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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 i Jan Wierzejski

Stanisława Noworolnik 

Narodził sie Jezus 
w bacowskim sałasie 

Na gorcańskiej polanie 

Idźcie go przywitać, 

Piyknie mu zagrojcie 

Lezy w złobie na sionie. 

Boze nas, Boze nas jedyny, 

Miyj w opiece góry i doliny 

Pobłogosłow calutkom dziedzino 

Dom ojcysty i kazdom rodzino 

Boze nas wysoko na niebie 

Dziś górole piyknie prosom ciebie 

Byś im stale w zyciu błogosławił 

Długie roki w jedności zostawił. 

W stajni na sianku Jezusek mały,

A nad Nim anioł modli się biały.

A Matka Boska w jasnej sukience

nad swym Jezuskiem wyciąga ręce.

A Pan Jezusek ładnie się bawi,

Malutką rączką świat błogosławi.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy 

Państwu, aby świąteczny czas przepełniony był 

radością, ciepłem i rodzinną atmosferą. 

Niech przyniesie odpoczynek i chwilę 

wytchnienia od codziennych spraw i obowiązków, 

a także energię i pomyślność na cały 

następny 2021 rok. 

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzą: 

Wójt Gminy 

Tadeusz Królczyk 

Zastępca Wójta Gminy 

Krzysztof Jurkowski 

Przewodniczący Rady Gminy 

Maciej Mikołajczyk 

Szanowni 

Mieszkańcy
!
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W spotkaniu z Marszałkiem Woje-
wództwa Małopolskiego Witoldem 
Kozłowskim oraz Senatorem RP Janem 
Hamerskim i Posłami RP Anną Paluch 
i Patrykiem Wichrem udział wzięli Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk 
oraz Zastępca Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna Krzysztof Jurkowski. 

Krakowska firma Altras na zlecenie Urzę-
du Marszałkowskiego przygotowywała 
od ubiegłego roku stosowny dokument. 
Studium było opracowywane w dwóch 
etapach - najpierw została wykonana 
analiza układu drogowego w obszarze 
wyznaczonym głównymi osiami transpor-
towymi a następnie zostały wypracowane 
wstępne koncepcje rozwiązań ze wstęp-
nym przebiegiem oraz analizą kosztów. 

Pięć niezwykle ważnych inwestycji na 
terenie Ochotnicy i Tylmanowej zostało 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprosił Pa-
nią dr hab. Monikę Bogdanowską - Mało-
polskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w związku z problemami, jakie 

Internetowe głosowanie odbywało się 
za pośrednictwem strony internetowej 
mjakmalopolska.pl i trwało od 29 czerwca 
do 19 lipca. W finale Plebiscytu znalazło 
się łącznie szesnaście Gmin. Głosy odda-
wać można było co 24 godziny.

Studium lokalizacyjno – 
funkcjonalno – ruchowe rozwoju 
układu komunikacyjnego 
w obszarze Pienin

Gmina Ochotnica Dolna z tytułem 
Najpiękniejszej Gminy Wiejskiej 
Małopolski

Spotkanie przedstawicieli Parafii 
i Samorządu z Małopolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w sprawie budowy 
nowego kościoła w Ochotnicy Dolnej

Na początku lipca br. w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem 
zostało przedstawione studium lokalizacyjno - funkcjonalno - ruchowe 
obejmujące analizę układu drogowego w Pieninach. 

Gmina Ochotnica Dolna zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie 
na Najpiękniejszą Gminę Wiejską Małopolski. Zgromadziła aż 
12 318 głosów.

Z inicjatywy Tadeusza Królczyka, Wójta Gminy Ochotnica Dolna 
w dniu 13 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się 
spotkanie Ks. Proboszcza Pawła Legutko i Rady Parafialnej z Ochotnicy 
Dolnej oraz samorządowców z Panią dr hab. Moniką Bogdanowską 
- Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Panem 
Pawłem Dziubanem - Kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu. 

wpisanych wśród priorytetowych inwe-
stycji w regionie.:
1) przebudowa drogi powiatowej 1637K 
Harklowa-Tylmanowa biegnącej przez 
Ochotnicę wraz z chodnikami, mostami 
i na pewnych odcinkach ze ścieżkami ro-
werowymi. Całość inwestycji szacowana 
jest na 87,3 mln złotych. Ta droga został 
uznana za strategiczną dla regionu.
2) rondo Tylmanowa-Rzeka na skrzyżo-
waniu drogi powiatowej 1637K i drogi 
wojewódzkiej 969, 
3) most na Dunajcu w os. Brzegi w miej-
scowości Tylmanowa
4) droga Łęg Dolny – Łęg Górny na odcin-
ku od. os. Paluchy do os. Brzegi
5) most na Dunajcu w os. Paluchy w miej-
scowości Tylmanowa 

Dokument ma się stać podstawą do 
przyjęcia rządowego dokumentu dot. 
priorytetowych inwestycji drogowych 

w regionie Pienin co z kolei daje możli-
wość finansowania inwestycji ze środków 
budżetu Państwa.

- Umieszczenie tak wielu inwestycji z te-
renu naszej Gminy w tym strategicznym 
dokumencie jest efektem niemal rocznych 
konsultacji, negocjacji i rozmów prowadzo-
nych zarówno w ZDW jak i w Urzędzie Mar-
szałkowskim – wyjaśnia Tadeusz Królczyk 
- Chociaż to jest początek początków tych 
inwestycji, to trud się opłacił, bo to dobry 
początek. Wspólnymi siłami krok po kroku 
zrealizujemy te inwestycje. 

sytuacji oraz znalezienie możliwych dróg 
wyjścia.

Spotkanie otworzyła prezentacja dokonań 
Parafii w Ochotnicy Dolnej i Gminy 
Ochotnica Dolna w zakresie ochrony 
lokalnego dziedzictwa, będąca dowodem 
dbałości społeczności lokalnej o zabytki.

Następnie Wójt stwierdził, że był zasko- 
czony negatywnym zaopiniowaniem 
przez Konserwatora Zabytków zmian 
w Miejscowym Planie Zagospodarowanie 
Przestrzennego - zarówno tej, dotyczącej 
budowy nowego kościoła, jak i innych 
wniosków mieszkańców.

Tadeusz Królczyk pokreślił, że zabloko-
wanie dokonywania zmian w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
utrudnia rozpoczęcie budowy kościoła 
oraz uniemożliwia realizację części 
inwestycji samorządowych – takich jak 
chociażby budowy placów zabaw. Wójt 

Gminy zwrócił się z prośbą do uczestni-
ków spotkania o dialog i poszukiwanie 
możliwych rozwiązań tych problemów.

Ks. Paweł Legutko, jak i przedstawiciele 
Rady Parafialnej z Ochotnicy Dolnej, 
podkreślali konieczność budowy nowego 
kościoła oraz brak podstaw do wpisania 
budynku Domu Parafialnego do Rejestru 
Zabytków. Jak podkreślono, zebrano 
1308 podpisów pod specjalną petycją, 
w której mieszkańcy nie zgadzają się na 
taką decyzję.

Pani dr hab. Monika Bogdanowska - 
Małopolski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w odpowiedzi na te wnio-
ski wyjaśniła, że decyzja o odmowie 
uzgodnienia planów zagospodarowania 
przestrzennego jest spowodowana bra-
kiem zaktualizowania Gminnej Ewidencji 
Zabytków, która miała być przyjęta 
w 2017 r. oraz faktem wpisania w 2017 r. 
Domu Parafialnego do Wojewódzkiej 
Ewidencji Zabytków. Jako jedyne możliwe 
rozwiązanie Pani dr hab. Monika Bog-
danowska zaproponowała przeniesienie 
budynku Domu Parafialnego na inną 
posesję.

Wójt Tadeusz Królczyk zaznaczył, że do 
czasu otrzymania pisma od Konserwatora 
Zabytków w kwietniu 2020 r. nie wiedział 
ani o braku aktualizacji Gminnej Ewidencji 
Zabytków ani o deklaracjach złożonych 
przez poprzedniego Wójta, dotyczących 
przygotowania kart ewidencyjnych zabyt-
ków z terenu Gminy i przyjęcia Gminnej 
Ewidencji Zabytków.

Wójt pokreślił, że nie jest możliwe szyb-
kie przygotowanie Gminnej Ewidencji 

napotkała Parafia P.W. Znalezienia Krzyża 
Świętego w Ochotnicy Dolnej, planując 
budowę nowego kościoła. Spotkanie mia-
ło na celu ustalenie przyczyn zaistniałej 

Zabytków, ponieważ karty ewidencyjne 
budynków, które zostały przygotowane 
w 2017 r. na zlecenie ówczesnego Wójta 
nie nadają się do użycia i budzą poważne 
wątpliwości.

Zastępca Wójta - Krzysztof Jurkowski 
wyraził zdziwienie, że mimo złożenia 
wniosku przed ponad trzema miesiącami 
do tej pory nasz samorząd nie otrzymał 
kopii obiektów z terenu Gminy Ochot-
nica Dolna wpisanych do Wojewódzkiej 
Ewidencji Zabytków i tak naprawdę 
nie wiemy, ile i które budynki zostały 
w 2017 r. wpisane do Wojewódzkiej 
Ewidencji Zabytków. W odpowiedzi padła 
deklaracja, że wkrótce taką listę Gmina 
Ochotnica Dolna otrzyma.

Następnie delegacja udała się do Domu 
Parafialnego na wizję. Oficjalna wizja 
lokalna odbyła się w dniu 20 lipca 2020 
roku.

LISTA UCZESTNIKÓW SPOTKANIA
•    Pani dr hab. Monika Bogdanowska 
-  Małopolski Wojewódzki  Konserwator 
Zabytków,
•    Pan Paweł Dziuban - Kierownik Dele-
gatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków,
•    Pani Wanda Mrówka - ARTPLAN 
Nowy Sącz,
•    Pani Józefa Ptaszek - Przewodnicząca 
Rady Duszpastersko – Ekonomicznej,
•    Pani Maria Łojas Jurkowska– Sekre-
tarz Gminy Ochotnica Dolna, a jednocze-
śnie Radna Powiatu Nowotarskiego,
•    Ks. Paweł Legutko – Proboszcz 
Parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego 
w Ochotnicy Dolnej,
•    Pan Maciej Mikołajczyk –Przewodni-

czący Rady Gminy Ochotnica Dolna,
•    Członkowie Rady Parafialnej:
•    Pan Stanisław Chryczyk,
•    Pan Krzysztof Jagieła,
•    Pan Wojciech Chlipała, pełniący rów-
nież funkcję Sołtysa Sołectwa Ochotnica 
Dolna,
•    Pan Leszek Wiatr,
•    Pan Józef Chrobak, który przez 
wiele lat pełnił funkcję Sołtysa Sołectwa 
Młynne,
•    Pan Tadeusz Królczyk - Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna,
•    Pan Krzysztof Jurkowski – Zastępca 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna,
•    Pan dr Andrzej Zastawnik- sporządza-
jący dla Gminy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego oraz Studium,
•    Pan dr Przemysław Kowalski - pra-
cownik Politechniki Krakowskiej,
•    Pan dr Krzysztof Wielgus – Honorowy 
Obywatel Gminy,
•    Pani Anna Piwowarczyk - Specjalistę 
WUOZ Nowy Targ.

Gmina Ochotnica Dolna bardzo pewnie 
zwyciężyła w Plebiscycie, gromadząc 
12 318 głosów. Druga Gmina Zawoja 
zebrała ich 10 250. Podium uzupełniła 
Gmina Bystra-Sidzina z wynikiem 6226 
głosów. Za zwycięstwo w Plebiscycie 

nasza Gmina otrzymała statuetkę, dyplom 
oraz roczną kampanię reklamową w por-
talu mjakmalopolska.pl.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego sukcesu, oddając 
swoje głosy i informując innych o Plebi-
scycie.
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Podczas spotkania, cieszącego się bardzo 
dużym zainteresowaniem mieszkańców 
Gminy, eksperci nie tylko udzielali wszyst-
kich niezbędnych informacji, ale i pomagali 
w wypełnianiu wniosków. Ci, którzy nie 
mogli przyjść do mobilnego biura, wciąż 
mogą złożyć wniosek przez internet. Sto-
sowny wniosek znaleźć można na stronie 
www.gov.pl, w zakładce „Skorzystaj z pro-
gramu Czyste Powietrze”. Można również 
wydrukować wniosek i odesłać pocztą.

W ramach tegoż programu Gmina Ochot-
nica Dolna przebuduje Strefę Aktywności 
w Tylmanowej zlokalizowaną obok Szkoły 

Dodatkowo w ramach prac terenowych 
przebadano również kilka obiektów 
mogących mieć związek ze znacznie 
starszymi dziejami osadnictwa na tym 
terenie, a których lokalizację wskazywały 

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, kie-
rownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Zbigniew Chlebek, kierownik oczysz-
czalni ścieków Grzegorz Wójciak, dr inż. 
Edmund Ciesielka, przedstawiciel Zakładu 
Energetycznego Tauron Dystrybucja S.A. 
mgr inż. Łukasz Topolski, przedstawiciel 
DTKS Budownictwo mgr inż. Waldemar 
Tadel, inspektor nadzoru inwestorskiego 
mgr inż. Paweł Balawender.

Na spotkaniu omówiono przede wszyst-
kim możliwości poprawy efektywności 
działania instalacji fotowoltaicznej na 
oczyszczalni ścieków w Tylmanowej. 

Mobilne biuro programu 
"Czyste Powietrze” gościło 
w Gminie Ochotnica Dolna

Oficjalne wręczenie czeków 
z programu "Małopolska 
Infrastruktura Sportowo-
Rekreacyjna” na projekt 
w Tylmanowej

Badania geofizyczne 
w Ochotnicy i Tylmanowej

Spotkanie dotyczące możliwości 
dalszego rozwoju odnawialnych 
źródeł energii i poprawy działania 
instalacji fotowoltaicznych na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna

We wtorek, 21 lipca przed budynkiem Urzędu Gminy w Ochotnicy 
Dolnej gościło mobilne biuro programu „Czyste Powietrze”. Eksperci 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie odpowiadali na pytania dotyczące termomodernizacji 
i wymiany pieców, tzw. „kopciuchów”.

24 lipca, w piątek w Krościenku nad Dunajcem Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna, Tadeusz Królczyk odebrał z rąk Marszałka Województwa 
Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego oraz Senatora RP – Jana 
Hamerskiego czek na 148 tysięcy złotych w ramach programu 
„Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa”.

W dniach 27–30 lipca na terenie Gminy Ochotnica Dolna 
przeprowadzono badania geofizyczne z wykorzystaniem georadaru 
oraz metody tomografii elektrooporowej (ERT). Badania te miały na 
celu potwierdzenie lokalizacji, wskazywanych przez mieszkańców 
Gminy, miejsc pochówku z okresu II Wojny Światowej i pierwszych 
lat powojennych. 

W poniedziałek, 20 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Ochotnica 
Dolna odbyło się spotkanie dotyczące możliwości dalszego rozwoju 
odnawialnych źródeł energii OZE oraz poprawy działania instalacji 
fotowoltaicznych na terenie Gminy.

Przypominamy iż od 15 maja 2020 r. 
nabór wniosków o dofinansowanie z pro-
gramu „Czyste Powietrze” odbywa się na 
nowych zasadach. 

Najważniejsze zmiany to m.in.:

1. uproszczenie kryteriów dochodowych, 
rezygnacja z powiązania intensywności 
dofinansowania z siedmioma grupami 
dochodowymi;

2. zastosowanie nowego formularza 
wniosku o dotację, bazującego tam, gdzie 
to możliwe, na oświadczeniach Wniosko-
dawcy;

3. integracja z programem „Mój Prąd” przez 
możliwość uzyskania dotacji na montaż 
instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności 
składania dwóch osobnych wniosków;

4. powiązanie poziomu dotacji z efektem 
ekologicznym – bonus za niskoemisyjność 
i odnawialność;

5. skrócenie terminu rozpatrywania 
wniosków z 90 do 30 dni;

Konieczność podjęcia takich działań jest 
związana z modernizacją oczyszczalni 
polegającej na zwiększeniu jej przepusto-
wości. Modernizacja wymaga zabudo-
wy nowych urządzeń, które zwiększą 
zapotrzebowanie na energię elektryczną 
oczyszczalni ścieków.

Bardzo ważnym punktem spotkania 
była tematyka związana z poprawą 
działania instalacji fotowoltaicznych na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna. Tauron 
Dystrybucja S.A. podjął w tym aspekcie 
działania, polegające na analizie pracy 
poszczególnych instalacji oraz sposobów 
poprawy ich funkcjonowania, celem 

zdiagnozowania problemów i znalezienia 
ich rozwiązania.

Na spotkaniu poruszono wiele zagadnień 
w kontekście rozwoju OZE na terenie 
gminy oraz współpracy środowiska na-
ukowego oraz branżowego z samorządem 
gminy.

Podczas spotkania zaproszeni goście wie-
lokrotnie powtarzali, iż gmina Ochotnica 
Dolna ma bardzo wielki potencjał w tym 
obszarze, który należy wykorzystać. Dzię-
ki podejmowaniu działań w tym zakresie 
gmina ma szanse stać się przykładem 
kreowania innowacyjności w regionie. 

Poruszana na spotkaniu tematyka jest na 
tyle obszerna, że zaplanowano kolejne 
spotkanie w tej sprawie.

6. wsparcie można uzyskać na przedsię-
wzięcia zrealizowane nawet do pół roku 
przed datą złożenia wniosku o dofinanso-
wanie jednak nie wcześniej niż przed 
15 maja 2020r.

Od 10 czerwca istnieje także możliwość 
złożenia wniosku bez wychodzenia 
z domu. Wystarczy wejść na stronę 
www.gov.pl i znaleźć zakładkę „Skorzystaj 
z programu Czyste Powietrze”, wypełnić 
wniosek, dołączyć do niego wymagane 
załączniki i podpisać go, korzystając 
z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego, potwierdzające-
go tożsamość wnioskodawcy.

Nadal funkcjonuje „tradycyjny” system 
ubiegania się o dofinansowanie przez 
Portale Beneficjenta Wojewódzkich 
Funduszy. Aby otrzymać dofinansowanie 
z programu „Czyste Powietrze” należy 
wypełnić wniosek, który po wydruko-
waniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, 
trzeba odesłać w wersji papierowej na 
adres Wojewódzkiego Funduszu.

Przypominamy o możliwości uzyskania 
podstawowych informacji w Urzędzie 
Gminy Ochotnica Dolna dot. Programu 
„Czystego Powietrza” oraz podejmowania 
działań doradczych mających na celu 
zidentyfikowanie budynków, których 

właściciele mogliby być potencjalnymi 
Wnioskodawcami i przedstawieniu im 
korzyści płynących z wzięcia udziału 
w Programie.

Podstawowej im. ks. Jana Twarowskiego. 
Inwestycja powinna zakończyć się jeszcze 
w tym roku.

W 2019 roku wybudowana została Duża 
Otwarta Strefa Aktywności w Ochotnicy 
Górnej (os. Ustrzyk) oraz Mała Otwarta 
Strefa Aktywności (os. Młynne, obok 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Krwawej Wigilii).

opowieści usłyszane od najstarszych 
mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna.

Badania realizowali: dr inż. Wiesław Na-
wrocki – prezes Zakładu Badań Nienisz-

czących KPG sp. z o.o. Kraków, wieloletni 
współpracownik i ekspert miesięcznika 
„Odkrywca”, Paweł Marcinkowski – asy-
stent techniczny KPG sp. z o.o. Kraków 
oraz dr inż. Bernadetta Pasierb – adiunkt 
w Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki 
Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowi-
ska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. 
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Nadzór merytoryczny nad przedsięwzię- 
ciem sprawowali: dr Dawid Golik – 
pracownik Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej w Krakowie oraz adiunkt 
w Instytucie Historii UJ mgr Krzysztof 
Buczek – asystent w Instytucie Ochrony 
Przyrody Polskiej Akademii Nauk i dokto-
rant w Instytucie Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ oraz mgr Wojciech 
Mulet – właściciel Skansenu Studzionki 
w Ochotnicy Górnej. Na miejscu obecny 
był także Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk, który w ostatnim dniu 
badań podziękował naukowcom za zaan-
gażowanie i rzetelną pracę.

Działania odbywały się w ramach zadania 
„Ocalić od zapomnienia” dofinansowa-
nego z programu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „Groby 
i cmentarze wojenne w Kraju 2020”. 

Celem tego programu jest wspieranie 
opieki nad grobami i cmentarzami wojen-
nymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
stanowiącymi materialne świadectwo 
kluczowych wydarzeń z historii Polski 

związanych z walką i męczeństwem, 
a także wspieranie prowadzenia działań 
naukowych upowszechniających wiedzę 
na temat tych wydarzeń.

Klaster Turystyczny „Knossos Północy” 
to porozumienie, mające na celu rozwój 
turystyki historycznej i kulturowej. Opie-
rać ma się głównie o odkrycia z epoki sta-
rożytnej, choć jednocześnie mile widziane 
są wszelkie inne obiekty historyczne 

Niezwykle wyrównana walka toczyła się 
do samego końca! Do ostatnich minut 
rozgrywała się ona głównie pomiędzy 
Gminą Ochotnica Dolna i Gminą Ciężko-
wice, przysparzając wszystkim ogromnych 
emocji. Ostatecznie rywalizacja zakoń-
czyła się zwycięstwem Gminy Ochotnica 
Dolna, na którą oddano 9406 głosów. 
Gmina Ciężkowice zgromadziła zaś 
9267 głosów.

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali 
głos na Ochotnicę i Tylmanową: miesz-
kańcom, turystom, gościom, miłośnikom 
naszego regionu! Dziękujemy tym, którzy 
zachęcali do głosowania na swoich 

Udział w spotkaniu wzięli: Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, 
pełnomocnik wójta ds. inwestycji - Paweł 
Cetera, kierownik Zakładu Komunal-
nego - Zbigniew Chlebek, kierownik 
oczyszczalni ścieków - Grzegorz Wójciak, 
Peter Frank - Prezes Ekoservispol, Łukasz 
Bąkowski - Kierownik robót Technolo-
gicznych – Ekoservispol, Sylwia Sołtys 
- Przedstawiciel Ekoservispol, Małgo-
rzata Flaka - Kierownik Robót (branża 
sanitarna), Waldemar Tadel - Przedstawi-
ciel podwykonawcy (branża elektryczna), 
Marian Jacewicz - Inspektor nadzoru 
(branża budowlana i sanitarna), Sławo-
mir Olszewski - Inżynier Kontraktu, Ewa 
Witowska - Asystent Inżyniera kontrak-
tu, Ryszard Filipek - Inspektor nadzoru 
(branża elektryczna).

Spotkanie Klastra Turystycznego 
Szlaku Kulturowego "Knossos 
Północy” w Starym Sączu

Gmina Ochotnica Dolna 
Super Gminą Małopolski 2020!

Odbiór techniczny rozbudowanego 
i zmodernizowanego obiektu 
Oczyszczalni Ścieków w Tylmanowej

31 lipca Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Tadeusz Królczyk oraz Zastępca 
Wójta Gminy, Krzysztof Jurkowski wzięli udział w spotkaniu Klastra 
Turystycznego Szlaku Kulturowego „Knossos Północy”, które odbyło 
się w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora 
Bazielicha w Starym Sączu.

31 sierpnia, punktualnie o godz. 21.00, zakończyło się głosowanie w 
konkursie na Super Gminę Małopolski 2020, które trwało 
od 13 sierpnia. 

8 września 2020 roku nastąpił odbiór techniczny rozbudowanego 
i zmodernizowanego obiektu Oczyszczalni Ścieków w Tylmanowej 
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa (w tym 
zwiększenie przepustowości) oczyszczalni ścieków w Tylmanowej”.

oraz zabytki. Deklarację przystąpienia do 
Klastra podpisała także Gmina Ochotnica 
Dolna.

Podczas piątkowego spotkania Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna, Tadeusz Król-

czyk zaprezentował najważniejsze walory 
turystyczne Gminy, opowiadając między 
innymi o Drodze Knurowskiej („Gościńcu 
Barabów”) i gorczańskich jaskiniach. 
Podkreślił także, że Gmina wciąż aktywnie 
poszukuje śladów swojej przeszłości, cze-
go dowodem są regularnie prowadzone 
badania z wykorzystaniem najnowszych 
narzędzi.

Po prezentacji wszystkich członków 
Klastra przystąpiono do dyskusji na temat 
tego, w jaki sposób może on wykorzystać 
atuty zrzeszonych w nim podmiotów dla 
rozwoju turystyki historycznej i kulturo-
wej.

profilach facebookowych i zagrzewali 
do głosowania, promując tym samym na-
szą Gminę. Dziękujemy za dobrą zabawę 
i przeżyte emocje.

Gratulujemy także naszym konkurentom 
– mieszkańcom Gminy Ciężkowice, którzy 
pokazali ogromy hart ducha!

Gmina Ochotnica Dolna, za zwycięstwo 
w konkursie, w nagrodę, otrzyma impre-
zę plenerową, która odbędzie się w 2021 
roku i będzie podsumowaniem przy-
szłorocznej edycji plebiscytu. - Czujcie 
się zaproszeni! Do Gminy Ochotnica Dolna, 
czyli do Ochotnicy i Tylmanowej, czujcie się 

zaproszeni codziennie! – napisał na Face-
booku Wójt Gminy Ochotnica Dolna, tuż 
po ogłoszeniu wyników konkursu.

Gminy z miejscami na podium otrzymają 
także statuetki oraz dyplomy. 

Organizatorem konkursu był portal M jak 
Małopolska. 

Dodać należy, że Gmina Ochotnica Dolna 
zwyciężyła także we wcześniejszym 
konkursie organizowanym przez M jak 
Małopolska zdobywając tytuł Najpięk-
niejszej Gminy Wiejskiej Małopolski. 

Zakres rozbudowy obejmował: nadbudo-
wę istniejącego reaktora biologicznego, 
budowę nowego reaktora biologicznego 
z separatorem fluidalnym z osadnikiem 
wzdłużnym kieszeniowym o przepływie 
Qśr = 705 m3/d , wraz z budynkiem konte-
nerów skratek i piasku, budowę pompowni 
ścieków, budowę instalacji zewnętrznych, 
obejmujących: instalację kanalizacji opa-
dowej, instalację wody technologicznej, 
instalację wody użytkowej, instalację 
osadu recyrkulowanego, instalację ścieków 
surowych, instalację ścieków oczyszczo-
nych, instalację energetyczną, budowę 
wjazdu oraz budowę drogi dojazdowej 
wraz z zagospodarowaniem terenu.

W zakresie modernizacji sześciu istnieją-
cych reaktorów biologicznych z separato-

rem fluidalnym z osadnikiem wzdłużnym 
kieszeniowym o przepływie sumarycznym 
Qśr = 600 m3/d zmieniono istniejącą 
technologię na technologię z recyrkulacją 
osadu czynnego niezależną od napowie-
trzania biologicznego o powiększonym 
przepływie sumarycznym Q = 750m3/d, 
oraz zdemontowano wyeksploatowane 
urządzenia i instalacje montując nowe 
o podobnych parametrach.

Podczas spotkania wszyscy zebrani mogli 
zapoznać się z zakresem przeprowadzo-
nych prac oraz technologią oczyszczania 
ścieków. Rozbudowa obiektu wymagana 
była w związku z inwestycjami w rozwój 
systemu kanalizacji ściekowej.
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W spotkaniu uczestniczył Tadeusz Król-
czyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna. 

- Od samego początku bardzo intensywnie 
współpracujemy, aby dobrze przygotować 
się na rządowe i unijne programy związane 
z fotowoltaiką, których pojawienie się jest 
zapowiadane i przez nasz rząd i przez UE. 
Pracujemy też nad optymalizacją już istnie-
jących instalacji na terenie naszej gminy – 
informuje Wójt. 

Pora zatem przypomnieć i podsumować 
nasze inwestycje, które mimo przeciwno-
ści związanych z ogólnoświatową pande-
mią Coronavirusa, udało się zrealizować. 
Okres realizacji i zakończenia kilku z nich 
ze zrozumiałych powodów przesunął się 
na ostatnie miesiące roku i ufamy, że wa-
runki pogodowe pozwolą na ich skutecz-
ne zakończenie, co jak pokazuje historia 
jest możliwe.

Od roku 2019 do sierpnia br. trwały, 
przerwane jednak na kilka tygodni, roboty 
związane z modernizacją i rozbudową 
(w tym zwiększeniem przepustowości) 
oczyszczalni ścieków w Tylmanowej.Ten 
2-letni kontrakt został skutecznie zakoń-
czony tego roku i ostateczny protokół 
końcowego odbioru robót został podpisa-
ny we wrześniu tego roku.

Wartość kontraktowa robót to kwota 
7.947.986,44 zł. brutto, z której w roku 
ubiegłym wykonano roboty za kwotę 
3.079.348,61 zł. brutto, a w roku 2020 
wydatkowano kwotę w wysokości 
4.868.637,83 zł. brutto. Warto przy-
pomnieć, że znaczący udział środków 
finansowych pochodził z dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, Poddziałanie: Gospodarka 
wodno-kanalizacyjna.

W tym roku również zakończyła się druga 
ważna inwestycja związana z gospodarką 
kanalizacyjną gminy, realizowana również 
z RPO 2014-2020, a mianowicie „Roz-
budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna - Etap II” 
- zadanie w skład którego wchodziły 

- Szanowni Mieszkańcy, zapowiadałem, że 
być może jeszcze przed końcem roku będę 
miał dobre wiadomości… I mam znakomite 
4 wiadomości! Wykorzystujemy każdą szan-
sę, dlatego złożyliśmy wnioski również do 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na zadania dotyczące wszystkich sołectw 
i otrzymaliśmy rekordowe dofinansowanie 
w skali Podhala na cztery zadania po jednym 
w każdym sołectwie! – napisał na Facebo-
oku Wójt Tadeusz Królczyk 

RFIL to bezzwrotna pomoc rządu, w wy-
sokości 12 miliardów złotych, która trafiła 
do najmniejszych miejscowości z przezna-
czeniem na inwestycje lokalne. Ma to być 
impuls dla rozwoju Polski. 

Środki z dofinansowania, które otrzymała 
Gmina Ochotnica Dolna, zostaną przezna-
czone na następujące zadania – po jednym 
w każdym sołectwie: 
- rozbudowa mostu na rzece Dunajec 
w os. Brzegi w Tylmanowej o długości 
104 m., nośności 40 t – 3 mln zł 

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu 
inwestycji lokalnych będą stanowić część 
wkładu własnego do wniosku w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych dot. 
rozbudowy drogi gminnej
Finansowanie:
koszty całkowite: 13 520 641,00 zł
dofinansowanie z RFIL: 3 000 000zł (22%)

- odbudowa drogi gminnej K363921 Jasz-
cze w Ochotnicy Górnej wraz z mostem 

Rozmowy o Odnawialnych 
Źródłach Energii 

Inwestycje 2020 

Ponad 8 milionów dofinansowania 
dla Gminy Ochotnica Dolna 
na lokalne inwestycje! 

7 października w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie odbyło 
się spotkanie robocze z prof. dr hab. inż. Zbigniewem Hanzelką 
i dr Edmundem Ciesielką dotyczące rozszerzenia i sformalizowania 
współpracy w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w tym. m. in. 
fotowoltaiki. 

Schyłek każdego roku, a zwłaszcza miesiąc grudzień to okres 
finalizowania zadań inwestycyjnych, realizowanych w ciągu mijającego, 
kolejnego, wytężonego inwestycyjnie 2020-go roku budżetowego.

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inicjatyw Lokalnych w wysokości 8 641 811,15 zł! 
Jest to najwyższe dofinansowanie w regionie podhalańskim

2 zadania inwestycyjne: rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w os. Bartoszówka 
i Forendówki w Ochotnicy Górnej o łącz-
nej długości 1.562,5mb, oraz rozbudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w os. Gorcowe 
i Osobie w Ochotnicy Dolnej o łącznej 
długości 3.284mb. Łączna długość wy-
konanych odcinków kanalizacji wynio-
sła 4.846,5 mb. Dnia 22.07.2020 roku 
dokonano komisyjnego odbioru robót 
a wartość wykonanych robót kanalizacyj-
nych to kwota brutto 1.950.000,01 zł.

W ramach powyższego kontraktu wyko-
nano również roboty drogowe związane 
z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych 
w/w dróg. Gruntownie odbudowano od-
cinki dróg, którymi prowadzono kolektory 
sanitarne, a łączna powierzchnia dywa-
ników asfaltowych w obu zadaniach to 
8754 m2. W przeliczeniu na długość bie-
żącą wykonano ponad 2,9 km dywaników 
asfaltowych. Realizując roboty asfaltowe 
skorzystano z okazji i uporządkowano 
na pewnych fragmentach odwodnienie 
jezdni poprzez wymianę wodościeków 
liniowych, przepustów rurowych oraz 
montaż drenaży i sączków. Wartość 
robót w Os. Gorcowe to kwota brutto 
66.059,30 zł., a w Os. Forendówki i Bar-
toszówka to kwota brutto 21.877,03 zł.”

Podobne roboty odtworzeniowe na-
wierzchni drogowych zostały wykonane 
w czerwcu 2020 roku oraz u schyłku roku 
2019, przez wykonawcę gazociągu – fir-
mę Tesgas w sołectwie Tylmanowa, m. in. 
w Os. Piszczki, Kłodne, Gabrysie, Zagonie 
czy Kozielce. To jednak tylko odcinki dróg 
przekopanych w wyniku montażu magi-
strali gazowniczej. Pozostałe odcinki, po-
między przekopami gazyfikacyjnymi, dla 
zachowania ciągłości nawierzchni, zleciła 
i sfinansowała gmina Ochotnica Dolna, 
wydatkując na ten cel łączną kwotę brut-
to 125.661,93 zł. Dzięki temu odnowione 
zostały nawierzchnie drogowe na całych 
odcinkach w/w dróg gminnych, a przy 
tej okazji dokonano koniecznych korekt 
niwelet drogowych dla poprawy walorów 
użytkowych jezdni. Powstało w sumie 
niemal 2km dywaników asfaltowych.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Tylmanowej

Nowy asfalt w os. Bartoszówka 
w Ochotnicy Górnej

Nowy asfaly w os. Gorcowe 
w Ochotnicy Dolnej

Budowa kanalizacji

i zabezpieczeniami zniszczonymi w wy-
niku intensywnych opadów deszczu 
– 2 980 000 zł
Finansowanie: 
koszty całkowite: 2 980 000,00zł 
dofinansowanie z RFIL: 2 980 000,00zł 
(100%) 
Zadanie zostanie zrealizowane do końca 
2022r.

- utworzenie w Ochotnicy Dolnej wielo-
pokoleniowej przestrzeni spotkań 
– 1 971 811,15 zł 
Przedmiotem projektu jest utworzenie 
w Ochotnicy Dolnej wielopokoleniowej 
przestrzeni spotkań przeznaczonej dla: 
• młodych: skate park, park linowy, 
ściana wspinaczkowa, odnowa płyty 
istniejącego boiska i ogrodzenia; 
• dzieci i rodzin z dziećmi: plac zabaw 
oraz lodowisko;
• seniorów: altana parkowa, zewnętrzna 
siłownia;
• wspólnych spotkań: miejsce na ogni-
sko, zadaszona wiata – taras
Finansowanie:
koszty całkowite: 3 512 496,00zł
dofinansowanie z RFIL 1 971 811,15zł 
(56%) 
Zakończenie inwestycji: czerwiec 2022r.

- rozbudowa kompleksu sportowo – 
rekreacyjnego w Ochotnicy Dolnej 
– 690 000 zł   
Przedmiotem projektu jest rozbudowa 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego na 
Młynnym w Ochotnicy Dolnej, czego 

wynikiem będzie poprawa warunków 
uprawiania sportu oraz aktywności fizycz-
nej. W projekcie zaplanowano m.in. prace 
polegające na budowie wielofunkcyjnego 
boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę 
i koszykówkę oraz modernizację placu 
zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
i zagospodarowaniem zieleni.
Finansowanie:
koszty całkowite: 690 000,00zł 
dofinansowanie z RFIL: 690 0000,00zł 
(100%) 
Zakończenie inwestycji: grudzień 2022r.

- Cieszę się, że rządowe wsparcie dotarło do 
małych gmin w naszym regionie. Uważam, 
że warunki życia w małych miejscowościach 
nie powinny być gorsze, niż te w Warszawie, 
Gdańsku czy Krakowie – napisała na Face-
booku Poseł Anna Paluch.   
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0+000 - 0+063. Wartość robót to kwota 
26.900 zł. brutto.

Wykonano również roboty remontowo
-modernizacyjne końcowego odcinka dro-
gi gminnej w o nawierzchni betonowej. 
To roboty wykonane z dofinansowaniem 
Urzędu Marszałkowskiego w Osiedlu Rola 
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. Odcinek długości 130mb wraz 
z korektą przebiegu drogi do nowych 
granic ewidencyjnych to koszt 
76.723,08 zł. brutto.

W okresie wiosenno-letnim 2020 roku 
realizowano również remonty cząstko-
we nawierzchni asfaltowych, poprzez 
wypełnianie ubytków masą asfaltową. 
W dalszym ciągu, mimo wykonania wielu 
kilometrów nowych dywaników asfalto-
wych, występują potrzeby wykonywa-
nia tego typu remontów cząstkowych. 
Wartość tych robót remontowych we 
wszystkich sołectwach Gminy Ochotnica 
Dolna to kwota 334.506,20 zł. brutto.

W ostatnim czasie ukończono i prze-
kazano do użytkowania mieszkańcom 
sołectwa Młynne – Brzeźnie most, który 
przeszedł gruntowny remont nawierzchni 
i konstrukcji nośnej wraz z obustronnymi 
najazdami na most. Te dość specjalistycz-
ne roboty mostowe zamknęły się kwotą 
85 tys. złotych. Jednocześnie zostały 
wykonane roboty drogowe polegające na 
modernizacji obustronnych najazdów na 
most poprzez podniesienie niwelety do 
nowego poziomu jezdni na wyremonto-
wanym moście, celem polepszenia funkcji 
i uzyskania normatywnych spadków, 
co wygenerowało koszt w wysokości 
33.052,56 zł. brutto.

Uzupełnieniem i dopełnieniem inwestycji 
drogowych w rejonie os. Piszczki, była 
zrealizowana z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych inwestycja pn. „Remont drogi 
gminnej K363973 Obłaz - Makowica 
w km 0+000 – 0+900 w miejscowości 
Tylmanowa Gmina Ochotnica Dolna”. 
W ramach przedmiotowego zadania od-
nowiono kolejne 900mb jezdni asfaltowej 
wraz z remontem chodnika, odwodnienia 
i montażem barier drogowych. 
Koszt realizacji tych robót to kwota 
566.411,75 zł. brutto.

Pozostając w Sołectwie Tylmanowa, do 
listy inwestycji drogowych należy dodać 
przedsięwzięcie, które zostało przekazane 
do użytkowania komisyjnym protokołem 
odbioru robót w dniu 14.10.2020 roku, 
a mianowicie zadanie polegające na re-
moncie drogi Bliszcze – Płaśnie w Tylma-
nowej w km 0+000 – 0+850 wraz z włą-
czeniemo długości 50mb w km 0+775 
ciągu głównego. Prócz położenia nowych 
warstw nawierzchni asfaltowej o długości 
łącznej 900mb, wykonano również 

remont odwodnienia liniowego z korytek 
betonowych, poprzecznych wodościeków 
liniowych oraz przepustów rurowych. 
Gmina przy tej okazji zleciła również 
wykonanie, wyczekiwanych od dawna 
robót związanych z poprawą widoczności 
i bezpieczeństwa na najbardziej stromym 
odcinku tej drogi, poprzez zmniejszenie 
i stabilizację płytami ażurowymi, ograni-
czającej widoczność przydrożnej skarpy. 
Wykonano również remont odcinka żwi-
rowego na dalszym ciągu odnogi prawej. 
Sumaryczna wartość robót przekroczyła 
kwotę 700 tys. zł. brutto, a sfinansowane 
zostały one z budżetu gminy i z dofinan-
sowania z Funduszu Dróg Samorządo-
wych.

Również z FDS-u, jako kontrakt 3-letni, 
rozpisana jest inwestycja drogowa pn.: 
Remont drogi gminnej Potok - Miazgi 
w Tylmanowej w km 0+000 – 0+080, 
w km 0+850 – 1+515 oraz w km 1+530 
– 1+640. Plac budowy został przekazany, 
jednak zdecydowana większość robót 
drogowych zostanie wykonana w roku 
przyszłym i w roku 2022. Po wykonaniu 

tych robót, w Tylmanowej przybędzie 
kolejne 855mb odnowionej nawierzch-
ni asfaltowej, za kwotę 918.579,78 zł. 
brutto.

Rok 2020 upływał również pod hasłem 
usuwania szkód powodziowych jakie mia-
ły miejsce w roku 2018. Przeprowadzono 
roboty remontowe nawierzchni drogo-
wych w sołectwach Ochotnica Dolna 
i Ochotnica Górna. 

W uzupełnieniu do robót odtworze-
niowych po robotach kanalizacyjnych, 
wykonano dalsze roboty nawierzchniowe 
dróg gminnych w Osiedlu Bartoszówka 
w Ochotnicy Górnej. Remont ten polegał 
na ułożeniu nawierzchni mineralno-bi-
tumicznej na starej nawierzchni asfal-
towej uszkodzonej głównie po powodzi 
w roku 2018, w obrysie istniejącego 
dywanika asfaltowego w km 0+000 
– 0+486, 1+400 – 1+703 oraz 1+860 – 
1+900. Łączna długość remontowanych 
odcinków to 829mb, a koszt to kwota 
brutto 163.509,79 zł.

Wykonano również roboty montażowe 
barier drogowych i poprzecznego wodo-
ścieku liniowego w obrębie skrzyżowania 
drogi gminnej Forendówki z drogą na Ho-
linę. Wartość tych robót to kwota brutto 
15.177,66 zł.

Podobnie w uzupełnieniu do robót od-
tworzeniowych po robotach kanalizacyj-
nych, wykonano dalsze roboty nawierzch-
niowe dróg gminnych w Osiedlu Gorcowe 
w Ochotnicy Dolnej. Remont ten polegał 
na ułożeniu nawierzchni mineralno- 
bitumicznej na starej nawierzchni asfal-
towej uszkodzonej głównie po powodzi 

w roku 2018, w obrysie istniejącego 
dywanika asfaltowego w km 3+680 – 
4+338. Łączna długość remontowanego 
odcinka to 658mb, a koszt to kwota 
brutto 111.168,91 zł.

W Osiedlu Kołodzieje został również 
przeprowadzony remont nawierzchni 
polegający na ułożeniu nawierzchni mi-
neralno-bitumicznej na starej nawierzch-
ni asfaltowej uszkodzonej głównie po 
powodzi w roku 2018, oraz po robotach 
kanalizacyjnych w obrysie istniejącego 
dywanika asfaltowego w km 0+085 – 
0+320.Łączna długość remontowanego 
odcinka to 235mb, a koszt to kwota 
brutto 47.064,63 zł.

Na tym nie koniec robót drogowych, jakie 
udało się zrealizować w mijającym roku. 
Na przełomie listopada i grudnia zostały 
wykonane dalsze nowe nawierzchnie 
asfaltowe. 

W Ochotnicy Dolnej wykonano odbudo-
wę drogi gminnej K363905 w Os. Szyma-
ny km 0+150 – 0+228, po uszkodzeniach 
powodziowych z roku 2018. To odcinek 
uzupełniający lukę pomiędzy istniejącym 
dywanikiem asfaltowym a mostem. Te 
78mb kosztowało po negocjacjach ceno-
wych 26.900 zł. brutto.

W sołectwie Młynne natomiast wyko-
nano wyrywkową modernizację/remont 
drogi gminnej K363893 w Os. Szlagówka 
w km 0+130 – 0+192, 0+390 – 0+430 
oraz w km 0+615 – 0+685. To odcinki 
w najgorszym stanie technicznym jezdni. 
Łącznie 172mb kosztowało po negocja-
cjach cenowych 56.100 zł. brutto.

W ramach robót remontowo-moderniza-
cyjnych, w sołectwie Tylmanowa również 
wykonano nawierzchnię asfaltową bocz-
nej odnogi w Osiedlu Wybrańce, w km 

Nowy asfalty w Os. Kłodne w Tylmanowej

Nowy asfalt w os. Obłaz - Makowica 
w Tylmanowej

Nowy asfalt w os. Bliszcze - Płaśnie 
w Tylmanowej

Bariery w os. Forendówki - Holina 
w Ochotnicy Górnej

Most w os. Brzeźnie 
w Ochotnicy Dolnej - Młynne

Nowy asfalt w os. Wybrańce w Tylmanowej

Na wykonanie, wskutek zawartych umów 
z terminem realizacji do końca grudnia, 
oczekują kolejne drogi asfaltowe w Tylma-
nowej. 

Chodzi o następujące zadania 
inwestycyjne:
1. Modernizacja/remont drogi gminnej 
K363959 w Os. Marciakówka w miejsco-
wości Tylmanowa w km 0+006 - 0+202 
wraz z wodościekami liniowymi, za kwotę 
brutto 82.934,43 zł.

2. Odbudowa drogi gminnej K363967 
w Os. Ligasy w miejscowości Tylmanowa 
w km 1+200 - 1+350 wraz z rozjazdem/
skrzyżowaniemwraz z wodościekami 
liniowymi,za kwotę brutto 63.524,69 zł.

Zostały również zawarte umowy na ro-
boty drogowe, na które Gmina Ochotnica 
Dolna pozyskała promesę powodziową 
w celu usunięcia szkód powstałych po 
intensywnych opadach deszczu na prze-
łomie czerwca i lipca 2020 roku. Rozpo-
częcie i wykonanie tych robót uzależnio-
ne jednak jest od wydania przez Prezesa 
Rady Ministrów stosownego rozporządze-
nia zawierającego listę gmin poszkodo-
wanych przez intensywne opady deszczu 
oraz, co jest następstwem przedmiotowe-
go rozporządzenia, od uzyskania skutecz-
nych zgłoszeń budowlanych w Wydziale 
Administracji Architektoniczno-Budow-
lanej Starostwa Powiatowego w Nowym 
Targu. Wejście w życie rozporządzenia 
na tyle się przedłużyło, że przeznaczone 
środki finansowe budżetowe, oraz otrzy-
mana dotacja muszą zostać przeniesione 
na rok przyszły do wykorzystania, jako 
środki niewygasające. Tym samym te dwie 
wskazane poniżej inwestycje drogowe, 
zostaną wykonane na wiosnę przyszłego 
roku. 

Są to takie oto zadania:
1. Odbudowa drogi gminnej K363883 
Rola w Ochotnicy Dolnej w km0+040 
– 0+456 oraz w km 0+496 – 0+718– 
zakres powodziowy, oraz zakres 
pozapowodziowy - dodatkowy, związany 
z odbudową nawierzchni, za kwotę brutto 
395.269,42 zł

2. Odbudowa drogi gminnej K363887 
Gorcowe w Ochotnicy Dolnej w km 
1+065 - 1+542 – pełny zakres powodzio-
wy, za kwotę brutto 202.969,42 zł.

Opracował:
mgr inż. Paweł Cetera
Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji
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- Ukończyliśmy i odebraliśmy kolejną inwe-
stycję, na którą mieszkańcy czekali wiele, 
wiele lat... Realizacja tego zadania w tym 
roku przeciągnęła się w stosunku do planów 
za co przepraszam mieszkańców, ale osta-
tecznie powstał most, który posłuży przez 
lata! – informuje Tadeusz Królczyk Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna 

W dniu 10.08.2020 roku, po spełnieniu 
wymogów prawnych, został formalnie 
przekazany plac budowy Wykonawcy 
robót remontowych mostu na Osiedlu 
Młynne – Brzeźnie tj. firmie F.U.H. SIKO-
RA Dariusz Sikora z Ochotnicy Górnej. 
Wykonawca mógł rozpocząć remont 
dopiero po zatwierdzeniu przez Inspekto-
ra nadzoru kart materiałowych.

Wykonywanie remontu wiązało się z cał-
kowitym wyłączeniem obiektu mostowe-
go z użytkowania. Roboty obejmowały: 
frezowanie nawierzchni na moście i na 
dojazdach (na odcinku długości skrzy-
deł), demontaż bariery stalowej, na całej 
długości przęsła oraz skrzydeł, skucie 
skorodowanych elementów betonowych 

Wybory odbyły się w dniu 27 września 
2020 r. w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej im. Bohaterów Krwawej 
Wigilii w Ochotnicy Dolnej – Młynne 
w godzinach od 7.30 do 19.00

1. Liczba osób uprawnionych 
do głosowania: 
• w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa 
Ochotnica Dolna- Młynne 652
• w głosowaniu na Członków Rady 
Sołeckiej Soł. Ochotnica Dolna – Młynne 
365

1. Liczba kart do głosowania 
przygotowanych i pobranych przez 
Komisję:
• w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa 
Ochotnica Dolna- Młynne 652
• w głosowaniu na Członków Rady 
Sołeckiej Soł. Ochotnica Dolna 
– Młynne: 365
z tego:
1. Okręg Nr 1 – Brzeźnie – 79
2. Okręg Nr 3 – Błachuty, Golce, Tomaśki, 
Szlagówka – 101
3. Okręg Nr 5 – Barnasie, Folwark, 
Piszczki – 112
4. Okręg Nr 6 – Jagieły – 73
 
1. Liczba wyborców, którym wydano 
karty do głosowania:
• w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa 
Ochotnica Dolna- Młynne – 232
• w głosowaniu na Członków Rady 
Sołeckiej Soł. Ochotnica Dolna – Młynne
1. Okręg Nr 1 – Brzeźnie – 28
2. Okręg Nr 3 – Błachuty, Golce, Tomaśki, 
Szlagówka – 27
3. Okręg Nr 5 – Barnasie, Folwark, 
Piszczki – 55
4. Okręg Nr 6 – Jagieły – 38
 
1. Liczba kart do głosowania wyjętych 
z urny wyborczej:
• w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa 
Ochotnica Dolna- Młynne – 232
• w głosowaniu na Członków Rady 
Sołeckiej Soł. Ochotnica Dolna – Młynne
1. Okręg Nr 1 – Brzeźnie – 28
2. Okręg Nr 3 – Błachuty, Golce, Tomaśki, 
Szlagówka – 27

Zakończono remont mostu 
w os. Młynne – Brzeźnie 
w Ochotnicy Dolnej

Wyniki wyborów Sołtysa 
i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa 
Ochotnica Dolna – Młynne

Zakończyły się prace związane z budową mostu w os. Brzeźnie 
na Młynnym. Była to bardzo ważna i strategiczna inwestycja 
dla mieszkańców.

Na podstawie §19 ust. 22 Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna 
– Młynne (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2020r. Nr 1218) Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna ogłasza wyniki wyborów Sołtysa i Członków Rady 
Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne:

pomostu (warstwa górna płyty pomostu 
i gzymsów) a następnie jej groszkowanie 
i piaskowanie, skucie skorodowanych 
elementów betonowych na skrzydłach, 
uzupełnienie ubytków skrzydeł i gzym-
sów, oczyszczenie i zabezpieczenie 
antykorozyjne zbrojenia, oczyszczenie 
dolnej powierzchni płyty przęsła, pia-
skownie i wykonanie warstwy ochronnej, 
oczyszczenie dostępnych elementów 
podpór, piaskownie i wykonanie warstwy 
ochronnej, wykonanie na płycie pomostu 
warstwy reprofilującej, zabezpieczenie 
antykorozyjne powierzchni betonowych, 
wykonanie warstwy izolacyjnej płyty 
pomostu, wykonanie warstw nawierzchni 
na jezdni, wykonanie poręczy sztywnych, 
wykonanie szczeliny dylatacyjnej z ela-
stycznej masy zalewowej.

Mieszkańcy posiadający domy za mostem, 
parkowali samochody przy drodze gmin-
nej – Os. Młynne, oraz korzystali z istnie-
jących kładek dla pieszych, znajdujących 
się w sąsiedztwie remontowanego mostu 
oraz z dojazdu do osiedla zachodnią stro-
ną potoku Młynne od osiedla Tarchały.

Dla służb ratunkowych został urządzony 
dojazd do osiedla zachodnią stroną po-
toku Młynne, do którego wjazd znajduje 
się tuż przy moście na Osiedlu Tarchały 
i prowadzi brzegiem potoku, aż do remon-
towanego mostu.

3. Okręg Nr 5 – Barnasie, Folwark, 
Piszczki – 54
4. Okręg Nr 6 – Jagieły – 38

1. Liczba kart nieważnych:
• w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa 
Ochotnica Dolna- Młynne - 0
• w głosowaniu na Członków Rady 
Sołeckiej Soł. Ochotnica Dolna – Młynne
1. Okręg Nr 1 – Brzeźnie – 5
2. Okręg Nr 3 – Błachuty, Golce, Tomaśki, 
Szlagówka – 1
3. Okręg Nr 5 – Barnasie, Folwark, 
Piszczki – 1
4. Okręg Nr 6 – Jagieły – 0
 
1. Liczba kart ważnych:
• w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa 
Ochotnica Dolna- Młynne - 232
• w głosowaniu na Członków Rady 
Sołeckiej Soł. Ochotnica Dolna – Młynne
1. Okręg Nr 1 – Brzeźnie – 23
2. Okręg Nr 3 – Błachuty, Golce, Tomaśki, 
Szlagówka – 26
3. Okręg Nr 5 – Barnasie, Folwark, 
Piszczki – 54
4. Okręg Nr 6 – Jagieły – 38
 
1. Liczba głosów nieważnych i przyczyn 
ich nieważności:
• w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa 
Ochotnica Dolna- Młynne – nie oddano 
głosów nieważnych
• w głosowaniu na Członków Rady 
Sołeckiej Soł. Ochotnica Dolna – Młynne
1. Okręg Nr 1 – Brzeźnie – 5 kart,z tego 
2 karty bez oddanego głosu,3 karty 
omyłkowo wydane wyborcom z Okręgu 
nr 2
2. Okręg Nr 3 – Błachuty, Golce, Tomaśki, 
Szlagówka – 1 karta bez oddanego głosu
3. Okręg Nr 5 – Barnasie, Folwark, 
Piszczki – 1 karta z Okręgu nr 5 wydana 
omyłkowo wyborcy z Okręgu nr 6, który 
dokonał na niej skreślenia - nie została 
wrzucona do urny, tylko zwrócona 
Komisji
4. Okręg Nr 6 – Jagieły – Nie oddano 
głosów nieważnych.
 
1. Liczba głosów ważnie oddanych 
na każdego z kandydatów:

• w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa 
Ochotnica Dolna- Młynne
1. CHLIPAŁA ANDRZEJ – 70 
2. CHLIPAŁA MAŁGORZATA – 68 
3. JAGIEŁA KRZYSZTOF – 94 
• w głosowaniu na Członków Rady 
Sołeckiej Soł. Ochotnica Dolna – Młynne
1. Okręg Nr 1 – Brzeźnie:
FRANASOWICZ KATARZYNA
• TAK – 22
• NIE – 4 
 
1. Okręg Nr 3 – Błachuty, Golce, Tomaśki, 
Szlagówka 
CZAJKA STANISŁAW
• TAK – 22
• NIE – 4 
 
1. Okręg Nr 5 – Barnasie, Folwark, 
Piszczki 
BARNAŚ KRZYSZTOF
• TAK – 45 
• NIE – 9 
 
1. Okręg Nr 6 – Jagieły
CHROBAK LESZEK
• TAK – 38 
• NIE – 0 

Zgodnie z § 19 ust. 25 Statutu Sołectwa 
Ochotnica Dolna – Młynne: „W ciągu 
14 dni od dnia wyborów wyborcy 
mogą wnosić do rady gminy pisemne 
protesty dotyczące ważności wyborów. 
Rada gminy bada zarzuty podniesione 
w proteście oraz sprawdza prawidłowość 
przeprowadzenia wyborów. W razie 
stwierdzenia rażących uchybień, które 
mogły mieć wpływ na wynik wyborów. 
Rada gminy unieważnia wybory i zarządza 
ponowne wybory

w ciągu 14 dni od daty unieważnienia”.

Ochotnica Dolna, 
dnia 28 wrzesień 2020 r.
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Zostały odwiedzone wszystkie okręgi 
w Sołectwie Młynne. W spotkaniach, 
w poszczególnych osiedlach, uczestniczyli 
chętni mieszkańcy. 

Zostały odwiedzone wszystkie okręgi 
w Sołectwie Ochotnica Dolna. W spo-
tkaniach, w poszczególnych osiedlach, 
uczestniczyli chętni mieszkańcy. 

Zostały odwiedzone wszystkie okręgi 
w Sołectwie Ochotnica Górna. W spo-
tkaniach, w poszczególnych osiedlach, 
uczestniczyli chętni mieszkańcy. 

Podczas spotkania omówiony został za-
kres planowanych robót. Wójt podzięko-
wał mieszkańcom za liczne przybycie oraz 
cenne uwagi i spostrzeżenia. W spotkaniu 
udział wzięli również: przewodniczący 
Rady Gminy Maciej Mikołajczyk, który 
jest również radnym z tego okręgu, Sołtys 
- Jan Ligas, Paweł Cetera - Kierownik 
Zespołu ds. inwestycji, Janusz Liptak - 

Droga została wyremontowana w km 
3+680 – 4+338. Wykonano także wodo-
ściek liniowy na ławie betonowej wraz 
z okładką kamienną na zaprawie betono-
wej na wylocie do potoku.

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo - Mostowych S. z Nowego 

Spotkanie w Sołectwie Młynne 

Spotkanie w Sołectwie 
Ochotnica Dolna  

Spotkanie w Sołectwie 
Ochotnica Górna 

Remont drogi Bliszcze - Płaśnie 
w Tylmanowej 

Nowa droga w os. Gorcowe 
w Ochotnicy Dolnej

11 września br. odbyło się spotkanie w terenie w Sołectwie Młynne, 
w którym udział wzięli Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, 
Sołtys Sołectwa Młynne Krzysztof Jagieła, Radni Rady Gminy 
Ochotnica Dolna i Radni Sołeccy. 

15 i 16 września br. odbyły się spotkanie w terenie w Sołectwie 
Ochotnica Dolna, w których udział wzięli Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk, Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna Wojciech Chlipała, 
Radni Rady Gminy Ochotnica Dolna, Radni Sołeccy i przedstawiciele 
Zakładu Gospodarki Komunalnej.

3 września br. odbyło się spotkanie w terenie w Sołectwie Ochotnica 
Górna, w którym udział wzięli Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk, Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna Wiesław Maciąga, Radni 
Rady Gminy Ochotnica Dolna i Radni Sołeccy. 

Od sierpnia trwały prace na drodze gminnej os. Bliszcze – Płaśnie 
w Tylmanowej. Poprzedziło je spotkanie Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna, Tadeusza Królczyka z mieszkańcami (10 sierpnia). 

Od kilku tygodni trwały prace związane m. in. z asfaltowaniem drogi 
w os. Gorcowe w Ochotnicy Dolnej. Remont nawierzchni drogi 
gminnej polegał przede wszystkim na ułożeniu nawierzchni mineralno-
bitumicznej na starej nawierzchni asfaltowej uszkodzonej głównie po 
powodzi w roku 2018, w obrysie istniejącego dywanika asfaltowego.

Spotkanie odbyło się kilka dni przed ze-
braniem sołeckim, w którym, ze względu 
na pandemię i ograniczenia związane 
z liczbą osób, nie mogli uczestniczyć 
wszyscy zainteresowani mieszkańcy. 

OCHOTNICA DOLNA

OCHOTNICA GÓRNA

Spotkanie odbyło się kilka dni przed ze-
braniem sołeckim, w którym, ze względu 
na pandemię i ograniczenia związane 
z liczbą osób, nie mogli uczestniczyć 
wszyscy zainteresowani mieszkańcy. 

Sącza. Roboty obejmowały m. in. lokalne 
uzupełnienie podbudowy górnej – żwi-
rowej, ścinanie poboczy trawnikowych, 
mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
emulsją asfaltową, wykonanie nawierzch-
ni wiążącej i  ścieralnej, mechaniczne 
oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą – międzywarstwowe, pobocza.

TYLMANOWA

Spotkanie odbyło się kilka dni przed ze-
braniem sołeckim, w którym, ze względu 
na pandemię i ograniczenia związane 
z liczbą osób, nie mogli uczestniczyć 
wszyscy zainteresowani mieszkańcy

Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele 
Wykonawcy.

Wykonawca tj. firma STRABAG Infra-
struktura Południe Sp. z o. o. z Wrocła-
wia wykonała remont drogi gminnej nr 
K363944 Bliszcze – Płaśnie w Tylmano-
wej w km 0+000 – 0+850 wraz z włącze-
niami: w km 0+775 ciągu głównego (km 

włączenia 0+000+0+050), polegający na 
wymianie starej nawierzchni bitumicznej 
na nową, montażu barier ochronnych, re-
moncie korpusu drogi gminnej z kruszyw 
naturalnych, wykonaniu podbudowy, 
nawierzchni z kruszyw naturalnych oraz 
odwodnień.
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w rytmie natury

Nowe laptopy trafiły do szkół 
w Gminie Ochotnica Dolna

W wyniku wielu działań opracowana 
została grafika oraz hasło promujące 
Ochotnicę i Tylmanową z wykorzystaniem 
ich ekologicznych atutów. Celem kampa-
nii promocyjnej jest ukazanie ekologicznej 
strony krajobrazu Gorców, wyekspono-
wanie ich piękna i skoncentrowanie się 
na niepowtarzalnej naturze, o którą warto 
i trzeba dbać.

Marka ekologiczna Gminy składa się 
z grafiki przedstawiającej dziewięćsiła 
– roślinę, która występuje w Gorcach. 
Dziewięćsił to stara góralska nazwa, któ-
ra, według tradycji, ma wielką moc i daje 

Środki na zakup 70 szt. laptopów zostały 
pozyskane z Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 
w ramach zadania „Zdalna szkoła +”. 

Wartość dofinansowania to 104 790,00 zł. 

Od ubiegłego roku trwały prace związane z budową marki 
ekologicznej Gminy Ochotnica Dolna. Działania były prowadzone 
w ramach dofinansowania na przeprowadzenie „Kampanii 
ekologicznej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020.

Gmina Ochotnica Dolna uzyskała kolejne dofinansowanie na zakup 
sprzętu dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu 
Gminy Ochotnica Dolna służącego do nauki zdalnej.

człowiekowi 9 sił: zdrowie, moc, rozum, 
odwagę, uczciwość, wierność, pracowi-
tość, sumienność, ofiarność. Uważany 
jest przez wielu za symbol bardzo silnej 
więzi człowieka z niebem i ziemią. 
W logotypie opracowanym dla Gminy 
Ochotnica Dolna środek dziewięćsiła 
stanowi rozeta – dawny solarny symbol 
dobrobytu i szczęścia, który był rzeźbio-
ny na sosrębach (belkach stropowych) 
domów, aby chronić jego mieszkańców 
przed złymi mocami. Logotyp ma zielony 
kolor – odcień zieleni nie jest przypad-
kowy – nawiązuje do unijnego loga 
produktów ekologicznych.  

Natomiast hasło: Eko Ochotnica & Tylma-
nowa. W rytmie natury! promuje region 
w kontekście unikatowego krajobrazu, 
bliskości natury, sielskości i slow life, czyli 
życia w zwolnionym tempie, z dala od 
codziennej bieganiny i pędu. 

Zarówno grafika jak i hasło nawiązują do 
specyfiki regionu, jego tradycji i kultury 
oraz budzą pozytywne skojarzenia z na-
turą i przyrodą. Powstała marka eko-
logiczna to prosty, ale wymowny wzór, 
ponieważ ma na celu pozostać w pamięci 
mieszkańców i odwiedzających Gminę 
turystów, którzy będą ją utożsamiać 
z tym co w Gminie najbardziej wartościo-
we - ze spokojem, pięknym krajobrazem 
i relaksem. 

Grafika i hasło będą wykorzystywane 
w promowaniu Gminy Ochotnica Dolna 
(np. będą umieszczane na materiałach 
promocyjnych). 

W ramach kampanii ekologicznej oprócz 
grafiki i hasła powstanie także ekotorba 
(torba wielokrotnego użytku) oraz mate-
riały zdjęciowe i filmowe (trzy eko - spoty 
po 15 sekund, eko – film 30 sekundowy). 

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

Laptopy we wrześniu trafiły do szkół.

Działanie jest finansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020

Zostały odwiedzone wszystkie okręgi 
w Sołectwie Tylmanowa W spotkaniach, 
w poszczególnych osiedlach, uczestniczyli 
chętni mieszkańcy. 

W spotkaniach udział wzięli: Rafał Czyr-
nek – Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
Ewa Braniecka - Błachut – specjalistka 
od wyposażenia i architektury wnętrza, 

Spotkanie w Sołectwie 
Tylmanowa  

Spotkanie robocze dotyczące 
renowacji dworku w Tylmanowej 

23, 24 i 25 września br. odbyły się spotkanie w terenie w Sołectwie 
Tylmanowa, w których udział wzięli Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk, Sołtys Sołectwa Tylmanowa Jan Ligas, Radni Rady 
Gminy Ochotnica Dolna, Radni Sołeccy i przedstawiciele Zakładu 
Gospodarki Komunalnej.

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie robocze dotyczące 
renowacji zabytkowego dworku Bajka w Tylmanowej. Spotkanie 
miało na celu m.in. ustalenie szczegółów dotyczących  wyposażenia 
i oświetlenia budynku oraz kwestii konserwatorskich. 

Spotkania odbyły się kilka dni przed ze-
braniem sołeckim, w którym, ze względu 
na pandemię i ograniczenia związane 
z liczbą osób, nie mogli uczestniczyć 
wszyscy zainteresowani mieszkańcy. 

Lucyna Kościńska – specjalistka od oświe-
tlenia, Jan Ligas – Sołtys Sołectwa Tylma-
nowa oraz Kierownik WOK Tylmanowa, 
Małgorzata Piątek – Kierownik zespołu 

ds. zarządzania projektami w Urzędzie 
Gminy w Ochotnicy Dolnej oraz pracow-
nicy Urzędy Gminy Ochotnica Dolna. 

Spotkanie odbyło się w formie wizji 
lokalnej w obiekcie, a następnie w formie 
rozmów w budynku WOK w Tylmanowej.

Projekt „W dolinie Dunajca - ochrona 
i odnowa zabytków pogranicza polsko 
- słowackiego: dworu w Tylmanowej 
i klasztoru w Czerwonym Klasztorze” jest 
dofinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg 
V-A Polska - Słowacja 2014-2020. Pro-
jekt jest realizowany razem z partnerem 
słowackim – Czerwonym Klasztorem.
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z wizytą w Ochotnicy 

Ochotnicę odwiedzili 
partnerzy z Leśnicy 

Zadanie polega na restauracji i moderni-
zacji klasycystycznego dworu Berskich 
w Tylmanowej oraz renowacji i moderni-
zacji kompleksu klasztornego w Czerwo-
nym Klasztorze nad Dunajcem.  

Na spotkanie z Wójtem Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeuszem Królczykiem przybyli 
przedstawiciel Stowarzyszenia Cyprian 
z Czerwonego Klasztoru Milan Gacik oraz 
koordynator projektu „W dolinie Dunajca” 
Anna Majorczyk. W spotkaniu, z ramienia 
Gminy, uczestniczyła także Małgorzata 

W spotkaniu uczestniczyli Krzysztof Jur-
kowski – Zastępca Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna, Jan Gondek – Starosta Leśnicy, Mi-
rosława Sanigova – koordynator słowackiej 
części projektu oraz Małgorzata Piątek – 
kierownik zespołu ds. zarządzania projekta-
mi w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej.  

Podczas spotkania zostały poruszone tema-
ty bieżące związane z realizacją projektu. 
Rozmawiano o poszczególnych zadaniach 
projektu i ich wykonaniu, harmonogramie 
i budżecie. 

31.07. w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyło się kolejne 
spotkanie robocze w sprawie projektu „W dolinie Dunajca – 
ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko – słowackiego: 
dwory w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze”. Projekt 
realizowany jest przez Gminę Ochotnica Dolna wspólnie z partnerem 
słowackim – Czerwonym Klasztorem. 

3 sierpnia w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej gościli partnerzy 
ze słowackiej Leśnicy. Spotkanie dotyczyło realizowanego wspólnie 
projektu pn. „Szlakiem przyrody i kultury w Dolinie Dunajca”, 
na które Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze 
środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program 
Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. 

Piątek – kierownik zespołu ds. zarządza-
nia projektami.  

Podczas spotkania poruszono tematy 
bieżące dotyczące realizacji projektu, 
podsumowano dotychczasowe działania 
zarówno po stronie polskiej jak i sło-
wackiej, określone zostały kolejne kroki 
działań obu stron.

Projekt „W dolinie Dunajca - ochrona 
i odnowa zabytków pogranicza polsko - sło-
wackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru 

w Czerwonym Klasztorze” jest dofinanso-
wany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska - Sło-
wacja 2014-2020. Projekt jest realizowany 
razem z partnerem słowackim – Czerwonym 
Klasztorem.

Realizacja projektu ma celu wzajemne 
poznanie się mieszkańców przygranicz-
nych Gmin Ochotnica Dolna i Leśnica, 
jak również poznanie atutów krajo-
brazowych tutejszego regionu i mało 
znanego dziedzictwa kulturowo-przy-
rodniczego. Służyć temu mają zapla-
nowane w ramach projektu działania, 
które spowodują wzrost atrakcyjności 
obydwu Gmin i zwiększenie napływu 
nowych turystów, wzajemne poznanie 
tradycji regionu, kultury i dziedzictwa. 

Projekt „Szlakiem przyrody i kultury w Do-
linie Dunajca” jest dofinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. 
Projekt jest realizowany razem z partnerem 
słowackim – Leśnicą.

Pamięci walczących

Po śladach historii

OSP w Ochotnicy Dolnej 
z dofinansowaniem 

Celem programu jest wspieranie samorzą-
dów w zapewnianiu stabilnej opieki nad 
najważniejszymi miejscami pamięci, stano-
wiącymi materialne świadectwo wydarzeń 
kluczowych dla narodowej tożsamości.

Środki przyznane dla Gminy Ochotnica 
Dolna zostaną przeznaczone na następują-

W spotkaniu uczestniczyli Tadeusz Król-
czyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Adam 
Górnicki Skarbnik Gminy Ochotnica Dol-
na, Małgorzata Piątek Kierownik zespołu 
ds. zarządzania projektami, Monika Jagie-
ła Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej 
oraz Małgorzata Kędzierska polonistka 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej.  

Dodać należy, że Orkiestra Dęta Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Ochotnicy Dolnej 
w tym roku obchodzi swój 35 jubileusz 
działalności! 

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała środki na realizację zadania 
„Pamięci walczących” dofinansowanego ze środków pozostających 
w dyspozycji Ministra do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego w ramach projektu „Miejsca pamięci i trwałe 
upamiętnienia w kraju 2020”.

6 sierpnia w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się spotkanie 
w sprawie realizacji projektu „Po śladach historii”, którego 
beneficjentem jest Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej. 
Otrzymał on dofinansowanie z programu „Koalicja dla Niepodległej”. 

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Małopolskiego, 
przyznał Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Dolnej 
dofinansowanie w ramach programu „Mecenat małopolski 2020” na 
realizację zadania pn. „35 lat Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna”. 

ce zadania: działania związane z utrzy-
maniem właściwego stanu otoczenia 
miejsca pamięci, gromadzenie i publikacja 
danych o ofiarach walk i męczeństwa, 
upowszechnianie wiedzy o miejscach pa-
mięci i ofiarach walk poprzez organizację 
prelekcji, wystawy stałej i mobilnej oraz 
wydanie publikacji historycznej. 

Wysokości otrzymanego dofinansowania 
Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego to 90 000 zł.

Dofinansowano z programu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia 
w kraju 2020”.

Spotkanie dotyczyło spraw organizacyj-
nych związanych z realizacją zadania. 

W ramach projektu „Po śladach histo-
rii” odbędą się spotkania historyczne 
z mieszkańcami, warsztaty plastyczne 
dla uczniów z terenu Gminy Ochotnica 
Dolna, zostanie zorganizowany kon-
kurs plastyczny na projekt muralu oraz 

zostanie wykonany mural historyczny 
na ścianie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ochotnicy Dolnej. 

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

W ramach zadania przewidziano następu-
jące działania: zostaną przeprowadzone 
warsztaty musztry paradnej, odbędzie się 
występ Orkiestry Dętej OSP dla lokalnej 

społeczności oraz gości przybyłych na 
uroczyste obchody 35 – lecia działalności 
Orkiestry.  

Wysokość przyznanego dofinansowania 
to 9600 zł. 

Projekt realizowany przy wsparciu finan-
sowym Województwa Małopolskiego. 
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projektów! 

Remont Pomnika Krwawej 
Wigilii w Ochotnicy Dolnej 
– przekazanie placu budowy

Powstanie aplikacja mobilna 
dla Gminy Ochotnica Dolna 

W spotkaniu uczestniczyli Małgorzata 
Piątek Kierownik zespołu ds. zarządzania 
projektami, Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Ochotnicy Górnej oraz Michał 
Busek – animator kultury, który będzie 

W ramach zadania zostanie przebudo-
wana nawierzchnia w otoczeniu Pomnika 
Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej, wraz 
ze zmianą zagospodarowania terenu, 
budową iluminacji i zielenią.

25.08.2020 r. odbyło się spotkanie 
inicjujące działania dotyczące aplikacji 
oraz wirtualnego spaceru po atrakcjach 
przyrodniczo-kulturowych Gminy Ochot-
nica Dolna. Aplikacja mobilna obejmować 
będzie sieć szlaków pieszych, biegowych, 
rowerowych i narciarskich oraz ścieżki te-
matyczne. Po stronie słowackiej również 
powstanie aplikacja oraz wirtualny spacer 
po atrakcjach przyrodniczo-kulturowych 

6 sierpnia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej odbyło 
się spotkanie robocze w sprawie realizacji projektu „Gorczańskie 
smaki, góralskie nuty”, którego beneficjentem było Koło Gospodyń 
Wiejskich w Ochotnicy Górnej. 

Gmina Ochotnica Dolna realizuje zadanie pn. „Zmiana 
zagospodarowania terenu w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii” 
dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020.

Trwają prace związane z realizacją zadania „Szlakiem przyrody i kultury 
w Dolinie Dunajca”, na które Gmina Ochotnica Dolna otrzymała 
dofinansowanie z ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. 
Partnerem projektu jest słowacka Gmina Leśnica. 

współpracował z KGW w czasie realizacji 
projektu. 

Podczas spotkania omówiono sprawy 
organizacyjne dotyczące projektu. Roz-

mawiano także o kwestiach związanych 
z nagraniami materiałów filmowych, pla-
nowano scenariusze i tematykę nagrań. 

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

Gminy Leśnica - aplikacja mobilna partne-
ra obejmować będzie ścieżki piesze oraz 
rowerowe.

W spotkaniu uczestniczyli Małgorzata 
Piątek Kierownik zespołu ds. zarządzania 
projektami, pracownicy Urzędu Gminy 
Ochotnica Dolna, którzy będą zaanga-
żowani w realizację działań związanych 
z budową aplikacji oraz wykonawcy 

Michał Krynicki i Adam Brzoza. Podczas 
spotkania zostały omówione kwestie 
techniczne aplikacji, ustalono terminy 
prac i harmonogram działań.  

Projekt „Szlakiem przyrody i kultury w Do-
linie Dunajca” jest dofinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. 
Projekt jest realizowany razem z partnerem 
słowackim – Leśnicą.

Spotkanie partnerów 
w Czerwonym Klasztorze 
na Słowacji 

Gmina Ochotnica Dolna wraz z partne-
rem słowackim – Czerwonym Klasz-
torem realizuje projekt pn. „W dolinie 
Dunajca – ochrona i odnowa zabytków 
pogranicza polsko – słowackiego: dwo-
ru w Tylmanowej i klasztoru w Czerwo-
nym Klasztorze”.  

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk oraz 
Prezes Stowarzyszenia Cyprian Milan 
Gacik.  

Zarówno Gmina Ochotnica Dolna jak 
i partner słowacki znajdują się na tym 
samym etapie zaawansowania realizacji 
projektu tj. zakończyli prace nad opraco-
wywaniem i uszczegółowieniem doku-
mentacji budowlanej i technicznej. Przed 
rozpoczęciem procedury dotyczącej 
zamówienia publicznego zwrócą się do 
swoich kontrolerów z wnioskiem o prze-
prowadzenie oceny ex-ante projektów 

31.08.2020 r. w Czerwonym Klasztorze na Słowacji odbyło się 
spotkanie w sprawie renowacji dworu Bajka w Tylmanowej 
i modernizacji klasztoru na Słowacji. 

25 sierpnia 2020 r., została podpisana 
umowa z wykonawcą i nastąpiło przeka-
zanie placu budowy. Umowę na realizację 
zadania pn. Przebudowa nawierzchni w oto-
czeniu Pomnika Krwawej Wigilii w Ochotnicy 
Dolnej wraz ze zmianą zagospodarowania te-
renu, budową iluminacji i zielenią, oraz roboty 
remontowo-renowacyjne pomnika podpisali 
Krzysztof Jurkowski Zastępca Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna oraz Stanisław Bafia 
Pełnomocnik wykonawcy - Firmy Usługo-
wo - Budowlanej ,,BAFIA” Karolina Bafia 
z Suchego koło Poronina. Przy podpisaniu 
umowy, a potem przy przekazaniu placu bu-
dowy obecni byli także Paweł Cetera Peł-
nomocnik Wójta ds. Inwestycji Małgorzata 
Piątek Kierownik zespołu ds. zarządzania 
projektami,  mgr inż. Rafał Czyrnek - In-
spektor Nadzoru branży ogólnobudowlanej 
i dr inż. Przemysław Kowalski - Inspektor 
Nadzoru branży zieleni. 

Roboty remontowo - renowacyjne 
Pomnika Krwawej Wigilii w Ochotnicy 
Dolnej obejmują prace w zakresie trzonu 
pomnika: wykonanie rusztowań, demon-
taż tablicy pamiątkowej, oczyszczenie 
powierzchni całości poprzez piaskowanie, 
wykonanie izolacji w formie przepony 
poziomej, odsolenie trzonu, kompleksowa 
naprawa wszystkich powierzchni i ele-
mentów poprzez uzupełnienie tynków, 
elementów mas betonowych i cemento-
wych oraz kamiennych (trzonu i ramion 
pomnika, płaskorzeźb na trzonie głównym 
i trzonie znicza, elementów figuralnych, 
czaszy znicza), odtworzenie oryginalnego 
napisu z liter cementowo- betonowych, 
ujednolicenie kolorystyczne, hydrofobiza-
cja całości. 

Operacja realizowana jest w ramach Stra-
tegii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczności wdrażanej przez Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

dokumentów niezbędnych do przepro-
wadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, m.in. projektu 
ogłoszenia o zamówieniu, projektu SIWZ, 
projektu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.

Podczas spotkania Milan Gacik oprowa-
dził Wójta po klasztorze i opowiedział 
o planowanych działaniach związanych 
z renowacją i modernizacją obiektu. 

Projekt „W dolinie Dunajca - ochrona 
i odnowa zabytków pogranicza polsko - 
słowackiego: dworu w Tylmanowej i klaszto-
ru w Czerwonym Klasztorze” jest dofinan-
sowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska - 
Słowacja 2014-2020. Projekt jest reali-
zowany razem z partnerem słowackim – 
Czerwonym Klasztorem.
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dróg oddechowych 
• Zestaw podstawowy do symulacji 
obrażeń
• defibrylator treningowy 
• wąż strażacki WV 75
• wąż tłoczny do motopomp WV 52-20ŁA.

Wartość całego zadania wynosi 
13 338,50 zł. Dofinansowanie z Woje-
wódzkiego 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 ramach Programu 
„MAŁY STRAŻAK”.

Podpisanie umów partnerskich 
z Osturnią 

Osturnia została zaproszona przez Gminę 
Ochotnica Dolna i Wiejski Ośrodek 
Kultury w Ochotnicy Dolnej do współpra-
cy w związku z działaniami dotyczącymi 
wniosków o dofinansowanie mikroprojek-
tu ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Program Interreg 
V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 pt. 
„Przyroda i kultura bogactwem pograni-
cza polsko-słowackiego”. 

Głównym celem opracowanych mikropro-
jektów  jest zwiększenie atrakcyjności 
obszaru Gminy Ochotnica Dolna i Ostur-
nii poprzez aktywizację transgranicznego 

02.09.2020 r. w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyło się 
spotkanie, podczas którego nastąpiło podpisanie umów partnerskich 
pomiędzy Osturnią i Gminą Ochotnica Dolna oraz Osturnią i Wiejskim 
Ośrodkeim Kultury w Ochotnicy Dolnej. Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk, Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej Monika 
Jagieła i Wójt Gminy Osturnia Kristína Gregoričková złożyli podpisy 
na dokumentach.

ruchu turystycznego z wykorzystaniem 
dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego 
obszaru pogranicza polsko-słowackiego
oraz zachowanie i zwiększenie wyko-
rzystania regionalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego. Prezentacja 
dziedzictwa kulturowo-przyrodnicze-
go - historycznego obszaru pogranicza 
polsko-słowackiego ma spowodować 
wzrost zainteresowania tym regionem 
wśród gości i turystów zarówno z Polski 
jak i ze Słowacji.

Cechy przyrodnicze, kulturowe i histo-
ryczne Gminy Ochotnica Dolna i Osturnii, 

z którymi zapoznają się odbiorcy projektu, 
będą motywacją do podróży dla osób 
spoza regionu. To spowoduje zwiększenie 
poziomu zrównoważonego wykorzystania 
dziedzictwa kulturowego i historycznego 
oraz podniesienia poziomu atrakcyjności 
obydwu regionów w kontekście gospo-
darki.

W ramach realizacji zadań planowane są 
m. in.:  wydarzenia kulturalne w Gminie 
Ochotnica Dolna z udziałem mieszkań-
ców Gminy, turystów i społeczności sło-
wackiej oraz wydanie publikacji prezentu-
jących dziedzictwo historyczne regionu. 

”Młody Strażak” w Tylmanowej

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofi-
nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie w ramach projektu „Mały 
strażak” na realizację zadania „Zapewnie-
nie gotowości Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej jednostki OSP w Tylmanowej”.

Ratownictwo i pierwsza pomoc przedme-
dyczna, to niezwykle istotne umiejętności 
ważne dla każdego strażaka, wymagające 
znajomości ludzkiej anatomii i zachowań, 
a także sporego doświadczenia praktycz-
nego. Jednak nawet minimalna wiedza 
w tym zakresie może ocalić ludzkie 
życie, ratując je w sytuacji zagrożenia 
lub podtrzymując, aż do czasu przyjazdu 
medycznych służb ratunkowych. Każdy 
strażak musi znać podstawy pierwszej 
pomocy, pracy z nieprzytomnym człowie-
kiem i podstawowych zabiegów pielęgna-
cyjnych w przypadku takich zdarzeń.

Gmina Ochotnica Dolna zakupiła dla Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej jednostki OSP w Tylmanowej niezbędny sprzęt i ubrania, 
które zapewnią gotowość Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. 

Poprawa bezpieczeństwa poszkodowa-
nych w wypadkach komunikacyjnych 
i innych zdarzeniach losowych poprzez 
świadczenie profesjonalnej pierwszej po-
mocy przez młodych strażaków biorących 
udział w akcji oraz nabycie wiedzy przez 
młodych strażaków z zakresu pierwszej 
pomocy poprzez organizację szkoleń 
pierwszej pomocy z wykorzystaniem 
zakupionych modeli szkoleniowych to 
główne czynniki mające wpływ na dobór 
zakupionego sprzętu.

W ramach projektu zakupiono:
• 10 kompletów ubrań koszarowych dla 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP 
w Tylmanowej, 
• Fantom Brayden PRO LED, z funkcją 
informacji zwrotnej o jakości wykonywa-
nej RKO 
• Manekin szkoleniowy dziecka z torbą 
transportową i zestawem 5 wymiennych 

Małopolskie 
Orkiestry Dęte 2020

Prace przy Pomniku Krwawej 
Wigilii w Ochotnicy Dolnej 

Jedna z dotacji, w wysokości 7000 zł 
trafi do Orkiestry Dętej OSP Ochotni-
ca Dolna na realizacją zadania „Zakup 
instrumentów, akcesoriów muzycznych 
i umundurowania dla Orkiestry Dętej 
OSP Ochotnica Dolna oraz kultywowanie 

Teren inwestycji podzielono kompozy-
cyjnie na dwie części: strefę „sacrum” 
- znajdującą się w bezpośredniej bliskości 

Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury 
w 2020 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020”. Wsparcia 
finansowego udzielono 51. podmiotom. 

Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu 
Pomnika Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej. Obecnie roboty 
koncentrują się m. in. na przebudowie nawierzchni. Następnie 
zostaną wykonane zielone nasadzenia okrywowe i dekoracyjne oraz 
budowa iluminacji pomnika. Zostaną również przeprowadzone prace 
konserwatorskie Pomnika – w tym wymiana płyt kamiennych cokołu. 

lokalnej twórczości poprzez organizację 
koncertu”.  

Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna 
nieustannie się rozwija, zdobywa wysokie 
miejsca i wyróżnienia w przeglądach 

i festiwalach. Bierze udział w konkursach 
powiatowych oraz wojewódzkich – od 
30 lat jest w czołówce orkiestr dętych 
w Małopolsce. Uświetnia uroczystości 
gminne i kościelne. Godnie reprezentuje 
Gminę Ochotnica Dolna w kraju i zagrani-
cą. Wydała 5 płyt. W swoim repertuarze 
posiada utwory muzyki filmowej, poważ-
nej, rozrywkowej, patriotyczne, kościelne, 
marszowe i regionalne. 

W ramach otrzymanych środków Orkie-
stra Dęta OSP Ochotnica Dolna zakupi 
m. in. instrumenty, akcesoria muzyczne 
i umundurowanie oraz zorganizuje kon-
cert, który będzie wydarzeniem podsu-
mowującym realizację projektu. 

Projekt realizowany przy wsparciu finan-
sowym Województwa Małopolskiego 

pomnika, w obrębie istniejącego murka 
kamiennego oraz strefę „profanum” – 
znajdującą się od strony południowej, 

w obrębie której przewidziano lokalizację 
12 tablic informacyjnych, związanych 
z historią Ochotnicy. 

W nawierzchni w strefie „sacrum” zapro-
jektowano punkty oświetleniowe, sym-
bolizujące ofiary, które zginęły podczas 
Krwawej Wigilii w dniu 23.12.1944 roku.

Zadanie pn. „Zmiana zagospodarowania 
terenu w otoczeniu Pomnika Krwawej 
Wigilii” Gmina Ochotnica Dolna realizuje 
dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. 

Roboty prowadzi Firma Usługowo-
Budowlana „Bafia”.

Dofinansowano w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020. 



26 27

F
U

N
D

U
S

Z
E

F
U

N
D

U
S

Z
EPamięci walczących 

– remont budynku w os. Skałka 
w Ochotnicy Górnej   

Kolejne laptopy 
dla uczniów i nauczycieli 

Remiza OSP w Ochotnicy 
Górnej zostanie wyposażona 
w nową bramę 

Powstaje strefa aktywności 
w Tylmanowej 

Drewniany dom w górskim osiedlu Skałka 
w Ochotnicy Górnej został zbudowany 
w 1930 roku. Wzniesiono go w góral-
skim stylu typowym dla budownictwa 
międzywojennego. W czasie II wojny 
światowej budynek służył jako sztab 
dowódcy IV batalionu 1. Pułku Strzelców 
Podhalańskich Armii Krajowej kapitanowi 
Julianowi Zapale ps. „Lampart”. Budy-
nek był świadkiem wielu historycznych 
wydarzeń, m.in. 24 września 1944 roku 
uroczyście zaprzysiężono tu 1 PSP AK. 
Z tej okazji odprawiono uroczystą mszę 
świętą, w której licznie uczestniczyła 
również miejscowa ludność. 18 paździer-
nika 1944 roku budynek sztabu wraz 
z umocnionym obozem partyzantów 
AK na Skałce był centralnym punktem 
tzw. „bitwy ochotnickiej” – trzydniowej 
potyczki pomiędzy partyzantami „Lam-
parta” i oddziałami niemieckimi. Akcja 

Laptopy zostaną przekazane szkołom 
podstawowym, których organem prowa-
dzącym jest Gmina Ochotnica Dolna.
Celem projektu grantowego jest wsparcie 
realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach 
poprzez zakup sprzętu komputerowe-

Zarząd Województwa Małopolskiego 
przyznał Gminie pomoc finansową na 
realizację zadania pn. „Prace budowlano
-remontowe w remizie strażackiej OSP 
w Ochotnicy Górnej” w ramach „Wspar-

W ramach zadania powstanie: strefa 
zabaw oraz strefa sportowa składająca 
się z siłowni zewnętrznej oraz skoczni 
do skoku w dal. Przestrzeń przeznaczona 
jest do rekreacji uczniów oraz miesz-
kańców Tylmanowej: dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Koncepcja uwzględnia także 
stworzenie „klasy na wolnym powietrzu” 
z ławkami oraz stołem do gier, a także 
sprawnościowego placu zabaw. Poszcze-
gólne strefy funkcjonalne oddzielone zo-
staną 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 

Trwa remont budynku dawnego sztabu AK w os. Skałka w Ochotnicy 
Górnej. Budynek reprezentuje unikatowe walory historyczne - był 
świadkiem wielu doniosłych wydarzeń o znaczeniu ponadlokalnym. 
Zachował się w formie praktycznie nie zmienionej od 1944 roku co 
czyni go niezwykłym świadkiem historii i jedyną w swoim rodzaju 
pamiątką po partyzantach 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK. 
Budynek, wraz z upływem czasu, niszczał, dlatego jego remont uznano 
za priorytetowy.

Gmina Ochotnica Dolna uzyskała dofinansowanie w ramach projektu 
grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. W ramach 
pozyskanych środków zostanie zakupionych 30 laptopów wraz 
z  oprogramowaniem. Kwota dofinansowania to 74 999,99 zł. 
Dofinasowanie stanowi 100%. 

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Górnej 
od kilku miesięcy trwają prace budowlano - remontowe w związku 
z otrzymanym przez Gminę Ochotnica Dolna dofinansowaniem. 

Trwają prace związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej w os. Mastalerze w Tylmanowej przy Szkole 
Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego.

ta uważana jest za jedną z największych 
bitew partyzanckich w czasach II wojny 
światowej. Po drugiej wojnie światowej 
os. Skałka odwiedzali również partyzanci 
powojennego podziemia antykomuni-
stycznego.

Budynek zostanie wyremontowany dzięki 
pozyskanemu przez Gminę Ochotni-
ca Dolna dofinansowaniu ze środków 
pozostających w dyspozycji Ministra do 
spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego w ramach projektu „Miejsca 
pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 
2020” na realizację zadania „Pamięci 
wałczących”.  

W ramach zadania odbywają się następu-
jące prace budowlane: wymiana pokrycia 
dachowego, oczyszczenie i impregnacja 
drewnianych elementów ścian, wymiana 

poszycia ścian szczytowych na nowe 
deski, wymiana okna i drzwi wraz 
z niezbędnymi obróbkami drewnianymi 
z zachowaniem formy i stylu tradycyjnego 
– historycznego, roboty wykończeniowe 
otoczenia budynku – plantowanie terenu, 
humusowanie, obsianie trawą.

W wyremontowanym budynku będzie się 
mieściła wystawa historyczna. 

Dofinansowano z programu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia 
w kraju 2020”.

go umożliwiającego zdalne nauczanie, 
w związku z zagrożeniem i skutkami 
COVID-19.

Projekt realizowany w ramach 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, 

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia 
Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja 
szkół prowadzących kształcenie ogólne, 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 

cia finansowego gmin z przeznaczeniem 
dla jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu województwa małopol-
skiego na prace budowlano-remontowe 
w remizach strażackich w 2020 r.”

Wysokość dofinansowania to 27 815 zł, 
co stanowi połowę całkowitych kosztów 
zadania (55 630 zł).   

W remizie OSP w Ochotnicy Górnej 
w ramach projektu zostanie wykonane: 
zadaszone zabezpieczenie zewnętrznego 
agregatu prądotwórczego i zadaszenie 
wejścia do pomieszczeń operacyjnych, 
demontaż ościeżnic i obróbka szpalet, 
malowanie garaży, wymiana oświetlenia 
oraz prace hydrauliczne. Zostaną także 
zakupione dwie bramy garażowe wraz 
z montażem. 

bezpiecznej amortyzującej upadki, na 
nową. Całość projektu została uzupełnio-
na zielenią, która spaja przestrzeń służącą 
do nauki i relaksu, siłownię oraz strefę 
placu zabaw.

Zostanie zamontowane pięć urządzeń si-
łowni zewnętrznej: 1- Runner + - biegacz, 
2 - Pendulum Twist - wahadło + twister, 
3 - Power Row – wioślarz 4 - Power 
Loop – Orbitrek, 5- Stepladder - drabin-
ka, a także  zostanie zbudowana bieżnia 
do skoku w dal, dwa sprawnościowe 
urządzenia placu zabaw: bierki i linarium 
oraz elementy małej architektury tj. 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. Zrealizowanie projektu 
rozwiąże na pewno jeden z głównych 
problemów, z którym borykają się miesz-
kańcy Tylmanowej, a mianowicie brak 
odpowiedniego miejsca, gdzie mogą się 
integrować, uprawiać sport i rekreację.  
Stworzona specjalnie dla różnych grup 
wiekowych, bezpieczna oraz dostosowa-
na do oczekiwań i potrzeb mieszkańców 
w różnym wieku, infrastruktura sportowo 
- rekreacyjna posłuży rozwojowi zarów-
no fizycznemu, jak i psychicznemu.

Projekt otrzymał dofinansowanie w for-
mie dotacji celowej z budżetu Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach projektu 
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno 
– sportowa - MIRS” w 2020 roku.

Kwota dofinansowania z budżetu 
Województwa Małopolskiego 
to 148 020,00 zł. 
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„Numer i nazwa 
Priorytetu/Działania/
Poddziałania”

Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa, Zdalna szkoła 

Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa, Zdalna Szkoła PLUS 

WiFi4EU

Interreg Polska - Słowacja  
 
 

Interreg Polska - Słowacja                                                                                 
Euroregion Tatry

Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny 5.3 Ochrona zasobów 
wodnych

Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny 5.3 Ochrona zasobów 
wodnych 

Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny 4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 
 

Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny 11.2 Odnowa 
obszarów wiejskich

Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny 4.4.3 Obniżenie 
poziomu niskiej emisji

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, LGD Gorce-Pieniny 
 
 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, LGD Gorce-Pieniny

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, LGD Gorce-Pieniny

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, LGD Gorce-Pieniny

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, LGD Gorce-Pieniny

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich                                                              
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

NBP                                                                         
Polski ZŁOTY ma sto lat!

 
 
wnioskodawca

Gmina Ochotnica Dolna 
 

Gmina Ochotnica Dolna 
 

Gmina Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna 
 
 

Gmina Ochotnica Dolna 

Gmina Ochotnica Dolna 
 

Gmina Ochotnica Dolna 
 
 

Gmina Ochotnica Dolna 
 
 
 

Gmina Ochotnica Dolna 
 

Gmina Ochotnica Dolna 
 

Gmina Ochotnica Dolna 
 
 
 

Gmina Ochotnica Dolna 

WOK w Tylmanowej 

Gmina Ochotnica Dolna 

Gmina Ochotnica Dolna 

Gmina Ochotnica Dolna 
 

Gmina Ochotnica Dolna 

 
koszty całkowite 
/wg wniosku/

69620,00 zł 
 

104790,00 zł 
 

15000 €

1 951 970,46 € 
 
 

70233,00 € 

1 783 200,21 zł 
 

8 629 358,37 zł 
 
 

915 990,00 zł 
 
 
 

3 680 000,00 zł 
 

297 103,50 zł 
 

185 688,94 zł 
 
 
 

50 000,00 zł 

50 000,00 zł 

50000,00 zł 

50000,00 zł 

58464,11 zł 
 

10250,00 zł 

 
wnioskowana 
kwota wsparcia

69620,00 zł 
 

104790,00 zł 
 

15000 €

1 659 174,84 € 
 
 

63209,70 € 

1 232 292,78 zł 
 

5 168 494,53 zł 
 
 

760 359,60 zł 
 
 
 

1 540 684,85 zł 
 

292 224,87 zł 
 

118 153,87 zł 
 
 
 

31 815,00 zł 

31 815,00 zł 

31815,00 zł 

31815,00 zł 

52406,98 zł 
 

8250,00 zł 

 
 
Tytuł projektu

Zakup laptów do nauki zdalnej  
dla uczniów i nauczycieli z Gminy  
Ochotnica Dolna

Zakup laptów do nauki zdalnej  
dla uczniów i nauczycieli z Gminy  
Ochotnica Dolna

hotspoty Wi-Fi 

W dolinie Dunajca – ochrona 
i odnowa zabytków pogranicza polsko-
słowackiego: dworu w Tylmanowej 
i klasztoru w Czerwonym Klasztorze

Szlakiem przyrody i kultury w Dolinie 
Dunajca

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna - Etap II 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Tylmanowej oraz rozbudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Ochotnica Dolna

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 
w gminie Ochotnica Dolna poprzez 
wymianę niskosprawnych kotłów 
grzewczych w budynkach mieszkalnych 
na niskoemisyjne kotły na paliwo stałe

Rewitalizacja w Gminie Ochotnica Dolna 
poprzez zagospodarowanie terenu dla 
stworzenia przestrzeni spotkań

Wymiana urządzeń grzewczych 
w Gminie Ochotnica Dolna 

Zmiana zagospodarowania terenu 
w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii 
w Ochotnicy Dolnej wraz budową 
iluminacji, przebudową nawierzchni 
i zielenią

Kampania ekologiczna 

Gorczańska kampania promocyjna 

W zdrowym ciele zdrowy duch 

W zdrowym ciele zdrowy duch 

Ochotnica i Tylmanowa w sercu Gorców 
 

Polski ZŁOTY ma sto lat! 

Wnioski realizowane w 2020 r. 
w Gminie Ochotnica Dolna 

WNIOSEK NA REALIZACJĘ 
ZADANIA W RAMACH 
PROGRAMU INTEGRACJI 
SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ 
W POLSCE NA ROK 2020

WNIOSEK NA REALIZACJĘ 
ZADANIA W RAMACH 
PROGRAMU INTEGRACJI 
SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ 
W POLSCE NA ROK 2020

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego,                          
GROBY I CMENTARZE WOJENNE 
W KRAJU 2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, KULTURA LUDOWA 
I TRADYCYJNA 2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, KULTURA LUDOWA 
I TRADYCYJNA 2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, KULTURA LUDOWA 
I TRADYCYJNA 2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Infrastruktura 
domów kultury 2020 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Infrastruktura 
domów kultury 2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Infrastruktura 
domów kultury 2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, MIEJSCA PAMIĘCI 
I TRWAŁE UPAMIĘTNIENIA 
W KRAJU 2020

Narodowe Centrum Kultury, 
EtnoPolska2020

Narodowe Centrum Kultury, 
EtnoPolska2020

ORLEN Moje miejsce na ziemi 

Wojewódzki Fudnusz 
Ochrony Środowiska                                    
Mały Strażak

Wojewódzwto Małopolskie                                                 
Małopolska Infrastruktura 
rekreacyjno-sportowa 

Małopolski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej

Wojewódzwto Małopolskie                                                                                                 
Malopolskie Remizy

Wojewódzwto Małopolskie                                                
Mecenat Małopolski

Biuro Programu Niepodległa                                                        
Koalicja dla Niepodległej

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, LGD Gorce-Pieniny
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Gmina Ochotnica Dolna 
 
 
 

Gmina Ochotnica Dolna 
 
 
 

Gmina Ochotnica Dolna 
 
 

Wiejski Ośrodek Kultury 
w Tylmanowej 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ochotnicy Górnej 

Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Dolnej 

Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Dolnej 
 

Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Górnej 

Wiejski Ośrodek Kultury 
w Tylmanowej 

Gmina Ochotnica Dolna 
 
 

Wiejski Ośrodek Kultury 
w Tylmanowej

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ochotnicy Górnej

Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Dolnej

Gmina Ochotnica Dolna 
 

Gmina Ochotnica Dolna 
 

Gmina Ochotnica Dolna 

Gmina Ochotnica Dolna 

OSP Ochotnica Dolna  

WOK Ochotnica Dolna  

Gmina Ochotnica Dolna 

Integracja przez wspólną zabawę 
i spędzanie czasu wolnego 
 
 

Zatrudnienie i praca drogą do integracji 
 
 
 

Ocalić od zapomnienia 
 
 

Kwiatki igłą wyszywane 
 

Mała Ojczyzna - Wielki Mistrz 
 

Gorczańskie kwiaty igłą malowane 
 

Zakup wyposażenie na potrzeby 
prowadzenia działalności kulturalnej 
Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Dolnej

zakup wyposażenia na potrzeby 
prowadzenia edukacji kulturalnej 

Zakup wyposażenia do Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Tylmanowej 

Pamięci walczących 
 
 

My górale i nasza tożsamość 

Gorczańskie smaki, góralskie nuty 

Ogórd kieszonkowy - zielona przestrzeń 
odpoczynku w Ochotnicy Dolnej

Zapewnienie gotowości Młodzieżowej 
Drużynie Pożarniczej jednostki OSP 
w Tylmanowej

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej w Os. Mastalerze 
w Tylmanowej

Utworzenie spółdzielni socjalnej EKO-
OCHO

Prace budowlano-remontowe w remizie 
strażackiej OSP w Ochotnicy Górnej

35 lat Orkiestry Dętej OSP Ochotnica 
Dolna

Po śladach historii 

W zdrowym ciele zdrowy duch 

65300,00 zł 
 
 
 

149000,00 zł 
 
 
 

77000,00 zł 
 
 

20000,00 zł 
 

20000,00 zł 
 

20000,00 zł 
 

180837,00 zł 
 
 

103302,00 zł 
 

70000,00 zł 
 

113000,00 zł 
 
 

85000,00 zł 

85000,00 zł 

10000,00 zł 

13338,50 zł 
 

326561,20 zł 
 

105100 zł                                                                                  
66750 zł

55630,00 zł 

12081,00 zł 

44500,00 zł 

50000,00 zł 

65300,00 zł 
 
 
 

149000,00 zł 
 
 
 

57000,00 zł 
 
 

20000,00 zł 
 

20000,00 zł 
 

20000,00 zł 
 

144000,00 zł 
 
 

82000,00 zł 
 

56000,00 zł 
 

90000,00 zł 
 
 

79000,00 zł 

80000,00 zł 

10000,00 zł 

6669,50 zł 
 

148020,00 zł 
 

105100 zł                                                                                  
66750 zł

27815,00 zł 

9600,00 zł 

40000,00 zł 

31815,00 zł 
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Podczas cyklu warsztatów zaprezento-
wane zostały dania tradycyjnej kuchni 
górali gorczańskich. Uczestnicy poznali 
historię dawnej kuchni, produkty jakimi 
dysponowały nasze babcie – gospodynie 
oraz zdobyli wiedzę praktyczną na temat 
sposobu przygotowywania posiłków.     

Podczas warsztatów uczestnicy przyrzą-
dzali m. in.: pierogi (z różnym nadzieniem), 
ziemniaki z wodą zaprażaną, kołoc ochot-
nicki, sapka, flaki z pęczakiem, ziemniaki 
masonce z kwaśnym mlekiem i in. 

Wspólnie spędzony czas w kuchni, a po-
tem przy stole, był okazją do prowadzenia 
rozmów na temat kulinariów i zadawania 
pytań dotyczących dawnej kuchni.

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

Chociaż XXIII edycja wystawy POLSKA 
NAJ zakończyła się już na Krakowskim 
Przedmieściu, to jednak otrzymała ona 
„drugie życie” i od dnia - 14 lipca do koń-
ca miesiąca była eksponowana w równie 
prestiżowym miejscu w Warszawie 
w Centrum Olimpijskim, siedzibie Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego. Wraz we 
współpracy z Muzeum Sportu i Turystyki 
stanowiła ich część ekspozycji. To miejsce 
odwiedza wiele osób z administracji 
państwowej, organizacji rządowych oraz 
pozarządowych związanych ze spor-
tem i turystyką, tu odbywają się (nawet 

Powrót do dawnej kuchni 
podczas warsztatów 
kulinarnych 

Gmina Ochotnica Dolna 
promowana w Warszawie

Od lipca do końca sierpnia br. w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Górnej odbywały się warsztaty kulinarne. Poprowadziły 
je panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej, które 
realizowały zadanie „Gorczańskie smaki, góralskie nuty” dofinansowane 
w ramach programu „EtnoPolska 2020”.

Ochotnica i Tylmanowa od 19 czerwca do 13 lipca br. były promowane 
w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu (skwer Adama Mickiewicza) 
w ramach wystawy POLSKA NAJ - „NAJCIEKAWSZE MIEJSCA, 
Wydarzenia w POLSCE 2020”. 

w obecnej sytuacji) prestiżowe spotka-
nia i imprezy międzynarodowe, a także 
przychodzą tu odwiedzający obiekt. To 
duże wyróżnienie dla wystawy i poszcze-
gólnych ekspozycji. 

Zatem Gmina Ochotnica Dolna promując 
się w Warszawie przez czerwiec i lipiec 
zapraszała do odwiedzenia Ochotnicy 
i Tylmanowej.   

Celem wystaw jest promocja Polski 
wśród Polaków – „Cudze chwalicie swego 
nie znacie”, a także wśród turystów 

i przedstawicieli biznesu z zagranicy. 
Pokazywanie tego, co łączy mieszkańców 
Polski niezależnie od ich poglądów - 
historia, dorobek kulturowy, współczesne 
osiągnięcia, oferta kulturalna, turystyczna 
i gospodarcza.

Najdłuższy z materiałów przedstawia 
gorczańską przyrodę w rytmie czterech 
pór roku. Krótsze materiały zaś prezen-
tują wodę – Dunajec, ryby; florę i faunę 
oraz góry – szczyty i porastające je lasy. 
Poszczególne elementy przyrody można 
oglądać w różnych porach roku i okazuje 

Po mszy św. ksiądz poświęcił wszystkie 
motocykle, które następnie wyruszyły 
bezpiecznie w trasę na długą przejażdż-
kę z Ochotnicy Dolnej, wokół Jeziora 
Czorsztyńskiego, przez Przełęcz Knurow-
ską i Ochotnicę Górną. Parada zakończyła 
się w Ochotnicy Dolnej - na Przełęczy 
Wierch Młynne, gdzie na wszystkich 
uczestników parady czekała kiełbasa 
z ogniska. 

Organizatorzy dziękują uczestnikom za 
liczną obecność i wsparcie.

W ramach warsztatów haftowane są 
m. in. serwetki, makatki, torebki. 
Warsztaty odbywają się w ramach zadania 
„Mała Ojczyzna – Wielki Mistrz”, na któ-
re Koło Gospodyń Wiejskich w Ochot-
nicy Górnej otrzymało dofinansowanie 
z projektu „Mistrz tradycji”.

Celem warsztatów jest przekazanie 
wiedzy o dawnych wzorach i haftach mło-
demu pokoleniu, po to, aby w przyszłości 
mogło ono kontynuować tradycyjne 
rękodzieło. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury.

Eko spoty promujące Ochotnicę 
i Tylmanową – w rytmie natury

Parada motocyklowa 
w Ochotnicy Dolnej 

Dawne ochotnickie hafty i wzory 

W wakacje, na przełomie lipca i sierpnia miała miejsce premiera 
czterech materiałów powstałych w ramach budowy marki ekologicznej 
Gminy Ochotnica Dolna tj. trzech eko - spotów po 30 sekund i jednego 
eko – filmu 90 sekundowego. Wszystkie zostały zaprezentowane 
na stronie ochotnica.pl. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną nie odbył się w tym roku 
III Ochotnicki Piknik Motocyklowy, ale ochotniccy sympatycy dwóch 
kółek zorganizowali w lipcu br. paradę motocyklową. Poprzedziła 
ją uroczysta msza święta w intencji motocyklistów i ich rodzin.  

W Ochotnicy Górnej od kwietnia trwają warsztaty z wyszywania 
i haftowania dawnych ochotnickich wzorów. Uczniowie pod 
okiem mistrza uczą się techniki i poznają tradycyjne wzornictwo 
charakterystyczne dla kultury górali gorczańskich. 

się, że każda z nich w Gorcach i Beskidzie 
Sądeckim ma swój urok i jest piękna! 

Filmy były już prezentowane m. in. 
podczas Targów Turystyki Weekendowej 
w Chorzowie, gdzie Gmina Ochotnica 
Dolna miała swoje stoisko. 

Spoty są ciekawą formą promocji Ochot-
nicy i Tylmanowej - poprzez kontekst 
ekologiczny prezentowane są niezwykłe 
uroki tutejszych krajobrazów.  

 Operacja realizowana w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność wdrażanej przez Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania „Gorce 
– Pieniny”.
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Pani Agata przyjechała na zaprosze-
nie Pań z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Ochotnicy Górnej. Należy dodać, że 
KGW realizuje projekt „Gorczańskie 
smaki, góralskie nuty” dofinansowany 
z programu „EtnoPolska 2020”, w ramach 
którego prowadzone były warsztaty 
zielarskie. 

Pierwszego dnia odbyła się część teore-
tyczna, podczas której, w formie wykładu 
połączonego z prezentacją multimedialną, 

Nagrania rozpoczęły się na polu ze 
zbożem, które zostało skoszone, tak jak 
kiedyś tj. kosami. Gospodynie podbierały 
zboże, robiły snopki i powrósła. Praca szła 
pełną parą. Po ciężkiej pracy przyszedł 
czas na odpoczynek i posiłek. Jedzono 
kluski skubane i placki z blachy z bryndzą. 
Potem zboże było składane w kopy, aby 

Co na łąkach gorczańskich 
rośnie? – warsztaty zielarskie 

W Ochotnicy Górnej żniwowali

W dniach 6 – 7 sierpnia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 
Górnej odbyły się warsztaty zielarskie. Prowadziła je Pani Agata 
Cieślik - z zawodu nauczycielka, z zamiłowania zielarka, pasjonatka 
naturalnych kosmetyków, ziołolecznictwa oraz dzikiej kuchni. 
Dyplomowany zielarz - fitoterapeuta, absolwentka wielu kursów 
i warsztatów zielarskich i kosmetycznych, obecnie uczestniczka kursu 
pod kierunkiem dr Henryka Różańskiego „Terapie biologiczne”. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej zrealizowało nagrania 
związane z dawną tradycją kulinarną w ramach zadania „Gorczańskie 
smaki, góralskie nuty” dofinansowanego z programu „EtnoPolska 
2020”. W związku z tym w sierpni odbyły się tradycyjne żniwa, 
podczas których została pokazana droga ziarna. 

uczestnikom zostały przekazane infor-
macje o ziołach, ich właściwościach i za-
stosowaniach. Krwawnik, podagrycznik, 
wrotycz, lebiodka, macierzanka - o tych 
i wielu innych roślinach rozmawiano. Nie 
zabrakło dociekliwych pytań ze strony 
uczestników oraz ich zdziwienia w związ-
ku z właściwościami niektórych roślin.   

Po krótkim wprowadzeniu w świat ziół 
uczestnicy wyruszyli na wyczekiwany 
spacer po okolicy. Podczas przechadz-

ki okazało się, że rośliny i zioła są na 
wyciągnięcie ręki, otaczają nas i rosną na 
gorczańskich łąkach. W trakcie spaceru 
uczestnicy uczyli się rozpoznawać warto-
ściowe rośliny.

Drugiego dnia warsztatów odbyła się 
część praktyczna. Uczestnicy, pod okiem 
Pani Agaty, samodzielnie wykonywali róż-
norakie preparaty z wykorzystaniem ziół. 
Były to m. in. ocet jabłkowy, sól ziołowa, 
peeling cukrowy, sól do kąpieli, maść 
z nagietka, płyn miceralny i in. 

Warsztaty z pewnością były cenną lekcją 
zdrowia dla wszystkich, którzy wzięli 
w nich udział. Warto stawiać naturę 
ponad to co pełne ulepszaczy i dodatków 
chemicznych. Dbajmy zatem o nasze łąki 
i gorczańskie krajobrazy, ponieważ one 
dają nam to co zdrowe, czyste i natural-
ne. Dbajmy o siebie! „Eko Ochotnica & 
Tylmanowa. W rytmie natury!”. 

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

wyschło. Na końcu zboże, wozem drabi-
niastym zaprzęgniętym, w konia zostało 
zwiezione do stodoły. 

To jednak nie był koniec prac…. Gdy już 
zboże znalazło się w stodole trzeba było 
je omłócić. Młocka odbyła się cepami! Tak 
otrzymane ziarna trafiły do żaren, gdzie 

zostały zmielone na mąkę. Mając wreszcie 
mąkę można było upiec chleb - trady-
cyjny, swojski i zdrowy! Chleb, na liściu 
kapusty, był wypiekany w dawnym piecu. 
Po upieczeniu został wyjęty na łopacie, 
a gospodyni zrobiła na nim znak krzyża 
i pokroiła. Był gotowy do jedzenia. 

W kategorii „Miejsce z klimatem - unika-
towa miejscowość lub gmina turystyczna” 
o laur rywalizowała Gmina Ochotnica 
Dolna. Dodatkowo, w kategorii „Naj-
ciekawszy szlak turystyczny” głosować 

Konkurs "Turystyczne 
Skarby Małopolski” 

Ziemniak - w roli głównej  

Gmina Ochotnica Dolna wzięła udział w konkursie „Turystyczne 
Skarby Małopolski”, w ramach którego wybierane są m.in. najlepsza 
miejscowość lub gmina turystyczna, najciekawszy szlak turystyczny 
oraz unikatowa atrakcja turystyczna. 

Ziemniak, obok kapusty i grochu, stanowił podstawowy składnik 
dawnych dań przyrządzanych przez ochotnickie gospodynie. 
I o jego ważnej żywieniowej roli będzie opowiadał jeden z 4 filmów 
przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy 
Górnej wraz z Michałem Buskiem – reżyserem i scenarzystą filmów.  

Podczas nagrań sceneria na polu ze 
zbożem, położonym w Ochotnicy Górnej, 
była bajkowa. W oddali pasły się gęsi, 
dziecko spało w „oktusce” zawieszonej 
na „zyrdce”, jedna z gospodyń przędła 
len i doglądała śpiącego dziecka. Dało się 
także słyszeć śpiew pracujących i radosne 
krzyki biegających dzieci. 

Dziękujemy wszystkim aktorom za ciężką 
pracę, zaangażowanie i swój wkład w bu-

dowanie i kontynuowanie tradycji naszej 
Małej Ojczyzny. Powstały materiał filmo-
wy będzie cennym źródłem informacji 
i wiedzy dla najmłodszych mieszkańców 
Ochotnicy i Tylmanowej. 

Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Ochotnicy Górnej za orga-
nizację pleneru i innych scen filmowych. 
Dziękujemy Pani Mari Czajce za gościnę 
i za przygotowanie poczęstunku dla 

aktorów oraz ekipy filmowej i zdjęciowej. 
Dziękujemy gospodarzom Panu Józefowi 
Sobania za udostępnienie pomieszczenia 
z żarami oraz za użyczenie wozu drabinia-
stego i konia oraz Państwu Janowi i Ja-
ninie Cajka za udostępnienie stodoły na 
młockę cepami. Dziękujemy Pani Janinie 
Król za pokaz pieczenia chleba. Dzięku-
jemy Michałowi Buskowi za opracowanie 
scenariusza i nadzór artystyczny. Dzięku-
jemy wszystkim osobom, które poświęciły 
swój czas, aby nagranie mogło powstać. 

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

można było na odcinek pilotażowy Szlaku 
Kultury Wołoskiej, zaś w kategorii „Unika-
towa atrakcja turystyczna” na ulokowane 
na terenie Gminy Ochotnica Dolna cztery 
wieże widokowe.
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Nagrania realizowane były w ramach 
zadania „Gorczańskie smaki, góralskie 
nuty”, na które KGW otrzymało dofinan-
sowanie z programu „EtnoPolska 2020”.

Jeszcze w sierpniu, gospodynie, w daw-
nych strojach, zgromadziły się w starej 

izbie w os. Ustrzyk w Ochotnicy Górnej, 
aby przygotować potrawy, składające 
się głównie z ziemniaków. Zaczęło się 
od obierania gruli. Z ziemniaków Panie 
przygotowały szereg pysznych, tradycyj-
nych dań: placki z blach, kluski wolowate, 
sapke wolowatom i ziemniaki masonce. 

Gospodyniom towarzyszyły dzieci, 
które pomagały w kuchni i jednocześnie 
zdobywały wiedzę dotyczącą gotowa-
nia. W kuchni nie zabrakło ciekawych 
opowieści i dowcipów. Odbyło się też 
prasowanie żelaskiem z duszą! A po pracy 
przyszedł czas na zabawę – dziewczynki, 
młode gospodynie, zjeżdżały z górki na 
drewnianej hulajnodze.   

Dziękujemy wszystkim, którzy wystąpili 
w nagraniu. Dziękujemy za wasze zaan-
gażowanie, pomoc i przekazaną wiedzę 
dotyczącą potraw z ziemniaków. Dzię-
kujemy Marii Urbaniak za udostępnienie 
domu, w którym odbyło się filmowanie. 
Dziękujemy niezastąpionemu reżyserowi 
Michałowi Buskowi oraz ekipie filmowej: 
Wieśkowi i Mateuszowi oraz zdjęciowej: 
Łukaszowi i Lucynie. 

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

Pierwsze ujęcia do nagrania zostały 
nakręcone w polu z kapustą w os. Jamne 
w Ochotnicy Górnej. Kolejne sceny 
rozgrywały się już w izbie starego domu 
na Szlagówkach w Ochotnicy Górnej. 
Kapusta została pokrojona – starta na 
szatkownicy, po czym trafiła do beczki, 
gdzie jedna z gospodyń ją deptała. Całej 
scenie towarzyszyły wesołe rodzinne 

Kiszenie kapusty - w beczce 
W sierpniu, odbył się kolejny plener filmowy, w ramach którego zostało 
zrealizowane nagranie dotyczące, tak popularnego dawniej zajęcia, 
tj. kiszenia kapusty w beczce. Kiedyś w każdym domu taka beczka 
stała, ponieważ kapusta stanowiła podstawowy składnik wielu potraw. 
Kiszenie kapusty było obowiązkowym punktem przygotowań do zimy.  

rozmowy oraz śpiew pracujących. Dzieci 
obierały bób i łuskały groch. 

Dziękujemy wszystkim aktorom i osobom 
zaangażowanym w realizację kolejnego 
już nagrania. Podziękowania kierujemy do 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza 
Królczyka, który udostępnił pole z ka-
pustą. Dziękujemy Marii Urbaniak, która 

udostępniła wnętrze domu na nagrania. 
Dziękujemy Sołtysowi Sołectwa Ochot-
nica Dolna za pomoc w organizacji planu 
i udział w nagraniach. Dziękujemy reży-
serowi Michałowi Buskowi oraz ekipie 
filmowej i zdjęciowej.

Nagranie realizowane było w ramach za-
dania „Gorczańskie smaki, góralskie nuty”, 
którego beneficjentem jest Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej.  

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

Nagranie, pokazujące drogę mleka, 
rozpoczęło się z samego rana. Gospodyni 
udała się z wiadrem do stajni, aby podoić 
krowy. I już wkrótce, świeże, jeszcze 
ciepłe mleko, trafiło na stół jako składnik 
śniadania. Tymczasem w izbie rozgrywała 

Gorczańskie smaki 
– droga mleka 
W pierwszym tygodniu września zostało zrealizowane ostatnie już 
nagranie w ramach zadania „Gorczańskie smaki, góralskie nuty” 
dofinansowane z programu „EtnoPolska 2020”. Beneficjentem wniosku 
jest Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej.  

się kolejna scena związana z poranną 
krzątaniną i domowymi obowiązkami. Go-
spodynie przyrządzały śniadanie - piekły 
placki z blachy, obierały ziemniaki, robiły 
zaciurke, śpiewając podczas tych prac 
godzinki. Następnie zostały obudzone 

dzieci, które szybko umyły się, pomodliły, 
zjadły śniadanie i ruszyły z gospodarzem 
paść krowy na łąkę. 

Gospodynie, na potrzebę nagrania, 
zaprezentowały m. in. robienie masła 
w kiernicce i deptania bryndzy do putyrki. 
Inne panie splatały cebulę w warkocze.   

Dziękujemy wszystkim aktorom, którzy 
wzięli udział w nagraniu – i tym dużym 
i tym małym. Dziękujemy Państwu Gro-
niom za udostępnienie gospodarstwa oraz 
państwu Krupom za udostępnienie domu. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 
produkty mleczne na cele nagraniowe. 
Dziękujemy niezastąpionemu reżyserowi 
Michałowi Buskowi oraz wspaniałej i cier-
pliwej ekipie filmowej i zdjęciowej. 

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

Na tegoroczne targi Gmina Ochotnica 
Dolna pozyskała dofinansowanie 
z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020 w ramach projek-
tu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestycją w obszary wiejskie” na reali-
zację zadania „Ochotnica i Tylmanowa 
w sercu Gorców”.

Targi Turystyki Weekendowej 
”Atrakcje Regionów” za nami!
W dniach 25-27 września w Chorzowie odbyły się Targi Turystyki 
Weekendowej „Atrakcje Regionów”. Wśród wystawców znalazła się 
Gmina Ochotnica Dolna, której przedstawiciele prezentowali ofertę 
turystyczną Ochotnicy i Tylmanowej.

W ramach pozyskanych środków zorga-
nizowane zostało stoisko na Targach Tury-
styki Weekendowej „Atrakcje Regionów”, 
odbywających się tuż obok Stadionu 
Śląskiego w Chorzowie. Prezentowana 
na nim była oferta turystyczna i przy-
rodnicza Gminy, lokalne tradycje i usługi. 
Przygotowane zostały ponadto gadżety: 
ołówki i ekologiczne długopisy, krówki 

reklamowe, magnesy i puzzle, będące 
formą promocji regionu.

Przygotowana została również mapa, 
zawierająca najważniejsze informacje 
o Gminie Ochotnica Dolna, jej szlakach 
i atrakcjach. W przystępny sposób obra-
zuje ona atrakcje Ochotnicy i Tylmanowej, 
zachęcając odbiorców, by odwiedzili oni 
nasze tereny.

Specjalnie na Targi Turystyki Weekendo-
wej poczęstunek dla ich gości przygoto-
wało Koło Gospodyń Wiejskich z Ochot-
nicy Górnej. W wydarzeniu uczestniczył 
też Klub Seniora „Wiecznie młodzi”, 
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Stowarzyszenie „Odkrywamy Gorce” oraz 
Fundacja Run Vegan – współorganiza-
tor odbywających się na terenie Gminy 
Ochotnica Dolna biegów górskich.

Goście Targów przybywając na stoisko 
Gminy Ochotnica Dolna mogli dodatkowo 
posłuchać muzyki ludowej w wykona-
niu zespołu regionalnego „Wstonzecki” 
z Ochotnicy Dolnej oraz obejrzeć mate-
riały filmowe promujące Gminę.

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

Celem konkursu była m. in.  promocja 
ciast i zup przygotowanych z wyko-
rzystaniem regionalnych składników, 
prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej 
Ochotnicy i Tylmanowej oraz aktywizacja 
mieszkańców.  

Zwycięzcy konkursu zostali wyłonieni 
podczas Festiwalu Gorczańskich Sma-
ków. Wtedy nastąpiła degustacja potraw. 
W jury znaleźli się Krzysztof Zieliński oraz 
Małgorzata Piątek. Zwycięzcy otrzymali 
atrakcyjne nagrody z galanterii skórzanej.  

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

W tym roku, z uwagi na obostrzenia 
związane z rozprzestrzenianiem się koro-
nawirusa Redyk miał mocno kameralny 
charakter. Otworzyła go Msza Święta 
w kaplicy na os. Jamne w Ochotnicy Gór-
nej. Po niej nastąpił tradycyjny przemarsz 

Konkurs kulinarny 
”Gorczańskie smaki” 

Redyk za nami

Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej pod koniec września 
br. zorganizowało konkurs kulinarny „Gorczańskie smaki”. Konkurs 
odbył się w dwóch kategoriach - najlepsze ciasto i najsmaczniejsza 
zupa z wykorzystaniem składników tradycyjnej kuchni górali 
gorczańskich. 

3 października odbył się Redyk Jesienny, tradycyjnie kończący 
sezon pasterski.

przy akompaniamencie muzyki aż do 
osiedla Czepiele. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w przygotowanie tego wydarzenia 
i wzięli w nim aktywny udział.

Na początku października br. w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, 
odbyło się wydarzenie podsumowujące, 
w którym udział wzięli przede wszystkim 
uczestnicy projektu, którzy aktywnie włą-
czyli się w jego realizację. Ograniczona 
liczba osób była konieczna ze względu na 
stan pandemii. 

Prowadzący spotkanie podsumowujące 
– Michał Busek – przywitał zebranych 
gości, wśród których znalazła się Maria 
Łojas – Jurkowska – Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna i Radna Rady Powiatu 
Nowotarskiego. Na początku nastąpiło 
podsumowanie projektu i jego poszcze-
gólnych etapów. Krótkiego wprowadzenia 
dokonała Małgorzata Piątek – Kierownik 
zespołu ds. zarządzania projektami 
w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna.  

Następnie przyszedł czas na prezentację 
efektów projektu – nad którymi KGW 
wraz z Michałem Buskiem i innymi oso-
bami pracowało od kwietnia do paździer-
nika br. W budynku WOK, już od samego 
wejścia, przybyłych witała wesoła, ale za-
razem sentymentalna wystawa obrazów, 
których kadry pochodziły z plenerów fil-
mowych. Po krótkim wprowadzeniu w te-
matykę filmową, dokonaną przez Michała 
Buska, publiczności zostały zaprezento-
wane nagrania, które powstały w waka-
cje. Filmy – kulinarne drogi - ziemniaka, 
kapusty, ziarna i mleka – zaprezentowane 
w nawiązaniu do przeszłości – wzbudziły 
wśród widzów (bohaterów filmów) wielkie 
wzruszenie. Była to niezwykła podróż do 
czasów dawnych, nawiązująca do tego co 

Festiwal gorczańskich smaków 
Projekt „Gorczańskie smaki, góralskie nuty”, realizowany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej w ramach dofinansowania 
„EtnoPolska 2020”, dobiegł końca. 

kiedyś stanowiło wartość i decydowało 
o życiu i przetrwaniu. 

Niezwykłą atmosferę – ciepłą i domową 
– jaka wytworzyła się podczas oglą-
dania filmów spotęgowały dodatkowo 
podziękowania dla dwóch pań z KGW 
– najstarszych aktorek, które dzielnie 
i z uporem przekazywały młodemu poko-
leniu w sposób naturalny i realny wiedzę 
o życiu i tych czasach, które już odeszły. 
Panie Anna Groń i Anna Czajka otrzymały 
pamiątkowe obrazy na płótnie, które wrę-
czyła im Małgorzata Piątek, a publiczność 
nagrodził gospodynie gromkimi brawami 
i odśpiewała „Sto lat…” . 

Po prezentacji filmów przyszedł czas na 
ciekawy występ i prezentację regiona-
listy i znawcy tradycji kulinarnej Pana 
Krzysztofa Zielińskiego, który przybył do 
Ochotnicy z Rzeszowa, aby opowiedzieć 
uczestnikom wydarzenia podsumowują-
cego, że produkty lokalne mają niezwykłą 
wartość kulinarną i poprzez ich właściwe 
wykorzystanie i promowanie można osią-
gnąć niebanalne sukcesy w skali całego 
kraju i nie tylko.

W międzyczasie nastąpiło rozstrzygnię-
cie konkursu kulinarnego „Gorczańskie 
smaki” w kategorii najsmaczniejsze ciasto 
i najlepsza zupa. W konkursie udział 
wzięło łącznie dziesięć pań. Wybór 
zwycięzców nie był łatwy. Jury w składzie 
Małgorzata Piątek oraz Krzysztof Zieliński 
dokonało jednak wyboru. Na zwycięzców 
i uczestników czekały nagrody z galanterii 
skórzanej. 

Kolejnym punktem spotkania była pre-
zentacja nowej publikacji kulinarnej wy-
danej przez KGW w ramach zadania „Gor-
czańskie smaki, góralskie nuty”. Książka 
„Dawna kuchnia górali gorczańskich 
w rytmie czterech pór roku” jest, jak sam 
tytuł wskazuje, zbiorem przepisów kuli-
narnych, z uwzględnieniem podziału na 
poszczególne pory roku. Zawiera przepisy 
dawne i tradycyjne. Prace nad publikacją, 
pod okiem Janiny Król – Prezes KGW - 
trwały przez ostatnie miesiące. 

Na koniec wydarzenia podsumowującego 
wszyscy uczestnicy otrzymali drobne 
upominki. Była to forma podziękowania 
za ich wkład w projekt. 

Podczas spotkania można było skoszto-
wać pysznych tradycyjnych przekąsek 
przygotowanych przez Panią Marysię 
Krzyśko oraz posłuchać góralskiej muzyki 
w wykonaniu „Ochotnych”

Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu 
„EtnoPolska 2020”.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OCHOTNICY DOLNEJ

Spotkania odbywają się w Wiejskich Ośrod-
kach Kultury w Tylmanowej, Ochotnicy Dol-
nej i Ochotnicy Górnej w ramach projektu 
„Kultura ludowa i tradycja 2020”.

Warsztaty będą kontynuowane jeszcze do 
grudnia. W efekcie systematycznych zajęć 
powstaną po dwa gorsety – ochotnickie 
i tylmanowskie – oraz makatka z wzorem 
ochotnickim, torebka, papucie, poszewka 
na jaśka z haftem dziurkowym i trzy ser-
wetki. Wykonane przez uczniów produkty 
można będzie obejrzeć w Wiejskich Ośrod-
kach Kultury. Ponadto z przebiegu zajęć 
powstanie materiał filmowy podsumowują-
cy 9-miesięczną pracę rękodzielniczą.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ochot-
nicy Dolnej po raz czwarty wzięła udział 
w tej akcji. Do tej pory czytaliśmy Wesele 
Stanisława Wyspiańskiego i Przedwiośnie 
Stefana Żeromskiego, 8 nowel: Dobra 
pani – Eliza Orzeszkowa, Dym – Maria 
Konopnicka, Katarynka – Bolesław Prus, 
Mój ojciec wstępuje do strażaków – Bru-
no Schulz, Orka – Władysław Stanisław 
Reymont, Rozdzióbią nas kruki, wrony… 
– Stefan Żeromski, Sachem – Henryk 
Sienkiewicz, Sawa – Henryk Rzewuski.

W tym roku Para Prezydencka zapropo-
nowała Balladynę Juliusza Slowackiego. 
Ze względu na okoliczności związane 

”Mistrz tradycji” 
w Gminie Ochotnica Dolna 

Narodowe czytanie 
w Gminie Ochotnica Dolna 

W Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej, od kwietnia br.,
 trwają warsztaty z wyszywania i haftowania. Uczniowie pod 
okiem naszych lokalnych mistrzów tj. Joanna Dłubacz, Janina Król, 
Małgorzata Wąchała, uczą się dawnych technik szycia i poznają ich 
tajniki. Przedmiotem pracy są gorsety - tylmanowskie i ochotnickie 
oraz akcesoria góralskie: makatki, serwety, papucie, torebki, 
poszewki i in.

W dniu 5 września 2020 roku odbyła się akcja Narodowego Czytania 
zainicjowana przez Prezydenta RP w 2012 roku.

Działania realizowane w ramach projektu 
ukierunkowane są na pielęgnowanie tra-
dycji ludowej i dziedzictwa kulturowego. 
Celem jest zapewnienie ciągłości tradycji 
i przekazanie wiedzy młodemu pokoleniu, 
aby mogło kontynuować pozostawione 
przez przodków dziedzictwo. Działanie 
takie przyczyni się do ocalenia ginące-
go 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.

z covid akcja odbyła się inaczej. Czytelni-
cy biblioteki przeczytali i nagrali fragmen-
ty dramatu. Z nadesłanych materiałów 
powstał filmik, który udostępniony został 
na FB oraz na naszej stronie internetowej.

Z tej okazji Prezydent skierował specjalne 
przesłanie, zachęcając do udziału w akcji.
– Wierzę, że w tym szczególnym dla nas 
wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy 
epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej 
literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, 
przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji 
i ponownie łącząc w przekonaniu o donio-
słości dzieł naszych największych pisarzy 
– napisał Prezydent RP Andrzej Duda 

w liście zachęcającym do współtworzenia 
akcji. 

„Balladynę” czytali:
Alina - Agnieszka Bandyk, Balladyna - 
Natalia Chryczyk, Wdowa - Magdalena 
Koch, Kirkor - Bartłomiej Gabryś, Goplana 
- Dominika Jurkowska, Skierka - Antoni 
Wąchała.

Wszystkim bardzo dziękujemy!
Zapraszamy do wysłuchania nagrania: 
https://www.youtube.com/watch?v=
Qoth0ntl6Xc&feature=share&fbclid=
IwAR1_h7C4fGgsvYybroFjqUstZqrExe-
pNWbf3_VjMzpkyQksvJ8iZ15IuG4

 

Pani Monika podczas spotkania z klasami 
I-II opowiadała jak powstają książki, skąd 
czerpać inspiracje oraz o przygodach 
bohatera książek dla najmłodszych - pie-
ska Kajtusia. Po spotkaniu dzieci chętnie 
zakupiły książeczki z autografem pisarki, 
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz 
słodki poczęstunek.

Podczas drugiego spotkania pani Monika 
zachęcała do zapisywania swoich marzeń 
i podejmowania działań przybliżających 
do ich spełnienia. Pod okiem autorki klasa 
VI stworzyła w czteroosobowych grupach 

Najpierw uczniowie klasy I wyrecytowali 
abecadło (24 litery) a uczniowie kl II 
i III abecadło pełne czyli (32 litery) oraz 
przeczytali zadane wyrazy. Ogólnorozwo-
jowe ćwiczenia rytmiczne z akcentowa-
niem, taktowaniem i metrum poprzedziły 
czytanie przez panią Elę wierszowanego 
opowiadania z serii „Czytadełko” -„Florek 
na wakacjach” Lindy Hayward, w polskim 
tłumaczeniu Barbary Szafran. Piotr z klasy 
III przeczytał wszystkim wiersz pt „Czytaj 
książki”, napisany przez panią Elżbietę 
Kolusz - specjalnie na tą okazję i dedyko-
wany dla dzieci z Tylmanowej:

Następnie dzieci wykonały ilustracje do 
przeczytanego opowiadania i wiersza 
a jury w składzie Monika Groń, Elżbieta 
Kolusz, Lucyna Kozub nagrodziło ksią-
żeczkami, dyplomami i słodką przekąską.

1 miejsce Maksymilian Kotowicz
2 miejsce Natan Grobelny-Bardon
3 miejsce ex aequo Karolina Kamińska 
i Natalia Udziela.

Wszystkie dzieci podzielone na 8 grup 
szukały rymów do podanych wyrazów. 
Najwięcej rymów znalazło się do wyrazu 
SOS, MODA oraz DAMA.

Podczas spotkania był też czas na zagadki 
oraz na rozmowę o książkach. Najbardziej 
ulubioną i najczęściej wymienianą był 
m.in.Pinokio i Harry Potter. Gdy wszystkie 
klasy wspólnie zaśpiewały PANIE JANIE 
pod dyrygenturą pani Eli odbył się prze-
marszu po sali gimnastycznej w danym 
rytmie a po nim klasa III pięknie wyrecy-
towała wiersz nieznanego autora 
„Dnia 1 września”.

Na koniec pani Ela zaśpiewała piosenkę 
„Dobosz Zuch” do której wszystkie dzieci 
wyklaskiwały rytm.

Spotkanie było częścią zadania pn. „Kto 
czyta książki, żyje podwójnie” w ramach 
programu Promocja czytelnictwa.

Projekt dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kto czyta książki, 
żyje podwójnie

Czytaj książki, nie daj się! 

W dniu 22 września wraz z Moniką Sawicką - autorką książek dla 
dzieci i dorosłych odwiedziliśmy uczniów w szkołach podstawowych 
w Ochotnicy Dolnej Skrodne oraz w Ochotnicy Górnej.

Dnia 29 września 2020r. w szkole im. ks. Jana Twardowskiego 
w Tylmanowej odbyły się interaktywne warsztaty plastyczne z poezją 
w roli głównej dla uczniów klas I-III prowadzone przez Elżbietę Kolusz 
- plastyka wychowawcę i animatora, zorganizowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Ochotnicy Dolnej. 

piękne książki marzeń. Pani Sawicka 
wybrała najlepszą, która została nagro-
dzona książkami. Po spotkaniu uczniowie 
otrzymali pamiątkowe zakładki do książek 
z autografem pisarki.

Trzecie spotkanie miało charakter 
patriotyczny i zorganizowane zostało 
z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju 
odbywającego się 21 września. Pani Sa-
wicka przeprowadziła rozmowę na temat 
wojen przeszłych, ale też i obecnych, 
o ich skutkach i zagrożeniach. Autorka 
szczegółowo przypomniała postać Józefa 

Piłsudskiego i jego zasługi dla ojczyzny. 
Podczas warsztatów uczniowie z klas 
VIII wykonali książki marzeń młodych 
Polaków. Najlepsze prace zostały nagro-
dzone książkami. Po spotkaniu uczniowie 
otrzymali pamiątkowe zakładki do książek 
z autografem pisarki.

Spotkania były częścią zadania pn. „Kto 
czyta książki, żyje podwójnie” w ramach 
programu Promocja czytelnictwa.

Projekt dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„CZYTAJ KSIĄŻKI” – 

„Gdy ci smutno gdy ci źle,

czytaj książki - nie daj się!

Nowych barw nabierze świat”

- tak powiedział starszy brat.

 

Bibliotekę blisko mam,

właśnie teraz idę tam,

no, a ze mną idzie pies,

zawsze raźniej mi z nim jest.

 

Wypożyczę książki dwie,

jedną grubą drugą nie.

Ja - litery wszystkie znam,

więc przeczytam książki sam!
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Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie 
do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę 
Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierw-
sze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy 
i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe 
standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek 
dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika.

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej 
zaprasza dzieci z roczników 2014 – 2017 do udziału 
w projekcie Mała książka – wielki człowiek

Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 
Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelni-
czej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełno-
prawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzi-
ce – przygotowana dla nich broszura informacyjna 
przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich 
dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających 
z częstego odwiedzania biblioteki. Zapraszamy!

• W dniu 11 marca odbyły się dwa spo-
tkania autorskie z uczniami szkół podsta-
wowych z Ochotnicy Górnej, Ochotnicy 
Dolnej-Skrodne oraz Ochotnicy Dolnej 
Centrum zorganizowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Ochotnicy Dolnej. 
Gośćmi byli pisarka Ewa Stadtmüller i ilu-
strator Łukasz Zabdyr. Pani Ewa napisała 
wiele książeczek dla dzieci. Są wśród nich 
zbiory opowiadań, bajki, wiersze, zagadki, 
scenariusze teatralne oraz opracowa-
nia znanych baśni i legend. Pan Łukasz 
oprócz wykonywania ilustracji do książek 
i opowiadań dla dzieci jest także twórcą 
komiksów.

Podczas spotkania autorzy w bardzo 
ciekawy sposób opowiadali o swoich 
książkach i skąd czerpią pomysły na pisa-
nie i ilustrowanie. Nasi goście nawiązali 
doskonały kontakt z uczniami. Młodzi 
czytelnicy stali się od razu aktywnymi 
uczestnikami spotkania. Pisarka czytała 
fragmenty swoich książek, recytowała 
wiersze, zadawała zagadki oraz przygoto-

Cykl spotkań autorskich pn. Kto 
czyta książki, żyje podwójnie:

wała dla uczestników różnorodne zadania, 
przedstawiała scenki z wykorzystaniem 
licznych maskotek i kukiełek przedstawia-
jących bohaterów jej książek. Wielkim za-
interesowaniem cieszyły się wykonywane 
przez pana Łukasza  ilustracje. Humory-
styczne rysunki wywoływały na sali żywe 
reakcje. Pan Łukasz w prosty i dowcipny 
sposób wprowadził dzieci w tajniki warsz-
tatu rysownika i zdradził tajemnicę jak 
z liter tworzyć obrazy. Podczas spotkania 
przy współpracy uczniów powstał także 
piękny plakat promujący czytanie książek.

Na zakończenie uczniowie zakupili 
książeczki ze specjalnymi dedykacjami 
i rysunkami.

• W dniu 22 września wraz z Moniką 
Sawicką - autorką książek dla dzieci i do-
rosłych odwiedziliśmy uczniów w szko-
łach podstawowych w Ochotnicy Dolnej 
Skrodne oraz w Ochotnicy Górnej.

Pani Monika podczas spotkania z klasami 
I-II opowiadała jak powstają książki, skąd 
czerpać inspiracje oraz o przygodach 
bohatera książek dla najmłodszych - pie-
ska Kajtusia. Po spotkaniu dzieci chętnie 
zakupiły książeczki z autografem pisarki, 
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz 
słodki poczęstunek.

Podczas drugiego spotkania pani Monika 
zachęcała do zapisywania swoich marzeń 
i podejmowania działań przybliżających 
do ich spełnienia. Pod okiem autorki klasa 
VI stworzyła w czteroosobowych grupach 
piękne książki marzeń. Pani Sawicka 
wybrała najlepszą, która została nagro-
dzona książkami. Po spotkaniu uczniowie 
otrzymali pamiątkowe zakładki do książek 
z autografem pisarki.

Trzecie spotkanie miało charakter 
patriotyczny i zorganizowane zostało 
z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju 
odbywającego się 21 września. Pani Sa-
wicka przeprowadziła rozmowę na temat 
wojen przeszłych ale też i obecnych, 
o ich skutkach i zagrożeniach. Autorka 
szczegółowo przypomniała postać Józefa 
Piłsudskiego i jego zasługi dla ojczyzny. 
Podczas warsztatów uczniowie z klas 
VIII wykonali książki marzeń młodych 
Polaków. Najlepsze prace zostały nagro-
dzone książkami. Po spotkaniu uczniowie 
otrzymali pamiątkowe zakładki do książek 
z autografem pisarki.

• Dnia 29 września 2020r. w szkole im. 
ks. Jana Twardowskiego w Tylmano-

wej odbyły się interaktywne warsztaty 
plastyczne z poezją w roli głównej dla 
uczniów klas I-III prowadzone przez 
Elżbietę Kolusz - plastyka wychowawcę 
i animatora, zorganizowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Ochotnicy Dolnej. 
Uczniowie recytowali alfabet, czytali 
opowiadanie „Florek na wakacjach”, 
wiersz „Czytaj książki”, napisany przez 
panią Elżbietę Kolusz - specjalnie na tą 
okazję i dedykowany dla dzieci z Tylma-
nowej oraz uczestniczyły w ćwiczeniach 
rytmicznych z akcentowaniem, taktowa-
niem i metrum.     

Następnie dzieci wykonały ilustracje do 
przeczytanego opowiadania i wiersza 
a jury w składzie Monika Groń, Elżbieta 
Kolusz, Lucyna Kozub nagrodziło ksią-
żeczkami, dyplomami i słodką przekąską.

Podczas spotkania był też czas na za-
gadki, szukanie rymów oraz na rozmowę 
o książkach. Najbardziej ulubioną i najczę-
ściej wymienianą był m.in. Pinokio i Harry 
Potter. 

• W dniu 10 października w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Ochotnicy Dolnej 
odbyło się kolejne spotkanie dla dzieci pn. 
„Kto czyta książki, żyje podwójnie” w ra-
mach programu Promocja czytelnictwa. 
Spotkanie warsztatowe poprowadziła 
pani Maria Konopka - wychowawca z za-
miłowania plastyczka. Spotkanie miało na 
celu podkreślaniu u dzieci przynależności 
do wspólnoty narodu polskiego. Uczest-
nicy poznali legendy i opowiadania zwią-
zane z naszą miejscowością. Pani Marysia 
zaprezentowała swoje prace plastyczne 
i doradziła uczestnikom w jaki sposób ma-
lować pastelami. Wszystkie prace zostały 
pięknie i starannie wykonane więc wszy-
scy autorzy zostali nagrodzeni książeczka-
mi oraz słodyczami. Spotkanie odbyło się 
w miłej i sympatycznej atmosferze.

• W dniu 20 października na zaproszenie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotni-
cy Dolnej odbyło się spotkanie z ucznia-
mi klas III i IV ze szkoły podstawowej 
w Młynnem z bibliotekarką, pisarką 
opowiadań dla dzieci Moniką Luberdą. 
Na początku pani Monika rozmawia-
ła z uczniami o emocjach i uczuciach, 
następnie przeczytała piękne i wzrusza-
jące opowiadanie o odpowiedzialności 
pt. „Ogródek pana Stasia”, które było 
wstępem do zaprezentowania kilku 
aplikacji mobilnych. Prowadząca radziła 
aby wybierać je mądrze i odpowiedzialnie, 
najlepiej w porozumieniu z rodzicami.

Podczas omawiania aplikacji Quiver dzieci 
doskonale się bawiły kolorując i ożywiając 
swoje prace na przyniesionych tabletach 
i smartfonach. Po zaznajomieniu ze Story 
Dice, uczniowie napisali krótkie opowia-
dania na podstawie wylosowanych kości. 
Pani Monika omówiła także aplikację QR 
Code, po czym uczestnicy mieli za zada-
nie napisać miłe rzeczy do innych osób 
w postaci kodu QR.

Na zakończenie pani Monika zaprezento-
wała Genially i grę własnego autorstwa 
pt. „Studnia życzeń”. Uczniowie chętnie 
się zaangażowali w rozwikłanie posta-
wionych w niej zagadek. Najciekawsze 
opowiadania oraz kody QR zostały 
nagrodzone książkami, a wszystkie dzieci 
otrzymały słodki poczęstunek.

• W dniu 22 października odbyło się 
spotkanie uczniów klasy IV ze szkoły pod-
stawowej Centrum w Ochotnicy Dolnej 
z autorem kilkunastu ciekawych i po-
uczających książek dla dzieci i młodzieży, 
Jakubem Skworzem.  
 

Pisarz w interesujący sposób przedstawił 
życiorys Marii Skłodowskiej w oparciu 
o swoją książkę „Mania Skłodowska”. 
Podczas spotkania uczniowie poznali 

ciekawe zagadnienia dotyczące histo-
rii, fizyki i chemii. Uczestnicy bacznie 
obserwowali przeprowadzony przez pana 
Jakuba eksperyment chemiczny, wycią-
gali wnioski. Na zakończenie padło wiele 
pytań do autora, a uczniowie otrzymali 
pamiątkowe zakładki do książek z auto-
grafem pisarza.

• W dniu 23 października 2020r. na 
zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Ochotnicy Dolnej odbyły się dwa spo-
tkania autorskie z dziennikarką, laureatką 
ogólnopolskich nagród branżowych, au-
torką wielu opowiadań dla dzieci, Jolantą 
Reisch-Klose.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w szko-
le im ks. prof. J. Tischnera z uczniami klas 
I-III. Autorka opowiadała dzieciom skąd 
czerpie inspirację, od kiedy zaczęła pisać, 
co lubi czytać. Przedstawiała książki jako 
zaczarowaną krainę, w której można prze-
żyć wiele wspaniałych przygód. W inte-
resujący sposób opowiadała o życiorysie 
Jana Pawła II. Zdradziła kilka szczegółów 
z książki, nad którą teraz pracuje. Podczas 
spotkania dzieci zostały poproszone 
o namalowanie ilustracji do swojej ulu-
bionej książki. Najładniejsze prace zostały 
nagrodzone książeczkami.

Drugie spotkanie odbyło się w szkole im. 
Marii Konopnickiej z uczniami klas IV-V. 
Pisarka zachęcała do czytania książek 
gdzie można znaleźć mnóstwo informacji 
i inspiracji, uzupełnić wiedzę o otacza-
jącym świecie, wniknąć w świat nauki 
i przyrody. Pani Jolanta przeprowadziła 
z uczniami szereg ciekawych i stymulują-
cych zabaw rozwijających pisanie. Ucznio-
wie zostali poproszeni o napisanie recen-
zji swojej ulubionej książki, zachęcającej 
innych do jej przeczytania. Najciekawsze 
prace zostały nagrodzone książkami. Po 
spotkaniach była możliwość zakupu ksią-
żek autorki z czego wielu uczniów chętnie 
skorzystała. Wszystkie dzieci otrzymały 
pamiątkowe zakładki z podpisem pisarki 
oraz słodki poczęstunek.

Wszystkie spotkania pn. „Kto czyta książ-
ki, żyje podwójnie” odbyły się w ramach 
programu Promocja czytelnictwa. Projekt 
dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia życzymy, aby były spędzone 
z bliskimi w ciepłej, rodzinnej atmosferze 
oraz dużo zdrowia i samych szczęśliwych 
dni w nadchodzącym nowym roku - Pra-
cownicy GBP w Ochotnicy Dolnej.
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WOK OCHOTNICA DOLNA

Warsztaty odbywają się w ramach zada-
nia „Gorczańskie kwiatki igłą wyszywa-
ne”, na które WOK otrzymał dofinanso-
wanie z projektu „Mistrz tradycji”. 

Celem realizowanego zadania jest prze-
kazanie wiedzy przez mistrza uczniom, 
którzy w przyszłości będą kontynuować 
tradycyjne rękodzieło. 

Autor zaprezentował nowo wydany album, 
opowiedział o tym w jaki sposób zbierał 
zdjęcia i od kogo je zdobywał. Tadeusz 
Morawa omówił fotografie zawarte w al-
bumie, każdą z nich opatrzył komentarzem 
koncentrując się głównie na tym kto na 
niej jest, kiedy i w jakich okolicznościach 
została zrobiona, kto jest autorem, kto po-
siadał je w swoich zbiorach archiwalnych 
itp. Były też nawiązania do lokalnej historii 
Gorców, dlatego uczestnicy spotkania 

Turniej, którego organizatorem było 
Stowarzyszenie Brydża Sportowego 
„Alf” cieszył się dużym zainteresowaniem. 
W Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 

Ochotnickie gorsety  

AK na Podhalu 
– spotkanie z autorem  

Turniej brydżowy 
w Ochotnicy Dolnej

Od kwietnia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej 
odbywają się warsztaty z wyszywania i haftowania ochotnickich 
gorsetów. Uczniowie pod kierunkiem mistrza zdobywają wiedzę 
i doświadczenie w tworzeniu dawnych tradycyjnych wzorów. 

19 lipca w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej odbyła 
się promocja publikacji opracowanej przez Tadeusza Morawę Juniora 
„AK na Podhalu w fotografii – 100 zdjęć w setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości”.  

16 sierpnia odbył się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej 
turniej brydżowy o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna. Zwycięzców 
dekorował osobiście zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna, 
Krzysztof Jurkowski.

Efekty pracy można obejrzeć na materia-
łach filmowych i zdjęciach zamieszczo-
nych na Facebooku Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Ochotnicy Dolnej. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury.

mogli poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą 
przeszłości Tylmanowej i Ochotnicy. 

W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Jur-
kowski Zastępca Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna, który podziękował Tadeuszowi 
Morawie za spotkanie i za podejmowane 
starania mające na celu troskę o historię 
lokalną.  Wydarzeniu towarzyszyła wy-
stawa historyczna „Pamięci Niepodległej 
– Małej Ojczyzny”. 

Uczestnicy spotkania mogli nabyć publika-
cję wraz z autografem autora. 

Album „AK na Podhalu” składa się ze zdjęć 
mało znanych lub w ogóle nie publiko-
wanych do tej pory. Przypomina postacie 
dowódców m. in. 1 PSP AK, upamiętnia losy 
partyzantów – także tych ukrywających się 
w Gorcach. Autorem słowa wstępnego do 
albumu jest uznany historyk, prof. Grzegorz 
Mazur z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zdjęcia: WOK Ochotnica Dolna 

Dolnej pojawiło się ponad dwudziestu 
zawodników i zawodniczek, którzy rywa-
lizowali o atrakcyjne nagrody rzeczowe 
oraz statuetki.

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za udział oraz zapraszamy na 
kolejne imprezy odbywające się w Gminie 
Ochotnica Dolna.

Dla dzieci i młodzieży była to wartościo-
wa lekcja historii, nieco inna niż stan-
dardowe zajęcia prowadzone w szkole, 
ponieważ informacje zostały przekazane 
uczniom nie tylko przez historyków, ale 
także przez mieszkańców Ochotnicy 
i Tylmanowej - żyjących jeszcze świadków 
historii. 

Konkurs realizowany był w ramach zada-
nia „Po śladach historii”, na które WOK 
otrzymał dofinansowanie z programu 
„Koalicja dla Niepodległej – #wiktoria 
1920”. 

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie 
przedstawić projekt muralu, nawiązujący 
do historii regionu, który miał stać się 
inspiracją dla artysty wykonującego mural 
na ścianie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ochotnicy Dolnej Centrum.

Głównym celem Konkursu  było promo-
wanie postaw patriotycznych i kształto-
wanie świadomości własnej tożsamości, 
upowszechnianie i popularyzacja wiedzy 
dotyczącej historii regionu, jak i uświa-
domienie młodym ludziom, w ciekawy 
i innowacyjny sposób, ważności i wyjąt-
kowości historii „małej ojczyzny”. Konkurs 
plastyczny pozwolił także odkryć młode 
talenty artystyczne, zaktywizował dzieci 
i młodzież z Gminy Ochotnica Dolna do 
działań w sferze kultury oraz umocnił ich 
poczucie tożsamości regionalnej. Historia 
regionu została na nowo odkryta oczami 
młodego artysty.

Inspiracją dla uczniów były spotkania 
historyczne z mieszkańcami koordynowa-

Po śladach historii 
– spotkania historyczne 

Konkurs plastyczny na grafikę 
muralu historycznego

W dniach 14 i 15 września, we wszystkich trzech miejscowościach 
należących do Gminy Ochotnica Dolna, odbyły się spotkania 
historyczne w ramach zadania „Po śladach historii”, realizowanego 
przez Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej, przy współpracy 
ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej. 

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej zorganizował dl uczniów 
Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ochotnica Dolna, z klas V – VIII, 
konkurs plastyczny na grafikę muralu historycznego.

ne przez historyka, które odbywały się we 
wszystkich miejscowościach należących 
do Gminy Ochotnica Dolna (tj. Tylmano-
wa, Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna).

Kat. I – kl. V-VI
• I miejsce: Anna Bednarczyk – Szkoła 
Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego 
w Tylmanowej
• II miejsce: Maja Udziela - Szkoła 
Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego 
w Tylmanowej
 
Kat. II – kl. VII-VIII
• I miejsce – Aleksandra Ligas – ZSP im. 
mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej
I • I miejsce – Aleksandra Dąbrowska 
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej
• III miejsce – Anna Faltyn - Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej
• III miejsce – Maja Jagieła - Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej
 
Wyróżnienie:
• Justyna Antolec - Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej
• Joanna Jagieła - Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej

• Urszula Tokarczyk - Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody 
rzeczowe.

Dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017 – 2020 w ramach Programu Dota-
cyjnego „Koalicja dla Niepodległej”

Uczniowie szkół poznali wiele ciekawych 
wątków dotyczących dziejów Ochotnicy 
i Tylmnaowej oraz losów mieszkańców 
tych wsi podczas I i II wojny światowej. 

Gościem jednego ze spotkań był Stani-
sław Mazurek - świadek historii, który 
przeżył i pamięta tragiczne wydarzenia 

z okresu II wojny światowej. Pomimo, 
że był wtedy malutkim chłopcem wiele 
wspomnień zostało w jego pamięci. Dużo 
informacji zaczerpnął również z pamięt-
nika, który napisał jego ojciec i te właśnie 
wspomnienia przekazał słuchaczom.  

Podczas spotkań osoby starsze opowia-
dały dzieciom i młodzieży o ogromnym 
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strachu i cierpieniu, które przyniosła ze 
sobą wojna również do Ochotnicy i Tyl-
manowej. Zdzisław Błachut – kierownik 
WOK w Ochotnicy Górnej - przybliżył 
uczniom niezwykle ciekawe wątki z dzie-
jów Ochotnicy. 

Na spotkania z mieszkańcami gminy mło-
dzież poszczególnych szkół przygotowała 
prezentacje dotyczące Bitwy Warszaw-
skiej. Prezentacje te były bardzo obszerne 
i w ciekawy sposób pokazane słuchaczom. 

Czas spędzony na spotkaniach był wielką 
lekcją historii, zarówno dla starszego 
jak i młodszego pokolenia. Były również 
inspiracją dla dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych z terenu naszej Gminy, 
które wzięły udział w konkursie plastycz-
nym na grafikę muralu historycznego. 

Dziękujemy uczestnikom spotkań za 
zaangażowanie i wspólne odkrywanie 
historii lokalnej oraz historii Bitwy War-
szawskiej, której w tym roku przypada 

100 rocznica. Dziękujemy nauczycielom 
historii: Agnieszcze Dydzie, Ewie Kaput, 
Zofii Król za pomoc w organizacji spotkań 
i zaangażowanie. 

Dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017 – 2020 w ramach Programu Dota-
cyjnego „Koalicja dla Niepodległej”

Mirosław Witkowski jest absolwentem 
wydziału wokalno-aktorskiego Akademii 
Muzycznej w Łodzi oraz stypendystą 
renomowanej amerykańskiej uczelni 
muzycznej – Indiana Uniwersity Jacobs 
School of Music w Bloomington, gdzie 
ukończył z wyróżnieniem studia pody-

Gmina Ochotnica zaśpiewała 
dla Świętego Jana Pawła II
20.09.2020 r. mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna zaśpiewali 
dla Świętego Jana Pawła II w kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Ochotnicy Górnej. Koncert był zwieńczeniem kilkutygodniowych 
warsztatów muzycznych prowadzonych w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej przez Mirosława Witkowskiego w ramach IX edycji 
projektu „Mozart kontra Sinatra” - Aktywizacja integracyjna przez sztukę. 

plomowe. Ma w swoim dorobku sukcesy 
w wielu konkursach. Zdobył I nagrodę 
w Gali Pięciolecia telewizyjnego progra-
mu „Szansa na Sukces”, II nagrodę w kon-
kursie im. Livingston Mother w Cleveland 
oraz nagrodę publiczności Międzynarodo-
wego Konkursu Wokalnego w Seulu. Jest 

stypendystą Ministra Kultury. Wyśpiewał 
również belgijskie stypendium „Solti 
Fundation”.Wystąpił w programie telewi-
zyjnym „The Voice of Poland”. Trafił też do 
finału programu X-Factor w Bratysławie. 
Brał udział w prestiżowych festiwalach 
rozrywkowych m.in. w Międzynarodo-
wym Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old 
Jazz Meeting „Złota tarka”, „Porthcawl 
International Jazz Festival” w Walii, „Solti 
Te Kanawa Accademia di Bel Canto” we 
Włoszech, „Florida Palm Beach Guild” 
w Stanach Zjednoczonych.

Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Ochotnicy Dolnej Monika Jagieła 
zaprosiła do udziału w warsztatach dzieci 
i młodzież z terenu naszej gminy, człon-
ków Gminnego Klubu Seniora oraz Chór 
Parafialny z Ochotnicy Dolnej. Uczestnicy 
na warsztatach szlifowali swój talent 
wokalny, by pięknie zaśpiewać ulubione 
pieśni Świętego Jana Pawła II w roku 
jubileuszowym 100. rocznicy urodzin. 

W koncercie wystąpili również muzycy: 
Grzegorz Żyłka – instrumenty klawiszowe 
oraz Piotr Przyrowski – gitara elektryczna. 
Gościnnie zaśpiewała Pani Anna Paluch 
Poseł na Sejm RP. 

W ramach realizacji powyższego zadania, 
przy remizie strażackiej, odbyły się warsz-
taty musztry paradnej, które przeprowa-
dził kpt. Stefan Żuk. Orkiestra szkoliła 
się w sprawnym wykonywania rozkazów, 
zajmowaniu miejsca w szyku, marszu 

Orkiestra Dęta OSP Ochotnica 
Dolna "przemusztrowana” 
przez kpt. Stefana Żuka
Ochotnicza Straż Pożarna w Ochotnicy Dolnej realizuje zadanie 
pn. „35 lat Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna” w ramach konkursu 
Mecenat Małopolski 2020.

krokiem równym i defiladowym, zwro-
tów w miejscu i w marszu, tzw. „młynka”, 
oddawania honorów, odpowiedniego 
trzymania i odkładania instrumentów.  
Musztra zespołowa miała na celu takie 
wyszkolenie członków orkiestry, by 

wszystkie czynności zespołu wykonywa-
ne były na rozkaz jednocześnie i bardzo 
równo. Podczas warsztatów orkiestra 
nauczyła się odpowiedniej postawy i kro-
ków marszowych.
 
Projekt realizowany przy wsparciu finan-
sowym Województwa Małopolskiego. 

Najstarsze murale wywodzą się jeszcze 
z okresu prehistorii – szczególnie roz-
powszechnione w starożytnym Rzymie. 
Dzieła te, w zależności od intencji twórcy 
miały skłaniać odbiorcę do zadumy, 
wspomnień, reklamowały jakąś ideę, pro-
dukt lub promowały akcje charytatywne.

Dzisiaj murale najczęściej definiujemy 
jako wielkoformatową grafikę na ścianie 
budynku.
Za: https://sjp.pwn.pl/

Czym są murale?
Murale są sztuką dla każdego. Nie znają 
podziałów i nie kategoryzują. Mówią 
o rzeczach istotnych, ale zarazem 
uniwersalnych. Ich przesłanie dotyczy 
wszystkich odbiorców, bowiem poruszają 
one kwestie ważne dla każdego z nas. Są 
znakomitym narzędziem do nawiązywania 
dialogu społecznego, a także prowokują 
do myślenia, komentowania, wyrażana 
opinii, werbalizowania własnych przeżyć. 
Czasami są kontrowersyjne, ale współ-
cześnie trudno powiedzieć cokolwiek 
odbiorcy bez mocnego poruszenia jego 
zmysłów.

Mural na Szkole Podstawowej im Jana 
Pawła II w Ochotnicy Dolnej-Centrum  
powstał w ramach zadania realizowanego 
z Programu Wieloletniego NIEPODLE-
GŁA na lata 2017-2022.

W czasie trwania projektu odbył się 
cykl spotkań z mieszkańcami seniorami 

Mural historyczny na ścianie 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ochotnicy Dolnej
Mural - rodzaj malatury; nazwa wywodzi się z języka hiszpańskiego 
i oznacza dzieło dekoracyjne malarstwa ściennego, najczęściej 
monumentalne.

– świadkami historii, którzy dzielili się 
z młodymi ludźmi informacjami dotyczą-
cymi dziejów naszej małej ojczyzny. Spo-
tkania te były miedzy innymi inspiracją dla 
młodzieży do stworzenia projektów mu-
rali. Samo dzieło ma nawiązywać nie tylko 
do historii naszego regionu, ale także do 
102. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę oraz do 100. Rocznicy Bitwy 
Warszawskiej.

Umiejscowienie muralu na budynku szko-
ły wymagało gruntownego przemyślenia. 
Mamy bowiem do czynienia z miejscem 
nasyconym symboliką, a także wydarze-
niami historycznymi.

W naszym założeniu mural miał nie tylko 
oddawać historię tego miejsca, naszego 
regionu, ale przede wszystkim nawiązy-
wać do teraźniejszości. Naturalnym było 
więc, że jedną z głównych postaci będzie 
dziecko (jesteśmy przecież w szkole 
podstawowej), które uczestniczy w żywej  
lekcji historii podczas spotkania ze swoim 
dziadkiem –świadkiem historii. Twarze 
naszych postaci nie mają swoich pier-
wowzorów w mieszkańcach Ochotnicy 
– chcieliśmy, aby dziadkiem i wnuczkiem 
mógł być KAŻDY. „Współcześnie” ubrany 
dziadek ma element odwołujący się 
bardzo wyraźnie do symboliki narodowej 
i patriotycznej – opaskę biało-czerwoną.

Nie jest przypadkiem wybór ściany na 
której został umieszczony mural. Ściana 
ta jest jedną z najstarszych części bu-

dynku szkolnego, oddanego do użytku 
publicznego w 20. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości (1938 roku). 
Znajdują się na niej cztery okna – sym-
bole: perspektywy, nowych horyzontów, 
otwartości na świat, wolności, nieograni-
czonych możliwości, piękna. Okna te dają 
możliwość dostrzeżenia historii nie tylko 
znajdującej się wewnątrz naszego budyn-
ku (wystawa zdjęć i świadectw związa-
nych z historią naszej szkoły), ale również 
odbijają w swoich szybach historyczne 
miejsce jakim jest kościół parafialny wraz 
z pobliskim cmentarzem.

3 zdjęcia wykorzystane w grafice pocho-
dzą z Cyfrowego Muzeum Ochotnicy 
i Tylmanowej powstałego w ramach 
projektu „Ochotnica i Tylmanowa – Małe 
Ojczyzny, Wielkie Historie”.

Zdjęcie na dole przedstawia Jana Gołdyna 
– żołnierza Armii gen. Hallera, który 
zginął w 1920 roku podczas bitwy pod 
Radzyminem. Jego szczątki spoczywają na 
cmentarzu wojskowym w Puławach. Na 
zdjęciu jest w towarzystwie swojego ojca 
oraz młodszego brata.

Zdjęcie na ławce przedstawia 3 ułanów- 
od lewej: nieznajomego z Podegrodzia, 
Zachwieję ze Szczawnicy oraz dziadka 
właściciela zdjęcia - Józefa Konopka. 
Szacowana data wykonania zdjęcia to 
lata: 1918-1921.

Zdjęcie na górze przedstawia powrót 
z przepustki braci Kędzierskich – Stefana 
i Romana.

Puste prostokąty wirujące wokół postaci 
są symbolami zdjęć, które każda z naszych 
rodzin gromadzi i otacza największą czcią 
z pokolenia na pokolenie. Są one również 
symbolem przemijających wspomnień, 
które bez naszej troski o przekazywanie 
ich młodszym pokoleniom rozpłyną się 
we mgle naszej niepamięci.

Charakter ściany – bez wcześniejszego 
odnowienia – przywołuje piętno czasu 
jaki odbił się na otaczającej nas rzeczywi-
stości.

Jedno jest pewne – mural to nie wan-
dalizm. To sztuka przeniesiona na ulicę 
oddana każdemu, kto tylko chce z niej 
czerpać.

Dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 
lata 2017-2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej 
#wiktoria1920”.
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Dawid pod okiem trenera p. Andrzeja 
Steca rozwija swoje umiejętności na zaję-
ciach akrobatycznych w WOK-u w Ochot-
nicy Dolnej. P. Andrzej Stec jest trenerem 
kadry Polski oraz założycielem klubu 
Screamo Trickz, który w zeszłym roku 

Sukces uczestnika zajęć 
gimnastycznych prowadzonych 
w WOK w Ochotnicy Dolnej 
przez trenera Andrzeja Steca 
Z wielką radością informujemy, że Dawid Borzęcki został zdobywcą 
II miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Akrobatycznych!

dostał się do półfinału programu MAM 
TALENT.

Zajęcia odbywają się w Wiejskim Ośrodku 
Kultury w Ochotnicy Dolnej w każdy 
czwartek od godz. 18.00.

Kto ma jeszcze ochotę dołączyć serdecz-
nie zapraszamy!

Gratulacje dla Dawida i trenera!

Zakończył się cykl 
warsztatów plastycznych 
”Po śladach historii”
W dniu 12.10.2020 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Krwawej 
Wigilii w Ochotnicy Dolnej – Młynne rozpoczął się cykl warsztatów 
plastycznych organizowanych w ramach zadania „Po śladach 
historii” realizowanego z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2020 w ramach Programu Dotacyjnego Koalicje dla 
Niepodległej #wiktoria1920”.

Warsztaty zorganizowano dla uczniów 
klas V-VIII wszystkich szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Ochotnica Dolna, 
w taki sposób, aby poprzez sztukę przybli-
żyć im dzieje historyczne. Były one formą 
promowania postaw patriotycznych oraz 
kształtowania świadomości własnej toż-
samości wśród młodego pokolenia.

Podczas warsztatów dzieci i młodzież 
zapoznali się z historią niektórych malarzy 
i legendarnych artystów graffiti, którzy 
w wielu przypadkach wywodzili się często 
z prostych i niewykształconych w swoim 
zawodzie ludzi, ale temu co robili odda-
wali całe serce.

Uczestnicy od podstaw poznali sztukę 
malowania sprejem, dowiedzieli się, że nie 
jest ważne jaką metodą jest namalowany 
obraz, ale najbardziej liczy się to, co arty-
sta poprzez swoją sztukę chce przekazać.

Warsztaty plastyczne to nie tylko zasady 
malowania sprejem i wykonywania 
graffiti, ale przede wszystkim uczestnicy 
zagłębiali się w naszą lokalną – niezwykle 
przecież bogatą - historię, zarówno tę 
z czasów II wojny światowej jak i z okresu 
wojny bolszewickiej. Warsztaty plastycz-
ne były bardzo ciekawą formą przekazu 
historii. Dzieci i młodzież, malując sceny 
historyczne, uświadamiali sobie ogrom 
nieszczęścia, jaki dosięga ludność podczas 
każdej wojny.

Dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 
lata 2017-2022  w ramach Programu 
Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej 
#wiktoria1920”.

Wiejski Ośrodek Kultury charaktery-
zuje się dużą aktywnością społeczną 
i dynamiką działania. Odbywają się tu 
różnorakie zajęcia, spotkania, imprezy 
kulturalne i okolicznościowe. Budynek 
WOK-u połączony jest z Remizą Stra-

Ogród kieszonkowy 
- zielona przestrzeń 
odpoczynku w Ochotnicy Dolnej
W październiku br. oficjalnie otwarto „ogród kieszonkowy”, który 
powstał przy budynku Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej. 
Został on sfinansowany ze środków Fundacji ORLEN w ramach 
programu „Moje miejsce na ziemi”. Otwarciu ogródka towarzyszyła 
muzyka kapeli góralskiej. Zaś kierownik WOK Monika Jagieła wraz 
z wolontariuszkami Olą i Dominiką rozwiązały symboliczną wstęgę.

żacką, ponadto w WOK swoją siedzibę 
ma Gminna Biblioteka Publiczna, Klub 
Sportowy Gorc Ochotnica oraz Związek 
Podhalan, dlatego właśnie tutaj zago-
spodarowano przestrzeń tak, aby mogli 
z niej korzystać uczestnicy kultury, sportu 

i społeczni działacze, jak również wszyscy 
mieszkańcy oraz goście odwiedzający 
naszą miejscowość.

Pusta do tej pory przestrzeń nabrała 
przyjaznego wyglądu i przyrodniczego 
charakteru. Donice i pergole obsadzono 
różnymi gatunkami roślinności - wybra-
no te, którą sadzi się późną jesienią po 
to, aby już wczesną wiosną cieszyć się 
pięknymi barwami kwiatów. Roślinność 
została tak dobrana i skomponowana, aby 
o każdej porze roku ogródek wyglądał 
pięknie i kolorowo.

„Ogródek kieszonkowy” stanowić ma 
również formę poczekalni – uczestnicy 
zajęć, czytelnicy biblioteki, osoby towa-
rzyszące czy rodzice przyprowadzający 
dzieci na zajęcia będą mogli spokojnie 
usiąść, poczytać książkę, poczekać na 
swoje dzieci i odpocząć wśród zieleni 
i kwiatów.

Życzymy sobie i Państwu jak najszybsze-
go powrotu do możliwości pełnej działal-
ności kulturalnej i zapraszamy serdecznie 
do odpoczynku i relaksu wśród zieleni 
w mini ogródku przy Wiejskim Ośrodku 
Kultury w Ochotnicy Dolnej.

Sfinansowano 
ze środków 
Fundacji ORLEN.

Nagrodzeni i wyróżnieniu odebrali z rąk 
Kierownik WOK Moniki Jagieły pamiątko-
we dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Prace konkursowe były inspiracją dla 
artysty, który wykonał mural na ścianie 
budynku Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w ochotnicy Dolnej.

Wszystkim uczestnikom konkursu „Po 
śladach historii” gratulujemy ciekawych 
pomysłów i talentu plastycznego.

Podsumowanie projektu 
”Po śladach historii” 
W Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej odbyło się 
podsumowanie projektu „Po Śladach Historii” połączone z wystawą 
prac uczestników warsztatów plastycznych i wręczeniem nagród 
w konkursie plastycznym na grafikę muralu historycznego.
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WOK OCHOTNICA GÓRNA 

Wysokość przyznanego dofinansowania 
to 9600 zł. W ramach zadania przepro-
wadzono warsztaty musztry paradnej 
oraz zrealizowano nagrania materiału 
dźwiękowego do płyty jubileuszowej.                                                                                   

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ochotnicy Dolnej w tym 
roku obchodzi jubileusz 35-lecia swojej 
działalności. Z tej okazji wydała płytę pn. 
„Jubileuszowa fantazja”, na której znalazło 
się 14 utworów bardzo różnorodnych pod 
względem muzycznym:

1. EJ! LUBANIU, LUBANIU (5’02”)
mel. lud., sł. lud. oraz A. i K. Konopka, 
oprac. P. Matusiewicz, śpiew N. Szczepa-
niak, Z. Chlebek
2. POLONEZ Z FILMU PAN TADEUSZ 
(4’51”)
W. Kilar oprac. I. Stromski
3. BUGLER’S HOLIDAY (2’50”)

Tętniący życiem nawet podczas wakacji 
był miejscem spotkań i przygotowań do 
rozpoczęcia realizacji projektu EtnoPolska 
2020, którego celem było odtworzenie 
ducha dawnego życia, tradycji i obyczaju 
przodków górali gorczańskich z regionu 
Tylmanowej i Ochotnicy. Dzięki wysiłkowi 
mieszkańców i ich zaangażowaniu po-
wstały piękne filmy – tak prawdziwe jak 
prawdziwy jest po dziś dzień etos góralsz-

Orkiestra Dęta OSP 
Ochotnica Dolna wydała 
płytę jubileuszową 

Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Górnej 

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1045/20 z dnia 
30.07.2020 r. udzielił Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy 
Dolnej dofinansowanie w ramach I edycji konkursu pn. Mecenat 
Małopolski 2020 na realizację zadania pn. „35 lat Orkiestry Dętej 
OSP Ochotnica Dolna”

Trudny czas jaki szczególnie daje się odczuć w kulturze nie przeszkodził 
wcale odbywającym się w czasie minionych kilku miesięcy działaniom 
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej. 

L. Anderson, solo trp.: B. Chrobak, 
B. Jagieła, K. Tylecki
4. GABRIEL’S OBOE (3’55”)
E. Morricone, arr. R. Kernen, śpiewa 
N. Szczepaniak
5. FREE WORLD FANTASY (7’59”)
J. de Haan
6. PÓŁKI POLSKA ŻYJE W NAS (4’35”)
Wł. Korcz, sł. Wł. Keine, śpiew Z. Chlebek
7. AFRICAN SYMPHONY (4’12”)
muz. Van Mc Coy, oprac. N. Iwai
8. THE POWER OF LOVE (4’39”)
C. de Rouge/G. Mende, sł. J. Rush/
M. S. Applegate, arr. J. Grain śpiewa 
N. Szczepaniak
9. NEW YORK, NEW YORK (3’08”)
muz. J.Kander, oprac. Th. Wyss
10. THE LOVELY SHEPERD (4’34”)
R. Kelly, solo saks M. Chlebek
11. POLSKIE KWIATY (3’33”)
muz. i sł. s. M. Nazaretanka, 
opr. J. Kwiatkowski

12. GOSPEL JOHNS (2’44”)
J. Steinberg
13. GABRIEL’S OBOE (3’55”)
E. Morricone, arr. R. Kernen, 
solo saks M. Chlebek
14. CASTALDO MARSZ (2’57”)
R. Novaćek

Fragmentów nagrań promujących płytę 
można posłuchać na kanale You Tube 
Orkiestra OSP Ochotnica Dolna. 

Serdecznie dziękujemy Wójtowi oraz 
Radzie Gminy Ochotnica Dolna za sfinan-
sowanie kosztów poligrafii oraz tłoczenia 
płyty.
 
Projekt realizowa-
ny przy wsparciu 
finansowym 
Województwa 
Małopolskiego.

czyzny w swojej nieprzekłamanej postaci. 
Każdy z filmów poprzedzony był zawsze 
warsztatami tematycznymi, na których 
zapadały decyzje dotyczące obsady ról, 
scenariusza, odbywały się rozmowy ze 
starszyzną na temat płynności scen i ich 
kolejności, aby wydobyć cel poznawczy 
(dla coraz większej liczby gości) oraz edu-
kacyjny dla młodego pokolenia następ-
ców (spadkobierców). 

29 lipca w pomieszczeniach chaty gor-
czańskiej znajdującej się w budynku WOK 
nakręciliśmy pierwsze kadry filmowe do 

WOK TYLMANOWA

Podczas warsztatów teatralnych „Po 
góralsku” i spotkań etno „Z góralami” 
uczestnicy wracali do przeszłości związa-
nej z tradycją i kulturą naszych przodków. 
Cofnęliśmy się o pół wieku w czasie, po 
to, aby odtworzyć ówczesne zwyczaje, 
obyczaje, obrzędy, prace polowe, stare 

Warsztaty teatralne, 
czyli o tradycji i kulturze 
w Tylmanowej i Ochotnicy
Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej od kwietnia do października 
br. realizował zadanie „My górale i nasza tożsamość” w ramach 
programu EtnoPolska 2020. W ramach projektu odbyły się 
m. in. warsztaty teatralne.

opowieści o tradycji palm wielkanocnych 
wykorzystując niesłychany walor muze-
alny tego miejsca. Mali aktorzy z teatru 
„Hejo” dopiero co dali się poznać w Etno 
produkcji filmowej, a musieli znowu po-
wrócić do formuły zajęć on line. Obecnie 
przygotowują się do wystrzałowego 
upominku pod choinkę dla wszystkich. 

W lipcu i sierpniu w WOK w Ochotnicy 
Górnej gościły panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich, które prowadziły warsztaty 
kulinarne, a ich efektem jest najnowsze 
wydawnictwo z recepturami żywienio-
wymi pochodzącymi z przeszłości kuchni 
górali gorczańskich. Kuchnia stara, ale jara 
jak i oni sami. Dzięki takim działaniom 
kulinarna sztuka regionalna i tradycje ży-
wieniowe zyskały znowu wielu odbiorców 
wśród najmłodszego pokolenia. 

W 102. rocznicę odzyskania niepodległo-
ści - 11 listopada - WOK był inicjatorem 
patriotycznej ekspedycji reprezentantów 
miejscowej społeczności Ochotnicy 
Górnej, która wraz z dzielną drużyną har-
cerską ze Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Ochotnicy Górnej wspięła 
się, jak co roku, pod Krzyż Wolności na 
Wzgórzu Iwankowskim, by oddać hołd 
bohaterskim przodkom walczącym o od-
rodzenie Polski. 

Powiększa się ciągle nasza oferta kultu-
ralna dotycząca nowych, atrakcyjnych 
możliwości zajęć teatralno – muzycznych, 
gdyż na bieżąco realizujemy zakupy 
sprzętu muzycznego oraz nowoczesnego 
wyposażenia w ramach dofinansowa-
nia z programu Infrastruktura Domów 
Kultury. Oby próby jak najszybciej ruszyły 
normalnym trybem ku naszej obopólnej 
radości.  

zawody, ale także język gwarowy, przy-
śpiewki, muzykę i strój.

W spotkaniach i warsztatach brali udział 
wszyscy chętni, bez względu na wiek, 
którzy chcieli przenieść się w czasie i po-
czuć klimat dawnych lat oraz tych, którzy 

chcieli być aktorami i byli gotowi wystąpić 
na planie.  
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„Scenki” powstawały w autentycznych 
warunkach (np. polana, izba). Każda z nich 
miała za zadanie odzwierciedlać dawne 
życie mieszkańców Gminy Ochotnica 
Dolna z uwzględnieniem wszelkich 
detali. Wszystkie zostały profesjonalnie 
sfilmowane i zostały zaprezentowane 
podczas Jesiennego Etno Festiwalu My 
górale, który odbył się w październiku 
w Tylmanowej.

Warsztaty prowadził Michał Busek – 
animator Dziecięcego Teatru Muzycznego 
Hejo i Klubu Seniora „Wiecznie Młodzi”. 

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

Zwycięzcy konkursu 
”Przodków zwyczaje”
17 lipca został rozstrzygnięty konkurs „Przodków zwyczaje” 
organizowany przez Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej w ramach 
zadania „My górale i nasza tożsamość” dofinansowanego z programu 
EtnoPolska 2020. 

Konkurs składał się z dwóch kategorii lite-
rackiej i malarskiej. Tematem przewodnim 
były dawne tradycje, kultura, zwycza-
je charakterystyczne dla Tylmanowej 
i Ochotnicy. Uczestniczyli w nim ucznio-
wie szkół podstawowych z terenu Gminy 
Ochotnica Dolna z klas IV – VIII. 
Komisja w składzie: Anna Kozielec, Maria 
Pietraszek, Alina Poray – Zbrożek i Jan 
Ligas – Kierownik WOK w Tylmanowej 
dokonali oceny prac i wyłonili zwycięz-
ców. 

Poniżej lista nagrodzonych: 

Konkurs literacki 
Kategoria kl. IV- VI 
1. Sandra Potok kl. VI SP im. ks. Jana 

Twardowskiego w Tylmanowej 

Kategoria kl. VII – VIII 
1. Martyna Kukuczka, kl. VII a SP im. Ma-
rii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej 
2. Dominik Kuziel, kl. VII a SP im. Marii 
Konopnickiej w Ochotnicy Górnej

Konkurs malarski 
Kategoria kl. IV- VI 
1. Katarzyna Jagieła kl. V Niepubliczna 
SP im. Bohaterów Krwawej Wigilii 
w Ochotnicy Dolnej - Młynne 
2. Sandra Potok kl. VI SP im. ks. Jana 
Twardowskiego w Tylmanowej
3. Zuzanna Fox kl. IV SP im. Marii 
Konopnickiej w Ochotnicy Górnej

Sylwia Ligas kl. VI a ZSP im. 
mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej 

Kategoria kl. VII – VIII 
1. Martyna Chryczyk – kl. VIII Niepu-
bliczna SP im. Bohaterów Krwawej Wigilii 
w Ochotnicy Dolnej - Młynne
2. Zuzanna Młynarczyk – kl. VIII SP 
im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej 

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy! 

Laureaci konkursu zostali uroczyście 
ogłoszeni podczas Jesiennego Etno 
Festiwalu „My górale”, który odbył się 
październiku w Tylmanowej. Wtedy 
również zwycięzcom zostały wręczone 
nagrody m. in. tablety i smartwatche. 
Nagrody wręczył Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk. Podczas Jesien-
nego Etno Festiwalu „My górale” została 
zorganizowana wystawa zgłoszonych 
prac malarskich i literackich. 

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

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 
w WOK w Tylmanowej w ramach zadania 
„Kwiatki igłą wyszywane”, na które WOK 
otrzymał dofinansowanie z programu 
EtnoPolska 2020. 

W Tylmanowej 
wyszywają gorsety 
Od kwietnia w Tylmanowej w Wiejskim Ośrodku Kultury odbywają się 
warsztaty z wyszywania i haftowania gorsetów. Dwie uczennice, pod 
okiem mistrza pani Małgorzaty Wąchały, zdobywają wiedzę z zakresu 
wykrajania, szycia, fastrygowania i wyszywania gorsetów.  

Warsztaty mają na celu pielęgnowanie 
tradycji ludowej, dziedzictwa kulturo-
wego oraz rękodzielnictwa. To forma 
przekazywania wiedzy dotyczącej 
procesu powstawania gorsetu oraz 

Od samego rana trwały prace przygoto-
wawcze na planie filmowym zmierzające 
do odtworzenia dawnych realiów tj. 
wnętrza i działań, które były codzienno-
ścią w ubiegłym wieku dla tamtejszych 
ochotniczan i tylmanowian. Rekwizyty, 
sprzęty gospodarstwa domowego, stroje 

Po góralsku na planie filmowym
28 lipca, na planie filmowym, w replice starej chałupy znajdującej się w 
muzeum w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, zebrali się 
przedstawiciele Klubu Seniora „Wiecznie Młodzi”, Dziecięcego Teatru 
Muzycznego Hejo, ekipy nagrywającej oraz reżyser i scenarzysta 
w jednym – Michał Busek.

– jednym słowem dbałość o każdy detal 
lat 50. – 60. XX w. był niezmiernie ważny.
 
Materiał filmowy dotyczył tradycji robie-
nia palm wielkanocnych. Zatem na planie 
zapanował świąteczny, wielkanocny 
nastrój, aczkolwiek postny. Aktorzy nie 

mieli łatwego zadania – lipcowy, upalny, 
letni dzień nie sprzyjał działaniom, które 
musiały odzwierciedlić zachowania koja-
rzone z wiosenną porą roku i miesiącami 
marcem – kwietniem. Mimo to nagranie 
zostało pomyślnie zrealizowane. 

Dziedzictwo kulturowe Gminy Ochotnica 
Dolna jest bardzo bogate, wartościowe 
i zakorzenione w tradycji. Materiały 
filmowe mają na celu zobrazowanie tego 
co przemija, odchodzi w przeszłość, ale 
jeszcze trwa w świadomości lokalnej 
społeczności, szczególnie starszego po-

technik i sposobów wyszywania - według 
dawnych wzorców. 

Zapraszamy na Facebooka WOK w Tyl-
manowej, aby zobaczyć zdjęcia i filmy 
z postępu prac. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury.
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kolenia mieszkańców. Wielopokoleniowe 
warsztaty „Po góralsku”, które poprzedziły 
nagrania i trwały już od początku lipca, 
były świetną okazją do przekazywania 
wiedzy młodemu pokoleniu mieszkańców 
Ochotnicy i Tylmanowej. Dla seniorów 
minione czasy są wspomnieniem ich mło-
dości i szczęścia, pomimo wielu ówcze-
snych trudności i niewygód.

Dziękujemy wszystkim aktorom za zaan-
gażowanie, a reżyserowi za cierpliwość, 

pomysłowość i niestrudzone poszukiwa-
nie śladów przeszłości w naszej Gminie. 
Dziękujemy kierownikowi WOK w Ochot-
nicy Górnej Panu Zdzisławowi Błachutowi 
za możliwość skorzystania z pomieszczeń 
muzeum na poczet nagrań. Dziękujemy 
Psnu Dobrzyńskiemu za udostępnienie 
swojego gospodarstwa. Dziękujemy tym 
osobom, które udostępniły nam rekwizyty 
ze swoich prywatnych zbiorów - bez nich 
nie bylibyśmy w stanie cofnąć się w czasie 
o co najmniej pół wieku.

Film o plamach wielkanocnych to jeden 
z pierwszych, które Wiejski Ośrodek 
Kultury w Tylmanowej realizuje na terenie 
Gminy Ochotnica Dolna. Już w najbliższy 
czwartek przeniesiemy się na kolejny plan 
filmowy. Jaki? O tym już wkrótce…

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

Na planie filmowym stało się głośno 
i gwarnie. W ruch poszły tarki, kijanki, 
cebrzyki i balie. Potok Jamne w Ochotni-
cy Górnej stał się przez chwilę scenerią 
minionych czasów. 

Aktorzy ubrani w dawne stroje przenieśli 
nas w świat przeszłości – prosty, warto-
ściowy i piękny. Było gwarno i wesoło. 
Wśród szumu potoku rozbrzmiewał góral-
ski śpiew oraz radosny krzyk dzieci. 

Ekipa filmowa nagrała obraz bajkowy, 
sielankowy! 

To drugie z pięciu nagrań realizowanych 
w ramach zadania „My górale i nasza 
tożsamość” w ramach dofinansowania 
z EtnoPolski 2020, którego beneficjen-
tem jest Wiejski Ośrodek Kultury 
w Tylmanowej. 

Kiedyś w potokach prali…. 
30.07. po raz drugi powróciliśmy do przeszłości. Tym razem 
przenieśliśmy się do czasów kiedy panie - gospodynie z Ochotnicy 
i Tylmanowej - robiły pranie w potokach. Był to wówczas stały 
element życia wpisujący się w codzienne obowiązki. 

Plan filmowy odwiedził Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, który 
docenił pracę aktorów i całej ekipy filmo-
wej. - Działania, które teraz podejmujemy 
są niezwykłą promocją naszej gminy oraz 
wartościowym materiałem dla kolejnych po-
koleń mieszkańców Ochotnicy i Tylmanowej. 

Dziękujemy wszystkim aktorom za udział 
w nagraniach. Wasza zaradność, pomy-
słowość i spontaniczność sprawiła, że 
materiał, który został sfilmowany jest 
niezwykły. Dodać należy, że każdy z akto-
rów na własną rękę zaopatrzył się w stare 
sprzęty i stroje, o które już teraz nie jest 
łatwo. Dziękujemy Michałowi Buskowi za 
kolejny, ciekawy scenariusz. Dziękujemy 
pani Annie - gospodyni „Piwnicy pod Wa-
natami” w os. Jamne, która udostępniła 
nam miejsce w swoim ogrodzie i służyła 
pomocą. Dziękujemy gospodarzowi – 

panu Józkowi za pokazowy przejazd 
koniem ciągnącym wóz z sianem.  

To nie koniec nagrań. Przed nami kolejne, 
o których będziemy informować na bieżą-
co. Podróżujcie razem z nami w czasie! 

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

Po nagraniach związanych z robieniem 
palm wielkanocnych i praniem w potoku 
przyszedł czas na sfotografowanie pracy 

Podkaszanie żyta 
w Tylmanowej – po dawnemu 
7 sierpnia od samego rana w Tylmanowej trwały prace związane ze 
żniwami. A wszytko za sprawą realizowanego przez Wiejski Ośrodek 
Kultury w Tylmanowej projektu „My górale i nasza tożsamość” 
mającego za zadanie utrwalić w formie zdjęć i filmów dawne zwyczaje, 
tradycje i prace polowe, które były kiedyś stałym elementem życia 
mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna. 

podczas żniw. Tym razem za plan zdję-
ciowy posłużyło pole żyta w os. Padół 
w Tylmanowej. 

Aktorzy ubrani w dawne stroje i wy-
posażeni w sierpy oraz kosy rozpoczęli 
podkaszanie żyta. Ich praca rozpoczęła się 
wczesnym rankiem przy powoli opadają-
cych mgłach. 

Dziękujemy mieszkańcom Tylmanowej za 
udział w nietypowej sesji zdjęciowej i za 
pomoc w realizacji projektu. Dziękujemy 
Panu Józefowi Udzieli za użyczenie pola 
z żytem. Dziękujemy Lucynie Kozub za 
wykonanie profesjonalnych zdjęć, które 
zostały użyte w wydawanym przez WOK 
kalendarzu na 2021 r.

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

Towarzyszyła jej kamera TVP Kraków, 
a efekt jej pracy można było zobaczyć 
w wydaniu Kroniki na antenie TVP Kra-
ków. Zapraszamy do obejrzenia materiału, 
dostępnego pod tym linkiem: https://kra-
kow.tvp.pl/49372568/12082020-1830

Kamera TVP Kraków 
gościem na planie filmowym
12 sierpnia był kolejnym dniem nagrań w ramach zadania „My górale 
i nasza tożsamość”. Tym razem o świcie ekipa filmowa wyruszyła 
w góry, by realizować materiał o tradycyjnych kośbach. 

Przedstawiciele telewizji bacznie przyglą-
dali się nagraniu, przy okazji podziwiając 
efektowny wschód słońca w Gorcach. 
W rozmowie z przedstawicielami stacji 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Tadeusz 
Królczyk podkreślał siłę góralskiej tradycji 

oraz zaangażowanie mieszkańców w jej 
kultywowanie i promocję. Zaprosił także 
turystów do odwiedzania Gminy.

Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu 
„EtnoPolska 2020”.
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12 sierpnia w Tylmanowej na polanach 
Wymiarki i Kolybisko tj. pod Jaworzem 
i Jaworzyną (Błyszczem) w pobliżu wieży 
widokowej na Koziarzu (Suchy Groń) 
odbyły się tradycyjne kośby. Mieszkańcy 
Tylmanowej ubrani w dawne stroje oraz 
wyposażeni w stare sprzęty: drewniane 
grabie i widły, kosy, kuski, babki i in. wy-
szli o świcie, aby skosić polanę. Pierwsze 
pokosy zostały położone zanim słonce 
wzeszło. Od 5 rano w górach rozbrzmie-
wał dźwięk klepanych kos i śpiew kosia-
rzy. Dało się słyszeć słowa religijnej pieśni 
„Kiedy ranne wstają zorze….”, od której 
rozpoczęła się praca kosiarzy. Następnie 
zostały zaśpiewane inne utwory: „Kosiła-
by mi się moja polonecka…..”, „Grobył by 
się grobył ten mój wyrobecek……”, „Kosa 
mi nie kosi, płuzek mi nie orze…., i in.

Podczas kośby nie mogło zabraknąć 
gaździn, które kosiarzom w „dwojokach” 
wyniosły poranny posiłek, aby mogli 
pożywić się w polu . Kosiarze jedli z jednej 
miski drewnianymi łyżkami, aby pokazać 
jak to kiedyś bywało.

Po posiłku wrócono do pracy. Siano 
suszono, przewracano i składano w kopy. 
Na koniec zostało załadowane na wóz 
drabiniasty i konno zwiezione z pola. 
Nie obyło się bez trzymania fury przez 
gaździny, aby zapobiec wywróceniu wozu 
z sianem oraz jazdy „na smyka” czyli z za-
piętym do wozu drzewem, które miało 
pełnić funkcję dodatkowego hamulca, 
pomimo zahamowanych kół.

Kosiorze nie stójcie! 
Łącki się nie bójcie!
„Najlepiej z rana, z rosą, ciąć trawę kosą…” – tak brzmią słowa jednej 
z tradycyjnych tylmanowskich piosenek śpiewanych od pokoleń podczas 
kośb. Słowa te wzięli sobie do serca uczestnicy nagrania, którzy chcąc 
być wiarygodni i postąpić tak jak ich przodkowie, o świcie wyruszyli 
z domów, aby skosić łąkę. Kośba rozpoczęła się tuż przed wschodem 
słońca, kiedy trawa pokryta była jeszcze grubą warstwą rosy.

Na planie zadbano o każdy detal, aby 
z największą dokładnością i starannością 
odtworzyć tradycyjne kośby w górach. 
Niektóre sceny były powtarzane kilka-
krotnie, aby osiągnąć zamierzony efekt. 
Majestat gór, wschód słońca, opadające 
mgły nadały całej scenerii niepowta-
rzalnego charakteru. Za sprawą gór i au-
tentycznych warunków przyrodniczych 
udało się uzyskać niezwykłe efekty 
świetlne i dźwiękowe.

Nagrania trwały łącznie 5 godzin! Po-
szczególne sceny były bardzo auten-
tyczne do tego stopnia, że przy zwózce 
siana został uszkodzony wóz drabinia-
sty – połamano w nim luśnie. Była to 
zatem ciężka i mozolna praca aktorów 
i całej ekipy filmowej. Mimo to na planie 
było radośnie i gwarno. Co chwilę było 
słychać wesołe nawoływania („wyska-
nie”) kosiarzy i gospodyń oraz ich śpiew, 
który echo niosło hen w dal. Rodzicom 
i dziadkom w polu pomagały dzieci, które 
wypełniały łąkę krzykiem, bieganiem 
i radosną zabawą. A te najmłodsze spały 
bezpiecznie w cieniu pod drzewem 
w „oktusce”. Góry ożyły, wypełniły się, 
tak jak kiedyś, pracą, radością, śpiewem 
i…. ludźmi. 

Nagraniom towarzyszyła kamera TVP 
3 Kraków. Relacja dostępna jest pod 
linkiem: https://krakow.tvp.pl/1277328/
kronika oraz http://https://www.tvp.
info/49107471/12082020-1715/pro-
gram-teleexpress-extra,odc-2352

Realizowane przez Wiejski Ośrodek 
Kultury w Tylmanowej nagrania w ramach 
zadania „My górale i nasza tożsamość” to 
nietypowa promocja Tylmanowej i Ochot-
nicy, ale także nieoceniona pamiątka dla 
potomnych.

Dziękujemy wszystkim aktorom biorącym 
udział w kolejnym, już trzecim nagraniu. 
Grono aktorskie stanowili Tylmanowianie! 
Dziękujemy radnemu Panu Tadeuszowi 
Hebdzie za udostępnienie miejsca do na-
grań i pomoc w ich realizacji. Dziękujemy 
Zofii Piszczek – Prezes Związku Podha-
lan w Tylmanowej za przygotowanie 
tradycyjnego poczęstunku. Dziękujemy 
panu Franciszkowi Klagowi z sąsiedniej 
Obidzy za przyjazd koniem i wozem 
drabiniastym. Dziękujemy wszystkim 
aktorom i każdemu z osobna za niezwy-
kłe zaangażowanie na planie filmowym, 
przygotowanie strojów i rekwizytów. To 
dzięki Wam ten materiał filmowy będzie 
realny i pełny życia, bo pokazaliście w nim 
swoje uczucia, włożyliście w niego serce 
oraz przekazaliście wiedzę o tradycyjnych 
kośbach!  Dziękujemy Wam serdecznie!

Dziękujemy kierowcom samochodów 
za zapewnienie transportu, dziękujemy 
fotografom - Lucynie Kozub i Łukaszowi 
Lisieckiemu za wykonanie profesjonal-
nych zdjęć, które trafią do kalendarzy na 
2021 r. Wreszcie dziękujemy naszemu re-
żyserowi Michałowi Buskowi za koordy-
nację całego niełatwego przedsięwzięcia.

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

Obecnie oryginalna przeprawa zachowa-
ła się tylko w os. Królowo. I właśnie na 
pokazanie takiej dawnej przeprawy przez 
Dunajec, tak charakterystycznej kiedyś 
dla miejscowości i stanowiącej codzienny 
element życia mieszkańców, zdecydował 
się Wiejski Ośrodek Kultury w Tylma-
nowej w ramach realizowanych nagrań 
w związku z projektem „My górale i nasza 
tożsamość”. 

Dunajec jest szczególnym elementem 
krajobrazy Tylmanowej, której przysiół-
ki rozciągają  się po obu jego brzegach 
od wieków. Mieszkańcy z transportem 
zawsze radzili sobie świetnie. Posługi-
wali się łodziami tzw. czółnami, którymi, 
w razie potrzeby, przepływali z jednego 
brzegu na drugi. 

13 sierpnia, aktorzy zebrali się na brzegu 
Dunajca w Królowie, aby pokazać jak 
dawniej przeprawiano się przez rzekę. 
Przez Dunajec przepływano w różnym 
celu: a to na jarmark, aby sprzedać jajka, 
sery, miotły, kaczkę, a to, aby dotrzeć do 
lekarza z jakąś dolegliwością, a to, żeby 
coś kupić lub pójść do kościoła. Potrzeby 
pisze samo życie! 

Za scenerię posłużyło pole z ziemnia-
kami w Ochotnicy Górnej w os. Jamne 
– Pyrdołowski Potok. Gospodynie ubrane 
w dawne stroje codzienne, z koszykami 
plecionymi z wikliny i motykami wyru-
szyły na pole. Towarzyszyli im gospo-
darze, którzy „obkosili nacinę” z rzędów 
ziemniaków, a następnie wjechali koniem 
i pługiem aby wykopać grule.

Widząc przygotowania do wykopów, go-
ście z Kozienic koło Warszawy, członko-
wie UKS Olimp, przebywający na urlopie 

Przeprawa czółnem 
przez Dunajec 

Jak kiedyś kopano ziemniaki?

Zanim w Tylmanowej na Dunajcu zostały wybudowane mosty, aby 
dostać się na drugi brzeg, przeprawiano się przez rzekę czółnem. 

13 sierpnia odbyło się nagranie ostatniego już filmu z cyklu 
„My górale i nasza tożsamość”. Aktorzy, głównie członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej, zaprezentowali wykopki 
w starodawnym wydaniu.

Zamysł filmu był również taki, aby 
oprócz codziennych potrzeb pokazać 
także unikatowe piękno tylmanowskiego 
krajobrazu: mieniące się w słońcu wody 
Dunajca, buczynę karpacką porastającą 
stromo schodzące ku wodzie zbocza gór, 
ale także upływający czas. 

Przewoźnikiem na łodzi był Wojciech Za-
ziąbło – mieszkaniec Królowa, autochton 
tego miejsca, dzięki któremu udało się 
zorganizować niełatwy plan filmowy! 

„Bo tak przejeżdżali, tak się przewozili, 
Czasem przejeżdżając, to się i topili. 
Nawet furmankami jeździli przez rzekę, 
Taką mieli dawniej ludzie tu udrękę” 
Józef Kulasik 

Dziękujemy wszystkim aktorom za udział 
w nagraniach i za poświęcony nam czas. 
Dziękujemy szczególnie Wojciechowi 
Zaziąble i jego rodzinie, Stanisławie 
Noworolnik, Stanisławowi Kulasikowi 
i Leszkowi Kiełbasie. Dziękujemy rodzinie 
Noworolników, która angażuje się i stano-
wi nieocenioną pomoc na każdym planie 
filmowym! Dziękujemy Michałowi Bu-
skowi – reżyserowi naszych filmów, który 

służy swoją kreatywności i twórczością 
na każdym kroku. Dziękujemy fotografom 
i ekipie filmowej z 360 studio. 

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

w Ochotnicy Górnej, postanowili wziąć 
udział w nagraniach. Szybko znaleźli stroje 
i udali się na „scenę”. W nowej roli poradzili 
sobie świetnie!

Na zakończenie wykopów zapłonęła watra, 
w której upieczono ziemniaki! Nie zabrakło 
też placków z blach i bryndzy. Chociaż 
mamy dopiero sierpień, to jednak na planie 
dało się już wyczuć zbliżającą się jesień.

Plan filmowy odwiedził Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk wraz 

z Kierownikiem ds. zarządzania projekta-
mi Małgorzatą Piątek. Oboje przyglądali 
się pracy aktorów i całej ekipy filmowej 
i zdjęciowej. Wójt wyraził swoją radość 
i podziw dla osób zaangażowanych 
w podtrzymywanie tradycji i kultury 
Ochotnicy i Tylmanowej. – Dzięki takim 
ludziom jak Wy nasza kultura i tradycja nie 
zaginie. To co teraz robicie będzie nieoce-
nionym materiałem dla kolejnych miesz-
kańców naszej małej ojczyzny. 
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Dziękujemy wszystkim aktorom za udział 
w nagraniu. Bez waszej pomocy nie udało-
by się zrealizować materiału. Dziękujemy 
Sołtysowi Sołectwa Ochotnica Górna Wie-
sławowi Maciądze za pomoc w organizacji 
pleneru. Dziękujemy Józefowi Jurkowskie-
mu za użyczenie konia z wozem. Dzięku-
jemy Państwu Wójciakom za możliwość 
realizacji nagrań na ich polu z ziemniakami 
i za życzliwe przyjęcie w ich gospodar-
stwie. Dziękujemy gościom z Kozienic, 
którzy znakomicie wcielili się w rolę górali 

Oba kalendarze zawierają m. in. zdjęcia 
wykonane podczas nagrań filmowych, 
które odbywały się na terenie Tylma-
nowej i Ochotnicy przez całe wakacje. 
Oprócz nagrań filmowych zorganizowa-
nych zostało także kilka sesji zdjęcio-
wych. Dokumentacja fotograficzna z tych 
właśnie sesji także trafiła do kalendarzy. 

Ostatnie sesje dotyczyły tradycji i obycza-
jów związanych z jesienią i zimą. Chociaż 
był wrzesień - została przygotowana 
scenografia dotycząca lnu, wigilii, kolędo-
wania i zapustów. 

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

W związku z panującą pandemią, w sali 
zebrali się przede wszystkim aktorzy, któ-
rzy brali udział w nagraniach filmowych 
i sesjach zdjęciowych – ze względów bez-
pieczeństwa nie mogło to być wydarzenie 
ogólnodostępne dla wszystkich mieszkań-
ców Gminy Ochotnica Dolna. 

Podróż do przeszłości 
- na kartach kalendarza 2021 

Jesienny etno festiwal 
”My górale i nasza tożsamość” 

Mikołaj przybył 
z cukierkami i kalendarzami 

Kalendarze - ścienny i książkowy - są kolejnym elementem zadania 
realizowanego przez Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej, 
w ramach dofinansowania z programu „EtnoPolska 2020”. 

W Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbyło się 
jesienne podsumowanie projektu „My górale i nasza tożsamość” 
dofinansowanego w ramach programu „EtnoPolska 2020”. 

W miniony weekend (5 – 6 grudnia), Tylmanową i Ochotnicę odwiedził 
św. Mikołaj. Spotkał się on z dziećmi i dał im słodkie upominki. 

i pomogli w wykopkach. Dziękujemy Kołu 
Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej 
za udział w nagraniu i za przygotowanie 
tradycyjnego posiłku! Dziękujemy ekipie 
filmowej oraz fotografom! Dziękujemy 
naszemu niezastąpionemu reżyserowi Mi-
chałowi Buskowi, który ma wciąż głowę 
pełną pomysłów!

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

Na przybyłych gości czekała specjalnie 
przygotowana sala, która emanowała 
jesiennym klimatem: kolorowe liście, 
dynie, rozsypane na podłodze orzechy 
i szyszki. Wzdłuż ściany została rozsta-
wiona wystawa zdjęć, które prezentowały 
kadry z plenerów i nagrań filmowych. Na 

scenie znalazły się stare sprzęty, które 
podróżowały wraz z aktorami i także były 
niezastąpionymi bohaterami filmów. Nie 
zabrakło także starych fotografii ze zbio-
rów WOK Tylmanowa, które pokazywały 
dawne życie mieszkańców Tylmanowej 
i Ochotnicy. 

W tak jesiennym klimacie odbyło się spo-
tkanie podsumowujące, które rozpoczęło 
się od przywitania zebranych gości przez 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna Tade-
usza Królczyka. Następnie głos zabrała 
Małgorzata Piątek – Kierownik zespołu 
ds. zarządzania projektami w Urzędzie 
Gminy w Ochotnicy Dolnej, przybliża-
jąc zebranym informacje o projekcie 
realizowanym od kwietnia br. przez WOK 
w Tylmanowej.  

W wydarzeniu podsumowującym gościn-
ne udział wzięli Adam Górnicki Skarbnik 
Gminy Ochotnica Dolna oraz Maciej 
Mikołajczyk Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna.

Pierwszym elementem spotkania było 
zaprezentowanie widowni zrealizowanych 
w czasie wakacji nagrań filmowych. Tutaj 
głos zabrał Michał Busek – reżyser i sce-
narzysta wszystkich filmów – który wpro-
wadził publiczność w tematykę filmową. 
Po obejrzeniu materiałów przyszedł czas 
na podziękowania dla aktorów poszcze-
gólnych filmów. Zostali oni zaproszeni na 
scenę, gdzie otrzymali drobne upominki 
i zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

Filmy: palmy wielkanocne, pranie w po-
toku, kośby, przeprawa przez Dunajec 

i wykopki - sprawiły, że oglądający prze-
nieśli się w czasie - do przeszłości. Starsi 
i dorośli mogli wspomnieć to co kiedyś 
było stałym elementem ich życia, młodsi 
zaś mieli okazję zobaczyć jak kiedyś 
żyli i pracowali mieszkańcy Tylmanowej 
i Ochotnicy. Niejednemu w oku zakrę-
ciła się łza. Nagrania bowiem, w bardzo 
realistyczny sposób, przedstawiają dawną 
– piękną, ale trudną rzeczywistość.  

Podczas wydarzenia podsumowującego 
zostały zaprezentowane etno kalendarze: 
ścienny i książkowy, gadżety promujące 
projekt „My górale i nasza tożsamość” 
m. in. kubki emaliowane i smycze oraz 
strona internetowa. Każdy z uczestników 
otrzymał materiały promocyjne oraz 
kalendarze. Była to forma podziękowania 
aktorom za ich udział i zaangażowanie 
w projekt. 

Został także rozstrzygnięty konkurs 
„Przodków zwyczaje” w kategorii literac-
kiej i malarskiej. Nagrody wręczył Wójt 
Gminy. Zwycięzcy i uczestnicy konkursu 
otrzymali m. in. tablety, smarwatche, 
słuchawki bezprzewodowe. Podczas wy-
darzenia podsumowującego można było 
obejrzeć wystawę prac konkursowych. 
Zwycięskie prace zostały przedrukowane 
w kalendarzu książkowym.  

Wydarzenie podsumowujące poprowadził 
konferansjer - Franciszek Bartula. 

Pyszny regionalny poczęstunek przygoto-
wała Pani Zofia Piszczek. 

Dziękujemy wszystkim za udział w pro-
jekcie. Był to do tej pory jedyny projekt, 
którzy zaangażował tak dużą ilość osób. 
Dziękujemy za waszą pomoc, poświęcony 
czas, życzliwość, wsparcie organizacyjne 
i logistyczne. Materiał, który powstał 
będzie nieocenioną pamiątką i skarbnicą 
wiedzy o naszej tradycji, kulturze i tożsa-
mości dla kolejnych pokoleń mieszkańców 
Gminy Ochotnica Dolna.  

Z ostatniej chwili...

W sobotę Mikołaj odwiedził Tylmanową. 
Czekał na dzieci przy kościele pw. św. 
Mikołaja, aby po sumie odpustowej po-

częstować najmłodszych cukierkami. 
Nikt nie odszedł bez pamiątkowego zdję-
cia ze świętym. 

Drugiego dnia Mikołaj przyjechał na 
saniach do Ochotnicy Dolnej, gdzie na par-
kingu przy kościele pw. Znalezienia Krzyża 
Świętego spotkał się z dziećmi i obdarował 
je słodkościami. Następnie udał się do 
Ochotnicy Górnej, aby tam także odwiedzić 
najmłodszych i przekazać słodkie upominki. 

Spotkań z dziećmi nie zabrakło także na 
trasie przejazdu z Ochotnicy Dolnej do 
Ochotnicy Górnej – ku ogólnej uciesze 
i dzieci i dorosłych. 

W trakcie spotkań z Mikołajem rozdawane 
były kalendarze na 2021 r. 

Organizatorami spotkań z Mikołajem były 
Wiejskie Ośrodki Kultury w Ochotnicy Gór-
nej, Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej.  
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Spośród kilkunastu wytypowanych do 
przyszłych poszukiwań miejsc, zdecy-
dowano się w pierwszej fazie prac na 
przebadanie trzech stanowisk – dwóch na 
terenie Ochotnicy Górnej (m.in. jednego 
zlokalizowanego podczas wcześniej-
szych badań geofizycznych) oraz jednego 
w Tylmanowej. Kolejne badania terenowe 
zaplanowane zostały na przełom września 
i października 2020 r.

W dniach 17–21 sierpnia na terenie Gminy Ochotnica Dolna 
miały miejsce badania archeologiczne, których celem było 
potwierdzenie lokalizacji lub odnalezienie mogił związanych 
z okresem II wojny światowej. 

1 września 2020 r. to 81. rocznica wybuchu 
II wojny światowej. 

Badania archeologiczne 
w Ochotnicy i Tylmanowej

81. rocznica wybuchu 
II wojny światowej 

Badania realizowali: mgr arch. Igor 
Pieńkos – właściciel firmy archeologicz-
nej „Ingwar”, mgr arch. Sławomir Konik 
i lic. arch. in spe Piotr Dudziński. Nadzór 
merytoryczny nad przedsięwzięciem 
sprawował dr Dawid Golik – pracownik 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
w Krakowie oraz adiunkt w Instytucie 
Historii UJ. Pracom przyglądali się także 
i uczestniczyli w nich jako wolontariusze 

1 września 1939 roku dokładnie o godz. 
4.47 niemiecki pancernik szkolny Schle-
swig-Holstein ostrzelał polską składnicę 
wojskową na Westerplatte, znajdującą 
się na terenie Wolnego Miasta Gdańska. 
Wcześniej Niemcy zbombardowali Tczew 
i Wieluń.

1 września 1939 roku, bez wypowiedze-
nia wojny, niemieckie wojska uderzyły 
na Polskę na całej długości polsko-

uczniowie ze SP im. Marii Konopnickiej 
w Ochotnicy Górnej, uczestnicy warsztatu 
terenowego „Śladami partyzantów” z paź-
dziernika 2019 r. Z archeologami spotkał 
się również Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk i Kierownik zespołu 
ds. zarządzania projektami Małgorzata 
Piątek.

Działania odbywały się w ramach zadania 
„Ocalić od zapomnienia” dofinansowa-
nego z programu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „Groby 
i cmentarze wojenne w Kraju 2020”. 
Celem tego programu jest wspieranie 
opieki nad grobami i cmentarzami wojen-
nymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
stanowiącymi materialne świadectwo 
kluczowych wydarzeń z historii Polski 
związanych z walką i męczeństwem, 
a także wspieranie prowadzenia działań 
naukowych upowszechniających wiedzę 
na temat tych wydarzeń.

Zdjęcia: Dawid Golik, Igor Pieńkoś

niemieckiej granicy oraz z terytorium Mo-
raw i Słowacji, co spowodowało, że łącz-
na długość frontu wyniosła ok. 1600 km. 
Atak był wspomagany zorganizowanymi 
nalotami bombowymi Luftwaffe na więk-
szość miast polskich.

Działania zbrojne II wojny światowej nie 
ominęły także Gminy Ochotnica Dol-
na. Na terenie Ochotnicy i Tylmanowej 
zostało stoczonych sporo walk i potyczek, 

w skutek których, zginęło wiele osób. 
Liczne groby i mogiły wojenne, w których 
spoczywają żołnierze różnych narodowo-
ści, są krwawym śladem pozostałych po 
tych działaniach. 

Pamiętajmy, o tych, którzy oddali swoje 
życie za naszą wolność i wolność naszej 
Małej Ojczyzny! 

W grobie tym spoczywał najprawdo-
podobniej zastrzelony 25 października 
1946 r. Marian Kubiak „Roman”, w czasie 
wojny żołnierz AK, następnie podoficer 
„ludowego” Wojska Polskiego, od lata 
1946 r. w stopniu porucznika dowódca 

W Gminie Ochotnica Dolna ten dzień - 
Dzień Niepodległości - świętowany był 
od samego rana. Biało - czerwona flaga 
już o wschodzie słońca powiewała na 
wieży widokowej na Magurkach. 

Ze względu na stan epidemii, który 
obecnie obowiązuje, obchody niepodle-
głościowe odbywały się w ograniczonym 

23 września miał miejsce ostatni etap prac archeologicznych 
związanych z poszukiwaniem grobów wojennych na terenie 
Gminy Ochotnica Dolna. W jego trakcie, w lesie w pobliżu 
osiedla Kotelnica w Tylmanowej, udało się odnaleźć mogiłę 
skrywającą szczątki partyzanta powojennego podziemia 
niepodległościowego ze zgrupowania „Ognia”. 

11 listopada to 102. rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Zakończenie prac 
archeologicznych 
w Gminie Ochotnica Dolna

102 lata wolności Polski 

1. kompanii Zgrupowania Partyzanckiego 
„Błyskawica”. 

Po sporządzeniu odpowiedniej dokumen-
tacji archeologicznej szczątki partyzanta 
zostały ekshumowane z pierwotnego 

zakresie i z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa. 

Mimo to warto odwiedzić miejsca 
pamięci w Ochotnicy i Tylmanowej tj. 
krzyż wolności na wzgórzu Iwankowskim 
w Ochotnicy Górnej, krzyż niepodległości 
na wzgórzu Tarchałowskim w Ochotnicy 
Dolnej oraz w obelisk niepodległościowy 

pod Bastą w os. Rzeka w Tylmanowej. 
Pamiętajmy o tych, którzy walczyli za 
naszą wolność i wolność Rzeczpospolitej. 
Pamiętajmy o mieszkańcach Ochotnicy 
i Tylmanowej – bohaterach naszej Małej 
Ojczyzny.

„Polska”
Antoni Słonimski
I cóż powiedzą tomy słowników,
Lekcje historii i geografii,
Gdy tylko o niej mówić potrafi
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.
Choć jej granice znajdziesz na mapach,
Ale o treści, co je wypełnia,
Powie ci tylko księżyca pełnia
I mgła nad łąką, i liści zapach.
Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.
W szumie gołębi na starym rynku,
W książce poety i na budowie,
W codziennej pracy, w życzliwym słowie,
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.

miejsca spoczynku i za zgodą prokuratora 
z pionu śledczego Instytutu Pamięci Na-
rodowej Oddział w Krakowie pochowane 
24 września na cmentarzu parafialnym 
w Tylmanowej.

Prace archeologiczne prowadzone pod 
nadzorem IPN realizowała firma „Ingwar”. 
Działania odbywały się w ramach zadania 
„Ocalić od zapomnienia”  dofinansowa-
nego z programu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „Groby 
i cmentarze wojenne w Kraju 2020”.

Fot. Dawid Golik/IPN
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Konkurs polegał na stworzeniu pracy 
przedstawiającej przedszkole, plac zabaw 
bądź wspólną aktywność w przedszkolu 
dowolną techniką plastyczną.
Dzieci pod czujnym okiem pań na zaję-
ciach z arteterapii z wielką ochotą przygo-
towały dzieło pod tytułem „Przedszkole, 

W ramach sesji zdjęciowej „Mali Odkryw-
cy” poznali między innymi dawne narzę-
dzia rolnicze, grabili siano i wiązali snopki. 
Na planie zdjęciowym nie zabrakło także 
tradycyjnej kuchni górali gorczańskich: 
były moskole, placki z blachy, domowy 
chleb, masło oraz mleko.  

Cała akcja była dla przedszkolaków 
pasjonującą podróżą w przeszłość i cenną 
lekcją historii i tradycji. 

Organizatorom gratulujemy pomysłu 
i dziękujemy, że poprzez tego typu działa-
nia kultywowana jest góralska tożsamość 
wśród najmłodszego pokolenia miesz-
kańców Najpiękniejszej Gminy Wiejskiej 
Małopolski – Gminy Ochotnica Dolna.  

Mali Odkrywcy nagrodzeni 
w ogólnopolskim konkursie 
MOJE PRZEDSZKOLE

Polski złoty ma sto lat 
– warsztaty w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej 

Mali odkrywcy dawnej tradycji

Dzieci z przedszkola Mali Odkrywcy z Ochotnicy Dolnej wzięły 
udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod tytułem 
„Moje przedszkole” organizowanym przez firmę Maludas. 

Zawieszone w ubiegłym roku szkolnym, w marcu, warsztaty 
prowadzone w ramach programu „Polski złoty ma sto lat” zostały 
wznowione od października i ostatnie odbyły się w minionym 
tygodniu. Brali w nich udział uczniowie klas VI ze szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej. 
Prowadziła je Teresa Wagner – Tomaszewska. 

Dzieci z przedszkola „Mali Odkrywcy” w Ochotnicy Dolnej wzięły 
udział w oryginalnej sesji zdjęciowej ukazującej dawne czasy, 
tradycję i pracę na roli. 

cały mój świat”. Praca znalazła ogromne  
uznanie w oczach komisji konkursowej, 
której przewodniczyła Pani Katarzyna 
Cerazy, autorka ilustracji do serii książek 
o Panu Pierdziołce. Dzieło małych arty-
stów z przedszkola zajęło w konkursie 
3. miejsce.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W OCHOTNICY DOLNEJ

Podczas zajęć uczniowie zdobywali 
wiedzę w zakresie numizmatyki, zmian 
jakie przechodziła polska waluta od jej 
odrodzenia aż do czasów współczesnych 
oraz wpływu pozycji złotego na umacnia-
nie gospodarki i pozycję Polski w świecie. 
Warsztaty prowadzone były z zasto-
sowaniem różnych metod podających 
i praktycznego działania.

Wkrótce odbędzie się konkurs wiedzy 
związanej z polskim złotym, w którym 
do zdobycia są wartościowe nagrody 
oraz podsumowanie projektu z udziałem 
finansisty. 

Projekt realizowany z Narodowym 
Bankiem Polskim w ramach programu 
edukacji ekonomicznej.

Ze względu na wprowadzone obostrze-
nia związane z pandemią w wydarzenie 
wzięła udział ograniczona ilość osób. 
W sali gimnastycznej zebrali się ucznio-
wie – uczestnicy warsztatów eduka-
cyjnych i nauczyciele. Dyrektor szkoły 
Barbara Konopka przywitała wszystkich 
zebranych i podziękowała uczniom za ich 
zaangażowanie i udział w zajęciach.

W spotkaniu podsumowującym uczestni-
czyła także Pani Agata Chryczyk – finan-
sistka, która opowiedziała o swojej pracy 
w banku i odpowiedziała na nurtujące 
uczniów pytania związane z obiegiem 
pieniądza. 

Po długiej przerwie spowodowanej pan-
demią wróciliśmy we wrześniu do szkoły! 
Niestety, z powodu zagrożenia epidemio-
logicznego, nie w takich samych warun-
kach jak dotąd. Nie mogliśmy się spotkać 
wszyscy na  sali gimnastycznej i jak zwy-
kle przywitać się serdecznie w radosnej 
atmosferze. Od początku roku szkolnego, 
stosując się do obostrzeń sanitarnych 
podejmowaliśmy w naszej szkole szereg 
działań. Oto najważniejsze z nich. 

15 września uczniowie naszej szkoły 
(przedstawiciele kl.IV-VIII) wzięli udział 
w wyjątkowej lekcji historii, zorganizowa-
nej w ramach projektu „Po śladach histo-

Podsumowanie projektu 
o polskim złotym

Wydarzenia z życia szkoły...

Pod koniec października odbyło się podsumowanie projektu 
„Polski złoty ma sto lat”, który Gmina Ochotnica Dolna 
realizowała wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej. 

Wreszcie przyszedł czas na rozstrzygnię-
cie konkursu o polskim złotym. Zwycięz-
com nagrody i dyplomy wręczyła dyrektor 
szkoły Barbara Konopka wraz z koordy-
natorem projektu Małgorzatą Kędzierską. 
Dodać należy, że poziom wiedzy uczniów 
był bardzo wysoki i wyrównany – o zwy-
cięstwie często decydowała przewaga 
zaledwie jednego punktu.

Na koniec, na wszystkich, czekał smaczny 
poczęstunek przygotowany przez Zofię 
Piszczek. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom pro-
jektu, prowadzącym warsztaty, dyrekcji 

szkoły oraz koordynatorowi projektu za 
ich wkład w realizację zadania, pomoc 
i zaangażowanie. 

Projekt realizowany z Narodowym 
Bankiem Polskim w ramach programu 
edukacji ekonomicznej. 

rii”. Projekt współorganizowany był przez 
WOK w Ochotnicy Dolnej oraz naszą 
szkołę.Ważnym punktem było spotkanie 
ze świadkiem historii, panem Stanisławem 
Mazurkiem, który jako mały chłopiec 
był świadkiem tragicznych wydarzeń 
Krwawej Wigilii. Pan Stanisław dysponuje 
także bardzo ciekawym i ważnym źródłem 
historycznym, dzięki któremu można 
poznać dzieje Ochotnicy podczas II wojny 
światowej – jest to pamiętnik jego ojca, 
który starannie i szczegółowo notował 
swoje wspomnienia z tamtego okresu.

Kolejnym przedsięwzięciem realizowa-
nym w ramach tegoż projektu był udział 

uczniów w warsztatach plastycznych. 
Uczestnicy zajęć najpierw zapoznali się 
z technikami tworzenia muralu, a potem 
zdobytą wiedzę mogli wykorzystać 
w praktyce.

Uczniowie naszej szkoły brali udział 
w spotkaniu z ratownikami Grupy 
Podhalańskiej GOPR, którzy w ramach 
projektu „Akademia Małego Turysty na 
Podhalu” 16 września gościli w naszej 
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szkole. W pogadance na temat bezpie-
czeństwa w górach brali udział ucznio-
wie klas 6-8. Ratownicy – pani Elżbieta 
Opyd i pan Michał Dyda opowiedzieli 
naszym uczniom między innymi o tym, 
jak zachowywać się w górach w różnych 
warunkach pogodowych, co należy mieć 
w plecaku podczas górskich wędrówek 
oraz gdzie szukać pomocy w razie wypad-
ku lub niebezpieczeństwa. Wskazówki 
udzielone przez GOPR-owców uczniowie 
klas siódmych i ósmej mogli wykorzystać 
w praktyce, podczas wycieczki w Małe 
Pieniny, na którą wyruszyli 23 września. 
Trasa wycieczki obejmowała Wąwóz Ho-
mole, schronisko na Durbaszce, na koniec 
zejście stokiem Palenicy do Szczawnicy. 
Również 23 września na wycieczkę udali 
się uczniowie kl. IV. Razem ze swoim wy-
chowawcą i siostrą Danutą powędrowali 
na Tarchałowską Grapę, gdzie palili ogni-
sko i piekli kiełbaski. Tropem starszych 
kolegów z kl. IV udali się także uczniowie 
kl. II i III, którzy najpierw zdobyli Tarcha-
łowską Grapę a następnie udali się na 
boisko przy WOK-u, by tam spędzić miło 
czas. Nasi najmłodsi uczniowie powitali 
jesień w Ochotnicy Górnej, przy schro-
nisku Ustrzyk. Spędzali czas na wspólnej 
zabawie oraz zajadali się kiełbaskami 
z grilla.

2 października odbyły się wybory do 
Samorządu Uczniowskiego, w których 
brali udział uczniowie z klas 4-8. Do rady 
Samorządu kandydowali reprezentanci 
każdej klasy, którzy uzyskali rekomenda-
cję swojego wychowawcy. 

14 października w wyjątkowy sposób 
świętowaliśmy Dzień Nauczyciela. Nie 
było uroczystej akademii oraz tradycyj-
nych spotkań uczniów z wychowawcami. 
Biorąc pod uwagę wszelkie obostrzenia 
uczniowie klas 7 przygotowali i nagrali 
akademię i wyświetlili ją nauczycielom 
i wszystkim pracownikom szkoły.

16 października obchodziliśmy święto 
Patrona naszej szkoły- Jana Pawła II. 
Rozpoczęło się ono uroczystą mszą św., 
następnie wysłuchaliśmy pięknego kon-
certu na cześć Patrona. Częścią obcho-
dów święta szkoły były również konkursy: 
plastyczny oraz wiedzy o Janie Pawle II.

20.10.20 miał miejsce finał projektu 
„Polski złoty ma sto lat”. W projekcie brali 
udział uczniowie kl.7, którzy uczestniczyli 
w wielu warsztatach (także w ubiegłym 
roku) oraz napisali test sprawdzający 
przyswojoną wiedzę. Najlepsi zostali 
nagrodzeni.

22 października 2020r. uczniowie kl. IV 
wzięli udział w spotkaniu z pisarzem 
Jakubem Skworzem zorganizowanym 
przez GBP w Ochotnicy Dolnej. Pan Jakub 
Skworz jest autorem takich książek jak 
„Adaś Mickiewicz. Łobuz i mistrz”, „Wam-
pirek Alfred i ostatni ząbek”, „Księżniczka 
Adela i duszek Elbit” oraz „Prawie bajki. 
Nieznajomość prawa szkodzi”. Na spotka-
niu autor przedstawił uczniom swoją 
książkę „Mania Skłodowska”. Mówił, 
o czym marzyła Mania Skłodowska, co 
lubiła robić w wolnym czasie, jakie figle 
płatała kolegom, dlaczego nie mogła stu-
diować w Polsce. Autor wykonując różne 
eksperymenty chemiczne i fizyczne, zain-
teresował czwartoklasistów historią życia 
niezwykłej kobiety, dwukrotnej laureatki 
Nagrody Nobla, która mimo różnych prze-
ciwności dążyła do spełnienia marzeń. 
Spotkanie przebiegło w miłej i swobodnej 
atmosferze. Pan Jakub barwnym językiem 
oraz poczuciem humoru skradł uwagę 
słuchaczy. Uczniowie mogli odpowiadać 
na pytania, ci którzy udzielili popraw-
nej odpowiedzi, otrzymali zakładki do 
książek. Na zakończenie spotkania można 
było otrzymać autograf pisarza.

30 października odbyło się ślubowanie 
kl. I. Nasi pierwszoklasiści oficjalnie stali 

się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Pod-
stawowej im Jana Pawła II.

5 listopada obchodziliśmy Dzień Postaci 
z Bajek. Do wspólnej zabawy zaprosił Sa-
morząd Uczniowski. Dzieci z kl. O, I, II i III 
stanęły na wysokości zadania i wyglądały 
jak bohaterowie ulubionych bajek.

Organizacja obchodów Święta Niepodle-
głości przypadła w udziale dzieciom z ze-
rówki, ponieważ bieżący rok szkolny jest 
wyjątkowy i zupełnie inny niż poprzed-
nie. Budynek szkoły jest prawie pusty. 
Uczniowie i nauczyciele pracują zdalnie 
i w szkole zostały tylko dzieci z oddziału 
przedszkolnego, które pod opieką swojej 
wychowawczyni przygotowały krótki 
występ z okazji tego ważnego święta 
narodowego. W odświętnych strojach 
i z barwami narodowymi odśpiewali 
wspólnie Hymn Polski Odśpiewali rów-
nież utwór regionalny „Ochotnica wioska 
nasa…, gdyż patriotyzm przejawia się 
także w miłości do tzw. Małej Ojczyzny.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W OCHOTNICY DOLNEJ

Po prawie półrocznej przerwie (wsku-
tek epidemii) pełni zapału i gotowi na 
wyzwania powróciliśmy do pracy i nauki 
w budynku szkoły.  

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczę-
liśmy z nową p.o. Dyrektor Szkoły panią 
Marią Tylecką. Inauguracja roku szkolnego 
2020/2021 w naszej szkole rozpoczęła 
się tradycyjnie Mszą Świętą o godz. 8.00 
w kościele parafialnym, sprawowaną 
przez ks. Proboszcza Pawła Legutko 
w intencji uczniów, nauczycieli, pracow-
ników szkoły i rodziców. Ze względów 
bezpieczeństwa nie było wspólnego, 
ogólnoszkolnego powitania nowego roku 
szkolnego. Uczniowie spotkali się w gro-
nie klasy z wychowawcą. Każdy wycho-
wawca zapoznał uczniów z procedurami 
sanitarnymi obowiązującymi w szkole 
ze względu na epidemię SARS – Cov 2. 
Pani Maria Tylecka odwiedziła uczniów 
w każdej klasie ze słowami powitania i ży-
czeniami zdrowia oraz  bardzo dobrych 
wyników w nauce.

7 września 2020 r. biblioteka szkolna zor-
ganizowała Narodowe Czytanie. Ucznio-
wie i nauczyciele czytali „Balladynę” z po-
działem na role. Wspólne czytanie lektury 
klasyki polskiej literatury przyniosło nam 
wiele czytelniczej satysfakcji. W tym roku, 
5 września, lekturą dziewiątej odsłony 
Narodowego Czytania pod patronatem 
honorowym Pary Prezydenckiej była 
,,Balladyna’’ Juliusza Słowackiego. 
 

22 września 2020 r. gościliśmy w progach 
naszej Szkoły panią Monikę Sawicką, 

Wydarzenia z życia szkoły...

polską pisarkę powieści obyczajowych 
dla dzieci i dorosłych. Podczas spotkania 
z dziećmi z klas I-III autorka opowiadała 
im jak powstają książki, skąd czerpie 
pomysły. Natomiast uczniowie klasy VI 
uczestniczyli w prowadzonych warsz-
tatach tworząc własne książki marzeń. 
Spotkania te odbywały się w ramach pro-
gramu „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.
 

13 października w uroczystej akade-
mii uczniowie klas I – III podziękowali 
nauczycielom za trud włożony w ich  
wychowanie i naukę. W Dzień Edukacji 
Narodowej do naszej szkoły przybył Wójt 
Gminy pan Tadeusz Królczyk z życzenia-
mi dla nauczycieli oraz Rada Rodziców. 
Nauczyciele obejrzeli wideo relację przy-
gotowaną i nagraną przez uczniów.
 

15 października 2020 r. uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach 
zorganizowanych w ramach projektu 
„Po śladach historii” w ramach zadania 
realizowanego z Programu Wieloletnie-
go NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. 
Uczniowie malowali sprejem oraz farbą 
na grubym kartonie wg dostępnych 
szablonów. Samodzielnie komponowali 
elementy obrazu, kolorystykę. Po za-
kończeniu warsztatów uczestnicy zabrali 
obrazy na pamiątkę. Oprócz umiejętności 
związanych z kompozycją obrazu, użytymi 
materiałami plastycznymi, techniką wy-
konania młodzież spotkała się z historią  
okresu I i II wojny światowej. 

W dniu 19 października 2020 roku 
w naszej szkole odbyło się ślubowanie 
uczniów klasy I. Ze względu na pandemię 
w uroczystości uczestniczyła tylko Rada 
Klasowa Rodziców i przedstawiciele 
Samorządu Szkolnego. Dyrektor szkoły 
pani Maria Tylecka serdecznie powitała  
rodziców i pierwszoklasistów, bohaterów 
tej niecodziennej uroczystości. Z kolei 
pierwszoklasiści przedstawili bogatą 
część artystyczną, którą przygotowali pod 
kierunkiem wychowawczyni pani Grażyny 
Barnaś i pani Michaliny Knapik.

Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci 
otrzymały dyplomy, pamiątki oraz słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodzi-
ców.
  
W ramach współpracy z Gminną Biblio-
teką Publiczną w dniu 23 października 
gościliśmy w szkole autorkę książek 
dla dzieci panią Jolantą Reisch – Klose. 
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 
I i III. Autorka w bardzo ciekawy spo-
sób opowiadała o swojej pracy. Dzieci 
wykonywały ilustracje do bajek. Ich prace 
zostały ocenione i nagrodzone przez  
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej p. 
Monikę Groń.

Do święta Szkoły, które obchodzimy 
30 października, uczniowie przygotowy-
wali się miesiąc wcześniej. Wtedy został 
ogłoszony konkurs plastyczny pt. ,,Ks. 
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prof. Józef Tischner w górach”. Dzieci 
wykonały wiele prac, z których 18 zo-
stało nagrodzonych i wyróżnionych. Dla 
zwycięzców Rada Rodziców ufundowała 
wspaniałe nagrody. Każdy nagrodzony 
uczestnik otrzymał również dyplom, 
pozostali uczestnicy - słodki upominek. 
Przewodnicząca Rady Rodziców Pani 
Dominika Jurkowska – Polczyk przypo-
mniała zasady oceniania oraz wręczyła 
dzieciom nagrody. Serdecznie dziękujemy 
Radzie Rodziców za wielkie zaangażowa-
nie i pomoc w nagrodzeniu uczestników  
konkursu. Klasa III przygotowała krótki 
program artystyczny, uczennice starszych 

klas zaśpiewały kilka piosenek po góral-
sku, tak jak często śpiewał ks. prof. Józef 
Tischner.

Z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości dzieci z oddziału przedszkol-
nego poznały w czasie zajęć legendę 
o „Lechu, Czechu i Rusie”, słuchały pieśni 
patriotycznych, oglądały wiele filmów 
z historii naszej Ojczyzny, wykonały prace 
plastyczne.

Jak co roku nasza szkoła włączyła się 
do ogólnopolskiej akcji MEN „Szkoła do 
hymnu”. Uczniowie 10.XI. o godz.11.11 

wraz z nauczycielami w czasie lekcji 
zdalnych śpiewali Hymn państwowy. 
Za udział w tej akcji otrzymaliśmy dyplom 
podziękowania z MEN.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy 
radosnych, spokojnych i pełnych ciepła 
świąt w rodzinnej atmosferze. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Pracownicy i Uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
im. ks. prof. Józefa Tischnera

Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września odbyła się inauguracja nowego 
roku szkolnego 2020/2021. Uroczystość 
rozpoczęła się od Mszy św. w kościele 
parafialnym, następnie uczniowie spotkali 
się z wychowawcami klas. Wszystko od-
było się z zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa związanych z Covid-19.

Po śladach historii
15 września uczniowie brali udział 
w spotkaniach historycznych „Po śladach 
historii” organizowanych przez WOK 
w Ochotnicy Dolnej w ramach Progra-
mu „Koalicja dla Niepodległej - wiktoria 
1920”. Uczniowie spotkali się z lokalnym 
działaczem kultury - panem Zdzisławem 
Błachutem, który w bardzo interesujący 
sposób przybliżył im wydarzenia związane 
z historią Ochotnicy Górnej. Następnie 
uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą 
wojny polsko-bolszewickiej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem bitwy warszawskiej 
z 1920 roku.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
16 września w szkole odbyły się wybory 
do Samorządu Uczniowskiego oraz wybór  
opiekuna samorządu. Uczniowie wrzucali 
karty wyborcze do przygotowanej urny. 
Oto wyniki wyborów: przewodnicząca: 
Martyna Sikora, zastępca: Marta Wygrec-
ka, skarbnik: Mateusz Rusnak. Opieku-
nem samorządu jest ks. Jacek Janiczek.

Z GOPR bezpiecznie w góry!
W ramach projektu „Akademia małe-
go Turysty na Podhalu – profilaktyka 
i bezpieczeństwo w górach” gościliśmy 

Wydarzenia z życia szkoły...

w poniedziałek 21 września ratowników 
i przewodników Gorczańskiego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego Grupy 
Podhalańskiej, Oddział Krościenko.

Ratownicy zademonstrowali uczniom 
klas: 7, 8A, 8B, jak należy przygotować 
się do wyprawy oraz jak zachowywać się 
w górach podczas pieszych wycieczek, 
a w szczególności jak zadbać o bezpie-
czeństwo swoje i towarzyszących nam 
osób. Prowadzący za pomocą różnych 
rekwizytów demonstrowali odpowiednie 
używanie sprzętu górskiego, wyjaśniali co 
należy robić podczas nieprzewidzianych 
i niebezpiecznych sytuacji.

Wędrówki po górach
18 września klasa czwarta wyruszyła 
na pieszą wycieczkę ścieżką edukacyj-
ną Potoku Jaszcze w stronę Przehybki 
a następnie wieży widokowej na Magór-
kach. Oczywiście, uczniowie zatrzymali 
się w miejscu, gdzie rozbił się samolot 
Liberator w czasach II wojny światowej. 
Wycieczka była i przyjemna, i kształcąca

Na powitanie jesieni 23 września ucznio-
wie z kl. II i III udali się na pieszą wędrów-
kę w piękne gorczańskie góry. Pogoda im 
sprzyjała, było bardzo ciepło i przyjemnie. 
Wędrowali w stronę Wierchów, aby na 
szczycie rozpalić ognisko i upiec kiełbaski. 
Po odpoczynku i posileniu się uczniowie 
bawili się w gry terenowe, niektórzy śpie-
wali piosenki przy ognisku. Wszyscy pełni 
wrażeń wrócili do szkoły, podziwiając 
jesienny krajobraz.

Również 23 września klasa piąta wyru-
szyła na wycieczkę turystyczno - kra-
joznawczą na Studzionki. Uczniowie 
z wychowawczynią p. Marią Ostowską 
i p. dyrektor Renatą Rusnarczyk prze-
szli czerwonym szlakiem z Przełęczy 
Knurowskiej na Studzionki, a następnie ze 
Studzionek zeszli do Ochotnicy Górnej. 
Trasa wędrówki wiodła przez piękne 

gorczańskie lasy, polany z widokiem na 
Tatry, Jezioro Czorsztyńskie i panoramę 
Ochotnicy Górnej. Uczniowie podziwiali 
piękno krajobrazu, oglądali na Studzion-
kach  skansen, kaplicę, piekli kiełbasę 
i chociaż trasa była długa i męcząca, to 
zadowoleni powrócili do domów.

Podobnie 24 września okazał się dniem 
wypraw górskich w szkole. Klasy 7, 8A 
i 8B zwiedzały w tym dniu Małe Pieniny. 
Trasa wędrówki rozpoczynała się 
w Wąwozie Homole i prowadziła przez 
Durbaszkę (odpoczynek w schronisku), 
Palenicę i zejście do Szczawnicy. Cała wy-
cieczka została zorganizowana pod prze-
wodnictwem ratowników i przewodników 
GOPR z Oddziału Krościenko. Wszyscy 
stanęli na wysokości zadania i dotarli 
bezpiecznie do celu. Piękne widoki na 
trasie utwierdziły uczniów w przekonaniu, 
że powinni częściej pieszo wyruszać na 
zwiedzanie okolicznych terenów górskich.

Ślubowanie klasy I
29 września odbyło się ślubowanie 
klasy I. Uroczystość odbyła się w nielicz-
nym gronie, w obecności najbliższych. 

Odświętnie ubrani pierwszoklasiści 
w biretach na głowach wspaniale zapre-
zentowali swoją wiedzę i umiejętności. 
Po części artystycznej złożyli ślubowanie, 
a następnie pani dyrektor pasowała ich na 
uczniów szkoły oraz złożyła życzenia. Na 
zakończenie uczniowie otrzymali piękne 
dyplomy i upominki. 

Dzień Edukacji Narodowej
W związku z pewnymi ograniczeniami 
związanymi z Covid-19, uczennice 
przygotowały życzenia dla nauczycieli 
w formie piosenki. Film można obejrzeć 
na stronie internetowej naszej szkoły. 

Akcja „Szkoła pamięta”
27 października przedstawiciele działa-
jącej w szkole Drużyny Harcerskiej pod 
opieką druhny Moniki Gierczyk oraz 
delegacje klas 2 i 3 pod opieką pani Zofii 
Chrobak uporządkowali groby nieznanych 
żołnierzy oraz bohaterów, którzy polegli 
w obronie ojczyzny. Działania te wpisują 
się w realizację akcji MEN „Szkoła pamię-
ta”. Dla zainteresowanych historią więcej 
informacji na stronie:
http://skansen-studzionki.pl/zapomniane-
groby-i-wykaz-grobow-w-ochotnicy/

„Szkoła do Hymnu”
W ostatnim dniu nauki stacjonarnej 6 lis- 
topada najmłodsze klasy 0-3 pod opieką 
swoich wychowawców, w odświętnych 
strojach odśpiewały Hymn Polski, od-
powiadając kolejny raz na ogólnopolska 
akcję „Szkoła do hymnu”. W ten sposób 
upamiętniono 102 rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę Starsi ucznio-
wie pod opieką nauczycieli nagrali rys 
historyczny święta oraz pieśni patriotycz-
ne i umieścili je na stronie internetowej 
szkoły. 

Konkursy przedmiotowe
W listopadzie odbyły się w szkole konkur-
sy przedmiotowe i tematyczne. Zainte-
resowani uczniowie mają za sobą etap 
szkolny, natomiast do etapu rejonowego 
zostały przesłane prace następujących 
uczniów: Jolanty Ludwin - z języka 
polskiego, języka angielskiego, z biologii 
oraz z konkursu „Olimpiada Matematycz-
na Juniorów; Kacpra Chrobaka z języka 
polskiego, języka angielskiego; Anto-
niego Wąchały - z języka angielskiego, 
z matematyki, z konkursu „Olimpiada 
Matematyczna Juniorów oraz z kon-
kursu tematycznego „Od algorytmu do 
programu”; Tomasza Faltyna - z konkursu 
tematycznego „Od algorytmu do progra-
mu” oraz z biologii. W konkursie z religii 
do rejonu przesłano prace następujących 
uczniów: Koch Magdalena, Wygrecka 
Alicja, Wygrecka Marta, Ludwin Jolanta, 
Faltyn Tomasz, Kiełbasa Piotr, Kiełbasa 
Filip, Polaczyk Patrycja. O dalszych kon-
kursowych losach uczniów zadecydują 
komisje rejonowe. W konkursie matema-
tyczno–informatycznym „Instalogik” do 
II etapu zakwalifikowali się czwartokla-
siści: Kowalczuk Aleksandra, Kiełbasa 
Filip, Szlaga Jakub, Wójciak Mateusz oraz 
uczniowie klasy ósmej: Faltyn Tomasz 
i Wąchała Antoni.
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Jego celami będzie: 
1. nauka efektywnej pracy w grupach i ze-
społach międzynarodowych,
2. nabycie umiejętności obsługi nowych 
aplikacji cyfrowych 
3. zaangażowanie uczniów w działania 
proekologiczne prowadzone przez szkoły 
4. poprawa efektywności komunikowania 
się w języka angielskiego przez uczniów 
i nauczycieli 
5. poznanie i wdrożenie przez nauczycieli 

1 września rozpoczął się  nowy rok 
szkolny. Uczniowie, po ubiegłorocznej 
izolacji i nauce zdalnej, z radością przybyli 
do szkoły, aby spotkać się z nauczycie-
lami i kolegami z klasy. Mimo obostrzeń 
i procedur, które dyktowała pandemia, 
wszyscy cieszyli się, że są znów razem. 

Miesiąc wrzesień sprzyjał odbywaniu 
licznych wycieczek klasowych. Tym 
razem były to górskie wycieczki piesze 
po najbliższej i trochę dalszej okolicy. 
Cyrhlę zwiedziła klasa I iIIIa, na Kotelnicę 
powędrowała klasa II i IIIb, na Prehybę 
wspinała się klasa VI i VIII, a Trzy Korony 
podziwiała klasa VIIa i VIIb. 

Gratulacje należą się uczennicy klasy 
VIII Aleksandrze Ligas, wygrała konkurs 

Uczniowie Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Tylmanowej 
stają się obywatelami globu

Wydarzenia z życia szkoły...

Od października 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Tylmanowej jest realizowany projekt „Uczniowie szkół 
podstawowych stają się obywatelami globu”, który opiera się 
na współpracy czterech szkół podstawowych z Polski, Węgier, 
Włoch i Grecji.

ze szkół partnerskich nowych metod 
i technik nauczania

Uczestnikami projektu są uczniowie 
szkół podstawowych w wieku 12–15 lat, 
mieszkający w małych miastach (Fano, 
Kilkis), miasteczkach (Fót) lub na wsi (Tyl-
manowa). Działania będą trwały 21 mie-
sięcy. W ramach projektu zaplanowano 
4 krótkoterminowe wyjazdy dla uczniów 
do szkół partnerskich oraz 2 krótkie 

programy szkoleniowe dla pracowników. 
Rezultatami projektu będzie:płynniej-
sza komunikacja w języku angielskim, 
wdrożenie poznanych aplikacji w proces 
uczenia się, zdobycie certyfikatu szkoły 
ekologicznej oraz wzmocnienie pozycji 
zawodowej nauczyciela poprzez stosowa-
nie nowoczesnych sposobów nauczania. 
Mamy nadzieję, że owoce naszej pracy 
będą wystarczającym dowodem na sens 
sięgania po fundusze, które zostaną 
spożytkowane na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży z tere-
nów wiejskich. 

Środki na realizację całego przedsięwzię-
cia w wysokości 112.000 euro, zostały 
pozyskane z programu Erasmus plus, 
akcja KA229 – „Partnerstwa współpracy 
szkół”.

plastyczny na mural historyczny, organi-
zowany przez Gminę Ochotnica Dolna. 
I kto wie, może pewnego dnia jej dzieło 
ozdobi ścianę jednego z budynków na 
terenie gminy. 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie 
klasy II i IIIb uczestniczą w Międzynaro-
dowym Projekcie Edukacyjnym „Czytam 
z klasą, lekturki spod chmurki”, realizowa-

nym jako innowacja pedagogiczna.Jego 
celem jest rozwijanie czytelnictwa wśród 
dzieci. Tegoroczna edycja ma również 
wartość ekologiczną.Miejmy nadzieję że 
przyczyni się do wzmocnienia więzi ze 
środowiskiem przyrodniczym oraz rozwi-
nie odpowiedzialność za bliższe i dalsze 
otoczenie.

Ponadto od października Zespół realizuje 
projekt unijny programu Erasmus+, który 
opiera się na współpracy czterech szkół 
europejskich. W naszej szkole zosta-
ła przeprowadzona rekrutacja wśród 
uczniów klas VII i VIII, która wyłoniła 
18-osobową grupę uczniów chętnych 
do działania w projekcie. Obecnie pra-
cujemy nad pierwszymi zadaniami, choć 
pandemia uniemożliwia pracę zgodnie 
z ustalonym planem. 

5 listopada w naszej szkole obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. 
Z okazji tego wyjątkowego dnia Szkolna 
Biblioteka zaprosiła wszystkich do 
wspólnej zabawy.Przedszkolaki wykonały 
prace plastyczne na temat „Moja ulubiona 
postać z bajki” oraz założyły stroje swoich 
ulubionych bohaterów bajkowych. Miały 
również możliwość wcielić się w postać 
misia Uszatka,oglądając krótka insceni-

zacje pantomimiczną. W klasie 0 oraz 
w klasach I-lll uczniowie opisywali ulu-
bionego bohatera bajkowego i ilustrowali 
go plastycznie. Starsze klasy układały 
własne bajki, które były publikowane na 
szkolnym Fb.

12 listopada świętowaliśmy Dzień Patrona 
Szkoły mjra Henryka Sucharskiego. Było to 
inne święto niż zwykle, w cieniu pandemii 
i zdalnego nauczania. Było inne, ale tak 
samo ważne. Podczas wirtualnych spotkań 
z wychowawcami klas, uczniowie rozma-
wiali o współczesnym wymiarze patrioty-
zmy. Jako owoc tych rozmów pojawił się na 
naszym FB cykl listów „Patriotyzm oczami 
młodych”, w którym uczniowie klasy VIII 
napisali swoje przemyślenia na temat bycia 
patriotą w dzisiejszych czasach. Zachęcamy 
do przeczytania kilku z nich. 

Ponadto chętni uczniowie brali udział 
w konkursach: plastycznym i wiedzy o życiu 
majora, tworzyli prezentacje multimedialne. 

Nie można też zapomnieć o 11 listopada, 
święcie odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Społeczność szkolna wzięła udział 
w akcji „Szkoła do hymnu”, a uczniowie 
klas I-III nagrali wiersze i piosenki patrio-
tyczne, które podziwialiśmy w mediach 
społecznościowych. 

Ciekawą inicjatywą prowadzoną na na-
szym Fb są „Tylmanowskie retrospekcje”. 
Celem tego działania jest cotygodniowe 
zamieszczanie zdjęć ze starych kronik 
szkolnych oraz wycinków z gazet, doty-
czących ważnych dla Tylmanowej wyda-
rzeń. Warto powrócić do tych fotografii 
i rozpoznać wśród młodych twarzy siebie 
albo koleżankę ze szkolnej ławy. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TYLMANOWEJ

Nowy rok szkolny 2020/21 rozpoczął się 
inaczej niż zwykle, ponieważ pierwsze 
po wakacjach spotkanie odbywało się 
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Pierwszy dzień w szkole rozpoczęliśmy 
Mszą św., a następnie pani dyrektor 
Grażyna Noworolnik oficjalnie rozpoczę-
ła nowy rok szkolny życząc wszystkim 
zapału oraz wytrwałości w zdobywaniu 
jak najlepszych wyników i osiągnięć 
w nauce. Przypomniała także o zasadach 
bezpieczeństwa, jakie będą obowiązywały 
w szkole zgodnie z wytycznymi sanepidu.

Nasza szkoła jak co roku włączyła się 
w ogólnopolską akcję promującą czytel-
nictwo. Tegoroczne Narodowe Czytanie 
zostało realizowane w jak najbezpiecz-
niejszej formie i z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności w związku z Covid 
-19. Z wielkim zaciekawieniem i zaintere-
sowaniem słuchaliśmy utworu J. Słowac-
kiego ,,Balladyny’’, którą uczniowie czytali 
z podziałem na role. Balladyna Juliusza 
Słowackiego to wybitne dzieło polskiego 
romantyzmu. Dramat został ukończony 
w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat 

Wydarzenia z życia szkoły...

później w Paryżu. Powstał na emigracji 
w czasie dyskusji na temat przyczyn 
niedawnej klęski powstania i debat nad 
wspólną historią i przyszłym losem naro-
du. Poeta połączył w tym utworze realizm 
i fantastykę, koncentrując się na analizie 
postaw i czynów bohaterów. Osadzona 
na tle baśniowych dziejów opowieść 
o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – 
stała się bardzo popularna. Wywarła duży 
wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, 
a powstałe na przestrzeni lat jej liczne 
inscenizacje, zrealizowane przez wybit-
nych reżyserów i aktorów scen polskich, 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 

Niebywałą atrakcją dla uczniów klas V i VI  
była wycieczka zorganizowana w dniu 
22 września do Sromowiec Niżnych 

i Szczawnicy. W programie znalazły się 
m.in. spływ pontonami przełomem Dunaj-
ca oraz wyjazd na Palenicę.

Dnia 29 września 2020r. w szkole im. ks. 
Jana Twardowskiego w Tylmanowej odby-
ły się interaktywne warsztaty plastyczne 
z poezją w roli głównej dla uczniów klas 
I-III prowadzone przez Elżbietę Kolusz 
- plastyka wychowawcę i animatora, 
zorganizowane przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Ochotnicy Dolnej.Następnie 
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dzieci wykonały ilustracje do przeczy-
tanego opowiadania i wiersza a jury 
w składzie Monika Groń, Elżbieta Kolusz, 
Lucyna Kozub nagrodziło książeczkami, 
dyplomami i słodką przekąską.
1 miejsce Maksymilian Kotowicz
2 miejsce Natan Grobelny-Bardon
3 miejsce Karolina Kamińska i Natalia 
Udziela.

Dnia 16.10.2020 r. odbyły się warsztaty 
plastyczne organizowane w ramach za-
dania „Po śladach historii” realizowanego 
z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2020 w ramach Programu 
Dotacyjnego Koalicje dla Niepodległej 
#wiktoria1920”. Podczas warsztatów 
dzieci i młodzież zapoznali się z histo-
rią niektórych malarzy i legendarnych 
artystów graffiti, którzy w wielu przy-
padkach wywodzili się często z prostych 
i niewykształconych w swoim zawodzie 
ludzi, ale temu co robili oddawali całe ser-
ce.Konkurs plastyczny na grafikę muralu 
historycznego rozstrzygnięty. 
I miejsce: Anna Bednarczyk 
II miejsce: Maja Udziela 

Jest nam również miło poinformować 
o sukcesach sportowych naszej uczen-
nicy Moniki Noworolnik. Brała udział 
w MISTRZOSTWACH MAŁOPOLSKI 
W KOLARSTWIE SZOSOWYM W JEŹ-
DZIE INDYWIDUALNEJ NA CZAS, gdzie 
zajęła wysokie III miejsce. 

„Wreszcie wolna! Niepodległa!” tymi 
słowami zatytułowana była prezentacja 
upamiętniająca Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości. 10 listopada o godzinie 
11.11 odśpiewaliśmy hymn narodowy 
włączając się w akcję ,,Niepodległa 
do hymnu’’. W tym roku odśpiewano 
hymn online natomiast dzieci z oddziału 
przedszkolnego po odśpiewaniu hymnu 
w szkole zapaliły znicz i złożyły kwiaty 
przy tablicy pamiątkowej.

Dnia 20.11.2020 r. z okazji Ogólnopol-
skiego Dnia Praw Dziecka Pani Bożena 
Tworek – pedagog szkolny  przygotowała 
prezentację poświęconą prawom ale 
i obowiązkom dziecka. 

Od września 2020 roku uczniowie szkoły 
( klasy I-V) biorą udział w programie reali-
zowanym przez Agencję Rynku Rolnego 
„Program dla szkół”. Głównym celem 
programu jest trwała zmiana nawyków 
żywieniowych dzieci poprzez zwiększanie 
udziału w ich codziennej diecie warzyw, 
owoców produktów mlecznych oraz pro-
pagowaniu zdrowego odżywiania poprzez 
działania towarzyszące o charakterze 
edukacyjnym.

Od 26 października uczniowie klas IV-VIII 
realizują zdalne nauczanie w formie online 
a od 9 listopada w takiej formie uczą się 
również uczniowie klas I-III.

Więcej informacji na temat naszej działal-
ności można znaleźć na stronie interneto-
wej www.sptylmanowa.ochotnica.pl oraz 
na naszym fanpage’u, na który serdecznie 
zapraszamy! 

Światowa czołówka trialu 
rowerowego trenowała 
w Ochotnicy Dolnej

Na torze w Ochotnicy Dolnej pojawiło się 
w tych dwóch dniach kilkunastu młodych 
zawodników, którzy dzięki wskazówkom 
utytułowanych kolegów mieli okazję do 
podnoszenia swoich umiejętności. Obok 

9 i 10 lipca w Gminie Ochotnica Dolna gościła światowa czołówka 
trialu rowerowego. Na zaproszenie klubu MKS Trial Ochotnica zajęcia 
z młodzieżą prowadził m.in. mistrz świata z 2018 roku, Austriak 
Thomas Pechhacker, a także wielokrotny mistrz Polski – Karol Serwin.

Marku, Dobry Człowieku i Przyjacielu tak wielu ludzi…
Nikomu kto Cię choć raz w życiu spotkał nie trzeba tłuma-
czyć kim byłeś i kogo straciliśmy… Dlatego płaczą dziś wszy-
scy - kobiety i mężczyźni, Twoja rodzina, Twoi przyjaciele, 
Twoi wychowankowie – płaczą wszyscy którzy Cię znali…

Dla tych, którzy nie znali Marka chcę powiedzieć, że 
Marek Żołądź był wybitnym trenerem piłkarskim, nauczycie-
lem i Dyrektorem Szkoły w Tylmanowej a prywatnie dobrym 
mężem i ojcem. Był po prostu wspaniałym człowiekiem. Dla 
mnie wzorem mężczyzny.

Marek był niezwykle charyzmatyczny, pogodny, dobry, 
życzliwy, dowcipny a do tego pracowity i oddany swojej 
pasji. Był urodzonym liderem i społecznikiem. Kochał sport 
i młodych ludzi a młodzi kochali jego.

Jego wielka pracowitość i miłość do sportu i młodych, którą 
realizował jako trener Lubań LKS Tylmanowa przyniosła 
ogromne osiągnięcia jakie zdobył klub pod jego wodzą wie-
lokrotnie awansując i wychowując zawodników najwyższej 
klasy grających w I lidze i Ekstraklasie.

Te wszystkie jego osiągnięcia i osiągnięcia jego wychowan-
ków są i będą wiecznym pomnikiem jego obecności wśród 
nas.

Marek był również długoletnim, świetnym nauczyciel 
wychowania fizycznego i Dyrektorem Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej 
w latach 2014-2019.

W wieku 45 lat 
odszedł od nas 
MAREK ŻOŁĄDŹ wybitny 
obywatel Gminy, trener, 
nauczyciel i przyjaciel…

Od samego początku naszej znajomości Marek był mi brat-
nią duszą. Rozumieliśmy się, zgadzali i pomagali nawzajem, 
choć to on przed laty pierwszy mi pomógł i to w sytuacji 
kiedy nie było to takie proste i oczywiste...

Zawsze nawet najtrudniejsze problemy rozwiązywaliśmy 
z uśmiechem i dowcipem nie mając ani przez sekundę 
wątpliwości, że rozwiązanie się znajdzie i wszystko będzie 
dobrze.

Tak też było wczoraj kiedy wymieniliśmy ostatni raz smsy 
– byłem przekonany, że wszystko będę dobrze… Niestety, 
niespodziewanie straciliśmy w jednej chwili wybitnego 
obywatela Gminy, trenera, nauczyciela i przyjaciela… I nie 
ma co kryć, że jest to strata ogromna i dojmująca, która po 
prostu boli wielu…

Marku, doprawdy to trudne do zrozumienia i zaakcepto-
wania, że człowiekowi, który tak kochał ludzi i życie dane 
było przeżyć tylko 45 lat… Zawsze pozostaniesz w naszej 
pamięci…

Wieczne odpoczywanie racz Ci dać Panie!

Dla całej rodziny i wszystkich pogrążonych w bólu i smut-
ku przekazuję moje wyrazy najgłębszego współczucia.

Tadeusz Królczyk
Wójt Gminy Ochotnica Dolna

wspomnianych już: Pecchackera i Serwina 
radą służyła również Manon Basseville – 
brązowa medalistka MŚ 2019 w kategorii 
seniorek oraz Oliver Widman – mistrz 
w kategorii juniorów z 2019 roku.

Piątek był dodatkowo dniem treningów 
dla zawodników światowej czołówki 
przed sobotnimi zmaganiami na Słowa-
cji. Wierzymy, że gorczańskie powietrze 
pozytywnie na nich wpłynie i pozwoli 
osiągnąć jak najlepsze rezultaty.
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Tylmanowa Freeride Jam 2020

V Festiwal Biegów Górskich 
GORCE ULTRA-TRAIL

Na specjalnie przygotowanej trasie 
zawodnicy prezentowali swoje umiejęt-
ności, wykonując efektowne skoki i akro-

Punktualnie o 4:00 sprzed Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej na 
trasę wyruszyli zawodnicy i zawodniczki, 
rywalizujący na dystansie 100 kilome-
trów. Godzinę później nastąpił start 
biegaczy na dystansie 84 kilometrów. 
Godzina 8:00 i 9:00 to z kolei start dwóch 
grup, walczących na dystansie 48 kilome-
trów.

Przed rozpoczęciem rywalizacji otu-
chy startującym dodawali: Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna, Tadeusz Królczyk 
oraz Zastępca Wójta Gminy Krzysztof 
Jurkowski.

Pierwszy dzień rywalizacji w Gorce 
Ultra-Trail - imprezie, której gospodarzem 
jest Gmina Ochotnica Dolna upłynął pod 
znakiem pięknej pogody i kapitalnych 
wyników. Absolutnym wydarzeniem dnia 
jest wyczyn Bartka Gorczycy, który na 
dystansie 102 kilometrów złamał barierę 
10 godzin i sięgnął po Puchar Gorca.

Start królewskiego dystansu nastąpił już 
o 4:00 nad ranem. Godzinę później do 
rywalizacji przystąpili zawonicy i za-
wodniczki na dystansie 84 kilometrów, 
a punktualnie o 8:00 ci, którzy wybrali 
trasę 48-kilometrową. Na starcie otuchy 
zawodnikom dodawali: Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna - Tadeusz Królczyk 
oraz Zastępca Wójta Gminy - Krzysztof 
Jurkowski.

Pierwsi biegacze pojawili się na finiszu tuż 
przed godziną 13:00. Była to czołówka 
biegu na 48 kilometrów, który wygrał 
Wojciech Kopeć, ustanawiając z cza-
sem 4:20:23 nowy rekord trasy. Kolejne 
miejsca zajęli Przemysław Góral (4:42:54) 
i Rafał Gabryś (5:00:13).

2 sierpnia w Tylmanowej odbył się Tylmanowa Freeride Jam 2020 - 
impreza, w trakcie której podziwiać mogliśmy niesamowite akrobacje 
na rowerach.

W sobotę, 1 sierpnia, punktualnie o godzinie 4:00 rozpoczęła się 
rywalizacja w tegorocznej edycji Gorce Ultra-Trail. Gospodarzem 
wydarzenia jest Gmina Ochotnica Dolna.

Na dystansie 84 kilometrów triumfował 
Sebastian Florek z wynikiem 8:39:29. 
Drugi był Artur Baran (9:14:52), a trzeci - 
Piotr Wojnarowski (9:19:15).

Publiczność do czerwoności rozgrzał 
zwycięzca na królewskim dystansie 102 
kilometrów - Bartosz Gorczyca, który 
przełamał barierę 10 godzin wynikiem 
9:50:51 i sięgnął po Puchar Gorca. Ko-
lejne miejsca zajęli Rafał Kot (10:48:11) 
i Marcin Wantuch (11:34:00). W gronie 
kobiet najszybciej dystans 102 kilome-
trów pokonała Katarzyna Winiarska 
(12:39:13), wyprzedzając Annę Komi-
sarczyk (12:51:50) i Joannę Mrowca 
(12:57:54).

Na dystansie 84 kilometrów wśród Pań 
najlepszy czas zanotowała Kamila Peruc-
ka (10:44:43), a kolejne miejsca zajęły 
Agnieszka Markiewicz (10:50:53) i Graży-
na Golas (12:03:45). Dystans 48 kilome-
trów padł łupem Natalii Bartosz (6:03:14), 
która pokonała Katarzynę Tatarek-Kornik 
(6:13:48) oraz Katarzynę Marcinkowską
-Cholewę (6:24:49)*

Niedziela, 2 sierpnia była drugim dniem 
zmagań w Gorce Ultra-Trail – imprezie, 
które gospodarzem była Gmina Ochot-
nica Dolna. Zawodników i zawodniczki 
dopingowali Wójt Gminy Ochotnica 

Dolna – Tadeusz Królczyk oraz Andrzeja 
Guta-Mostowego, posła na Sejm RP i wi-
ceministra w Ministerstwie Rozwoju.

Rywalizacja rozpoczęła się punktualnie 
o godzinie 9:00. Startu honorowego 
zawodników i zawodniczek, biegnących 
na dystansie 20 kilometrów dokonał 
Pan Andrzej Gut-Mostowy. W kategorii 
Open zwyciężył Dariusz Marek z czasem 
1:38:00. Drugie miejsce zajął Łukasz 
Baranow (1:41:03), zaś trzecie – Łukasz 
Flisiński (1:49:57). W gronie kobiet 
zwyciężyła Dominika Stelmach z czasem 
1:51:28, a kolejne miejsca na podium za-
jęły Katarzyna Wilk (1:56:21) oraz Urszula 
Paprocka (2:05:03).

Na dystansie 20 kilometrów z bardzo do-
brej strony zaprezentowali się mieszkańcy 
Gminy Ochotnica Dolna. Wśród mężczyzn 
najszybszym z nich był Piotr Gołdyn, 
który dystans 20 kilometrów pokonał 
w 2:13:51. W gronie kobiet najszybszą 
mieszkanką Gminy okazała się Sara Brzeź-
ny (2:29:01).

W zmaganiach na 12 kilometrów wśród 
mężczyzn zwyciężył Wojciech Tara-
sek z wynikiem 52:45. Kolejne miejsca 
zajęli Łukasz Bachleda (55:57) oraz Jerzy 
Pachut (55:57). Wśród kobiet wygrała 
Katarzyna Dulak (1:07:19), wyprzedzając 
Dominikę Bolechowską (1:09:55) i Eweli-
nę Syc (1:15:09).

bacje. Wydarzeniu przyglądał się z bliska 
Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna, 
Krzysztof Jurkowski.

Adeptom tej jakże trudnej sztuki gratulu-
jemy umiejętności, a wszystkich już teraz 
zapraszamy na kolejne imprezy tego typu.

Ochotnica MTB 4 TOWERS 2020 

Gmina Ochotnica Dolna jest współorga-
nizatorem czterodniowej imprezy, którą 
otwiera jazda na czas z metą przy wieży 
widokowej na Magurkach. W kolejnych 
dniach zawodnicy i zawodniczki rywalizo-
wać będą na trasach, zbudowanych wokół 
pozostałych wież widokowych ulokowa-
nych w naszej Gminie: na Lubaniu, Gorcu 
i Koziarzu.

Do rywalizacji na pierwszym etapie przy-
stąpiło łącznie 127 osób. Rozpoczęciu im-
prezy osobiście przyglądał się Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna, Tadeusz Królczyk, który 
dawał również sygnał do rozpoczęcia 
rywalizacji pierwszym zawodnikom.

Czwartek był pierwszym dniem zmagań 
w Ochotnica MTB 4 Towers. Zawodnicy 
i zawodniczki rywalizowali na podjeździe 
pod wieżę widokową na Magurkach.

Pierwszy etap imprezy, której współorga-
nizatorem jest Gmina Ochotnica dolna był 
indywidualną „czasówką”. Po starcie spod 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej startujący kierowali się w stronę 
wieży widokowej na Magurkach. Do 
pokonania mieli łącznie 6,4 kilometra przy 
sumie podjazdów równej 515 metrów.

W kategorii „HARD” zwyciężył wśród 
mężczyzn Tomasz Niedźwiedzki, który 
podjazd pokonał w dokładnie 30 minut. 
Kolejne miejsca zajęli Jan Czapliński 
(31:16) i Łukasz Sanocki (31:36). W gronie 
kobiet najlepsza okazała się Anna Tomica 
(36:58), która wyprzedziła Ewę Karchniwy 
(39:02) i Agnieszkę Sitarek (46:31).

W czwartek, 6 sierpnia, punktualnie o godzinie 14:00 rozpoczęła się 
rywalizacja w tegorocznej edycji wyścigu kolarskiego Ochotnica MTB 
4 TOWERS. Pierwszych zawodników osobiście posłał do walki Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna, Tadeusz Królczyk.

W kategorii „HELL” triumfował Damian 
Bartoszek (28:24) przed Albertem Głową 
(29:43) i Łukaszem Klimaszewskim 
(31:34). Wśród kobiet wygrała Anna Sa-
dowska (38:28), zaś kolejne miejsca zajęła 
Daria Kasztarynda (44:58) i Katarzyna 
Dąbrowicz (46:52).

Najlepszych zawodników i zawodniczki 
pierwszego etapu dekorował Zastępca 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna Krzysztof 
Jurkowski.

Piątek był drugim już dniem rywalizacji 
w Ochotnica MTB 4 Towers - imprezie, 
której współorganizatorem jest Gmina 
Ochotnica Dolna.

Tego dnia zawodnicy, rywalizujący na 
trzech dystansach: FUN, HARD i HELL 
mierzyli się z trasą, zbudowaną wokół 
wieży widokowej na Koziarzu. Do poko-
nania mieli (w zależności od kategorii) 
od 24 do 55 kilometrów.

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych 
kategoriach oraz liderzy klasyfikacji ge-
neralnej otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i statuetki. Wręczał je Wójt Gminy Ochot-
nica Dolna, Tadeusz Królczyk.

Sobota była kolejnym dniem rywalizacji 
w Ochotnica MTB 4 Towers - imprezie, 
której współorganizatorem jest Gmina 
Ochotnica Dolna.

Trzeciego dnia zmagań zawodnicy i za-
wodniczki mierzyli się z trasami, których 
centralnym punktem był Gorc. Do poko-

nania było, w zależności od wybranego 
dystansu, od 23,5 kilometra (FUN) do 65 
(HELL).

Niedziela, 9 sierpnia była ostatnim dniem 
zmagań w Ochotnica MTB 4 Towers. 
Współorganizatorem wydarzenia była 
Gmina Ochotnica Dolna, a najlepszych za-
wodników i zawodniczki poszczególnych 
kategorii dekorował Wójt Gminy, Tadeusz 
Królczyk.

Czterodniowa (a w przypadku kategorii 
FUN - trzydniowa) rywalizacja toczyła się 
przy pięknej, słonecznej pogodzie. Za-
wodnikom dokuczał jednak bardzo duży 
upał, toteż miejsce w czołówce imprezy 
uznawać można za podwójny sukces.

W klasyfikacji generalnej najkrótszego dy-
stansu FUN triumfował wśród mężczyzn 
Paweł Galik, zaś wśród kobiet - Michalina 
Bąk. Na dystansie HARD najlepszy okazali 
się Tomasz Niedźwiedzki oraz Anna Tomi-
ca. „Królewski” dystans HELL padł łupem 
Alberta Głowy. Wśród Pań triumfowała 
z kolei Anna Sadowska.
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TSpotkanie z wolontariuszami 
Gorce Ultra-Trail 2020
W czwartek, 6 sierpnia w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło 
się spotkanie z wolontariuszami, pracującymi przy współorganizacji 
biegu Gorce Ultra-Trail 2020. W trakcie spotkania młodzież otrzymała 
drobne upominki.

W trakcie spotkania, w którym uczestni-
czył między innymi Wójt Gminy Ochotni-
ca Dolna, Tadeusz Królczyk, podkreślano 
rolę młodzieży nie tylko w wolontariacie, 
ale i budowaniu lokalnej społeczności, 
która dzięki zaangażowaniu najmłodszych 
obywateli może się rozwijać jeszcze bar-
dziej dynamicznie.

W podziękowaniu za swój wkład 
w organizację Gorce Ultra-Trail 2020, 
wolontariusze otrzymali od organizatora 
- Fundacji Run Vegan oraz współorgani-
zatora i gospodarza wydarzenia - Gminy 
Ochotnica symboliczne upominki.

Gmina Ochotnica Dolna gościła 
specjalistów trialu motocyklowego. 
Zmagania oglądał mistrz świata

Zmagania przyciągnęły na start ponad setkę 
zawodników, którzy przez dwa dni rywali-
zowali w Ochotnicy Górnej. Organizatorem 
imprezy był MKS Trial Ochotnica, który 
przygotował zawody perfekcyjnie. Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna, Tadeusz Królczyk 

W sobotę i niedzielę (15-16 sierpnia) w Ochotnicy Górnej specjaliści 
trialu motocyklowego rywalizowali w ramach V i VI rundy Mistrzostw 
Polski, Pucharu Polski. Gościem zawodów był Tadeusz Błażusiak - 
wielokrotny mistrz świata, który bacznie przyglądał się rywalizacji 
i wraz z Wójtem Gminy Ochotnica Dolna, Tadeuszem Królczykiem 
dekorował najlepszych zawodników.

podziękował członkom klubu i wszystkim 
osobom uwikłanym w organizację za zaan-
gażowanie oraz pogratulował im sukcesu, 
podobnie, jak wszystkim startującym, 
zapraszając ich przy okazji na kolejne im-
prezy odbywające się na terenie Gminy.

Nie lada atrakcją dla wszystkich za-
wodników była obecność w Ochotnicy 
Górnej Tadeusza „Taddy’ego” Błażusiaka 
- motocyklisty, sześciokrotnego mistrza 
świata SuperEnduro, który w niedzielę 
nie tylko bacznie obserwował zawody, 
ale i osobiście, razem z Wójtem Gminy 
Ochotnica Dolna, Tadeuszem Królczykiem 
dekorował najlepszych zawodników.

Drugie miejsce Katarzyny 
Niewiadomej w Giro Rosa

Katarzyna Niewiadoma brązową 
medalistką Mistrzostw Europy

Sezon 2020 sekcji rowerowej 
MKS Trial Ochotnica 
zakończony 

Niewiadoma, która w przeszłości aż pię-
ciokrotnie kończyła imprezę w czołowej 
„10” znakomicie otworzyła rywalizację, 
już po drugim etapie awansując w „gene-
ralce” na drugą pozycję i ustępując jedy-
nie aktualnej mistrzyni świata, Annemiek 

Pochodząca z Ochotnicy Górnej Niewia-
doma stanęła na czele sześcioosobowej 
reprezentacji Polski. Do pokonania 
zawodniczki miały 109 kilometrów w pa-
górkowatym terenie. Polka zaatakowała 
ponad 30 kilometrów przed metą, razem 

Kategoria Poussin (9-10 lat)
1. Mikołaj Woźniak 
2. Jasiu Szlaga 
3. Jasiu Jagieła 

Kategoria Benjamin (11-12 lat)
1. Adam Szlaga 
2. Mikołaj Woźniak 
3. Oliwier Pawlikowski 

Kategoria Minime (13-14 lat)
1. Michał Łętowski 
2. Adam Szlaga 
3. Sebastian Chlipała 

Kategoria Senior 
1. Jacek Jarząbek

Pochodząca z Ochotnicy Górnej Katarzyna Niewiadoma, we wrześniu 
br. ukończyła najbardziej prestiżowy, kobiecy wyścig etapowy - 
dziewięciodniowy Giro Rosa - na drugim miejscu w klasyfikacji 
generalnej. Gratulujemy!

Pod koniec sierpnia, Katarzyna Niewiadoma wywalczyła we francuskim 
Plouay brązowy medal Mistrzostw Europy w kolarstwie szosowym. 
Gratulujemy!

Puchar Polski 2020 w kategoriach młodzieżowych po 3 rundach trafił 
do MKS Trial Ochotnica

Van Vleuten. Na skutek kraksy Holenderki 
w końcówce siódmego etapu, przez jeden 
dzień nosiła nawet koszulkę liderki wyści-
gu, lecz ostatecznie została wyprzedzona 
przez Annę van der Breggen i zakończyła 
start na drugim stopniu podium.

z Holenderką - Annemiek Van Vleuten 
oraz Włoszką, Elisą Longo Borghini.

Na kolejnych kilometrach trójka jechała 
razem, a kwestia miejsc na podium roz-
strzygnęła się dopiero w samej końcówce. 

Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej 
to najlepszy wynik Niewiadomej w historii 
startów we włoskiej etapówce.
Gratulujemy!

Ostatecznie Niewiadoma finiszowała 
na trzeciej pozycji. Po złoto sięgnęła Van 
Vleuten, zaś druga była Longo Borghini.

Medal ME jest kolejnym sukcesem w ka-
rierze Niewiadomej. 25-letnia zawod-
niczka w swoim dorobku ma m.in. triumf 
w Amstel Gold Race czy szóste miejsce 
podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de 
Janeiro.

Gratulujemy!
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Z tej okazji życzymy wspaniałemu rodzeń-
stwu dużo zdrowia, radości z każdego 
wspólnie spędzanego dnia, owocnego 
poznawania świata i wielu sukcesów. 

Rozumiejąc społeczną potrzebę i odpo-
wiedzialność, dokładamy wszelkich sta-
rań, aby spełnić oczekiwania społeczności 
lokalnej dotyczące budowy sieci światło-
wodowej i dostarczenia superszybkiego 
internetu.

Dlatego też Orange Polska buduje 
sieć światłowodową na terenie gminy 
OCHOTNICA DOLNA, w ramach projektu 
„Nowotarski Orange Światłowód”. Projekt 
jest realizowany z dofinansowaniem ze 
środków UE w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa.

Antek, Franek i Kuba - trojaczki, które przyszły na świat w rodzinie 
Ewy i Mateusza Kubików mieszkających w Tylmanowej świętowały 
8 lipca piąte urodziny! 

Rosnąca liczba osób pracujących zdalnie, zamknięte szkoły i uczelnie 
to wszystko wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na dostęp do 
internetu, a mieszkańcy obszarów wykluczonych cyfrowo odczuwają 
najdotkliwiej obecną sytuację.

Trojaczki z Tylmanowej 
świętowały 5 urodziny 

Nowotarski Orange Światłowód 
w naszej gminie - komunikat 
o stanie realizacji inwestycji

Rodzicom życzymy zaś cierpliwości i dużo 
sił oraz radości ze swoich pociech. 

Wszystkiego najlepszego! 

Z dniem 14 września 2020r. zostaną otwarte punkty 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego za wyjątkiem punktów 
w Jabłonce i Maniowach. 

Komunikat w sprawie wznowienia działalności punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Nowotarskim

Porady prawne są udzielane po wcześniejszym umó-
wieniu się na wizytę telefonicznie pod nr 18 26 61 300 
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30) 
lub za pośrednictwem strony internetowej 
www.nowotarski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

Celem inwestycji jest właśnie likwidacja 
internetowych „białych plam” i dostarcze-
nie mieszkańcom ultraszybkiego interne-
tu. W ten sposób zmniejszymy techno-
logiczny dystans w stosunku do lepiej 
rozwiniętych cyfrowo regionów kraju.

Szczegóły projektu opisane są na stronie 
https://www.orange.pl/view/popc

Zakres inwestycji został określony na 
podstawie listy adresowej przygotowanej 
przez Urząd Komunikacji Elektronicznej 
- regulatora rynku telekomunikacyjnego, 

zgodnie z zasadami przyznawania pomocy 
publicznej, na bazie przeprowadzonej 
inwentaryzacji.

Realizacja projektu rozpoczęła się 
doprowadzeniem światłowodu do szkół 
i placówek edukacyjnych zakwalifiko-
wanych do projektu w miejscowościach: 
TYLMANOWA, OCHOTNICA GÓRNA, 
OCHOTNICA DOLNA. Dzięki temu pla-
cówki te mogą już korzystać za pośrednic-
twem firmy NASK z dostępu do internetu 
oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, co 
umożliwia im rozwój nowoczesnych form 
kształcenia oraz zdobywanie nowych 
kompetencji, zarówno przez uczniów, jak 
i nauczycieli. Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie https://ose.gov.pl/.

W drugim etapie projektu POPC, zajęli-
śmy się budową sieci światłowodowej do 
wytypowanych gospodarstw domowych.
• TYLMANOWA - podłączono 122 adre-
sy i 2 szkoły

• OCHOTNICA GÓRNA - podłączono 
szkołę
• OCHOTNICA DOLNA - podłączono 
109 adresów i 4 szkoły

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
w ramach projektów z dofinansowaniem 
ze środków Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa, inwestycja realizowana jest 

do granicy działek, na których znajdują 
się budynki jednorodzinne oraz do części 
wspólnej budynków wielorodzinnych. 
W drugim przypadku konieczna jest zgo-
da zarządcy lub współwłaścicieli nieru-
chomości. Odmowa ze strony właścicieli 
budynków wielorodzinnych na doprowa-
dzenie sieci do budynku uniemożliwi jej 
wykonanie.

Serdecznie zachęcamy Państwa do po-
twierdzania zgody na realizację inwestycji.
Pytania dotyczące inwestycji prosimy 
kierować na:
• email: malopolskaunia@orange.com
• nr tel: 798048420 
Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W Gminie Ochotnica Dolna znajdują się 
cztery wieże usytuowane na następują-
cych szczytach: w Beskidzie Sądeckim 
- Koziarz (Tylmanowa), w Gorcach: Gorc 
i Lubań (Ochotnica Dolna) oraz Magurki 
(Ochotnica Górna), które powstały w 2016 
r. w ramach projektu „Enklawa aktywnego 
wypoczynku w sercu Gorców”.
Szczegóły tutaj: http://www.ochotnica.
pl/pl/544/0/enklawa-aktywnego-
wypoczynku.html 

Akcja „Zdobądź 4 wieże” polega na 
odwiedzeniu wszystkich wież i zebraniu 
pieczątek. 

Na wieżach zostały zamontowane skrzyn-
ki z pieczątkami oraz informacje o akcji. 
Skrzynki zostały umieszczone na naj-
wyższej platformie wieży w widocznym 
miejscu. 

Grafika znajdująca się na pieczątkach to 
zarys wieży, z informacją o nazwie szczytu 
i jego wysokości w m. n. p . m. Została ona 
zaprojektowana przez Paulinę Królczyk 

Gmina Ochotnica Dolna zaprasza do wzięcia udziału w akcji „Zdobądź 
4 wieże”, która ma na celu popularyzowanie zdrowego stylu życia, 
aktywnego spędzania czasu wolnego, zachęcania do wędrowania po 
Gorcach i Beskidzie Sądeckim oraz promowanie Gminy Ochotnica Dolna. 

Na początku sierpnia br. pracownicy Urzędu Gminy Ochotnica Dolna 
zamontowali na wieżach widokowych na Koziarzu, Gorcu, Lubaniu 
i Magurkach skrzynki z pieczątkami oraz informacje o akcji 
„Zdobądź 4 wieże”. Skrzynki zostały umieszczone na najwyższej 
platformie wieży w widocznym miejscu.

Zostań zdobywcą 4 wież! 

Na wieżach widokowych 
zamontowane zostały 
pieczątki 

z Ochotnicy Górnej. 
Pieczątki są zielone i nawiązują do kam-
panii ekologicznej prowadzonej przez 
Gminę Ochotnica Dolna przebiegającej 
pod hasłem „Eko Ochotnica & Tylmano-
wa. W rytmie natury!” 

Z kolei skrzynki, w których umieszczone 
są pieczątki wykonał twórca ludowy 
Jan Polak z Ochotnicy Dolnej. Skrzynki 
mają formę tradycyjnych ochotnickich 
solniczek wykonanych z drewna. Zostały 
wyrzeźbione na nich regionalne wzory 
m. in. rozety, które symbolizują szczęście 
i dostatek. Rozety były stałym elemen-
tem ozdobnym tutejszej architektury, 
znajdowały się m. in. w gospodarstwach 
domowych na sosrębach (belkach 
stropowych). Rozeta została także użyta 
do budowy marki ekologicznej Gminy 
Ochotnica Dolna. Stanowi mianowicie 
część loga ekokampanii, jest środkiem 
dziewięćsiła. 

W skrzynkach - solniczkach zostały 
umieszczone pieczątki. Skrzynki posiada-

ją wieczka, które chronią pieczątkę przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi. 

Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania 
i wydrukowania. Jest to folder, który 
ułatwi  zbieranie pieczątek; znajduje się 
w nim miejsce na wbicie wszystkich czte-
rech pieczątek. 

Z uzupełnionym w pieczątki folderem 
należy zgłosić się do Urzędu Gminy 
w Ochotnicy Dolnej w celu odebrania 
gorczańsko – beskidzkiej odznaki „Zdo-
bywcy 4 wież” w formie magnesu lub 
breloka do kluczy. Istnieje też możliwość 
przesłania skanu lub zdjęcia uzupełnione-
go w pieczątki folderu na adres mailo-
wy zdobywca4wiez@ochotnica.pl lub 
pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy 
w Ochotnicy Dolnej, os. Dłubacze 160, 
34 – 452 Ochotnica Dolna.  

Zapraszamy zatem do zdobywania 4 wież 
w Gminie Ochotnica Dolna! 
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Turyści obecni na wieżach podczas 
montażu skrzynek z zainteresowaniem 
dopytywali o akcję. Niektórzy nawet 
od razu pobierali pieczątki! Okazuje się, 
że jest to ogromna frajda zarówno dla 

Za pośrednictwem platformy Polskieba-
zarek.pl można bezpłatnie umieszczać 
ogłoszenia o sprzedaży swoich produk-

Na tablicach, obok loga Gminy znalazło 
się także logo wypracowanej właśnie 
marki ekologicznej Gminy. Tabliczki są 
reakcją na ciągłe pozostawianie śmieci 
w górach. 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich 
odwiedzających wieże widokowe oraz 
wędrujących szlakami w Gorcach i Be-
skidzie Sądeckim o nie pozastawianie 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa 
rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze 
chwalicie, swoje poznajcie”. Promuje ona platformę Polskiebazarek.
pl, która pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez 
rolników i producentów żywności z konsumentami.

„Miejsce bez śmieci i koszy”, „zabierz śmieci ze sobą”, „jestem eko, 
nie śmiecę” – tabliczki z treścią informacyjną i jednocześnie z apelem, 
w ostatnich dniach, zostały zamontowane na wieżach widokowych 
i szlakach znajdujących się w Gminie Ochotnica Dolna. 

Kampania informacyjna "Cudze 
chwalicie, swoje poznajcie”

Tabliczki na wieżach 
- z apelem do mieszkańców 
i odwiedzających Gorce 

tów, a konsument płaci dokładnie tyle, ile 
proponuje rolnik. Nie ma marży pobiera-
nej przez pośredników.

dzieci jak i dorosłych. Pieczątka z wieży 
to ciekawa pamiątka, ale też nagroda 
za trud górskiej wędrówki. Wiele osób 
kolekcjonuje pieczątki z różnych miejsc 
jako dowód zdobycia danego szczytu. 

Teraz do takich miejsc dołącza także 
Gmina Ochotnica Dolna! 

Zachęcamy do zdobywania wież, 
kolekcjonowania pieczątek i do zdobycia 
gorczańskiej odznaki „Zdobywca 4 wież”.

Zapraszamy do Ochotnicy i Tylmanowej, 
w Gorce i Beskid Sądecki! „Eko Ochotnica 
& Tylmanowa. W rytmie natury!” 

śmieci! Ich obecność nie służy przyrodzie! 
Niszczy wizerunek naszej Gminy. Zatem 
wspólnie, i mieszkańcy, i turyści, dbajmy 
o czystość na szlakach i szczytach! Tylko 
w ten sposób możemy zapobiegać dewa-
stacji środowiska. 

Zachowujmy rozsądek i bierzmy odpowie-
dzialność za nasze góry, za nasz region – 
za Polskę i Ziemię - naszą matkę. 

Po czystych, zielonych szlakach wędruje 
się z prawdziwą przyjemnością. Można 
oczy nasycić pięknymi widokami, można 
się zrelaksować i odpocząć. Śmieci mącą 
ten widok i burzą harmonię natury, dlate-
go apelujemy do wszystkich, aby śmieci 
zabierać ze sobą…

Warto zadbać o środowisko. Kolejne 
pokolenia będą nam wdzięczne za to, że 
pozostawiliśmy im zadbane i czyste góry! 
Bądźmy odpowiedzialni, bądźmy eko!  
Eko Ochotnica & Tylmanowa. W rytmie 
natury! 

Gorczańsko – beskidzkie odznaki, 
w formie breloka do kluczy lub magnesu 
na lodówkę są do odbioru w Urzędzie 
Gminy w Ochotnicy Dolnej po okazaniu 

Projekt realizowany jest w partnerstwie 
z Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzy-
szeniem Europejski Instytut Rozwoju 
Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Czym jest Tele – Anioł? To elektroniczna 
bransoletka, posiadająca wbudowaną 
kartę SIM, mikrofon oraz głośnik, co 
pozwala na rozmowę z ratownikiem, 
a także przycisk SOS, który łączy się 
z Centrum Teleopieki i wzywa wsparcie. 
Oprócz tego bransoletki mają lokalizator 
GPS, dzięki któremu można namierzyć 
osobę potrzebującą pomocy.
Centralnym punktem całego projektu 
jest Centrum Teleopieki, które powstało 

Miło nam poinformować, że w bardzo krótkim czasie od ogłoszenia 
akcji „Zostań zdobywcą 4 wież” są już pierwsze osoby, które odwiedziły 
wszystkie wieże znajdujące się w Gminie Ochotnica Dolna i zebrały 
z nich pieczątki! Te osoby otrzymały już odznaki z tytułem 
„Zdobywca 4 wież”!

Małopolska realizuje projekt „Małopolski Tele-Anioł”. To największy 
tego typu w Polsce, innowacyjny projekt, wdrażający kompleksowy 
system wsparcia dla osób niesamodzielnych, łączący teleopiekę 
z usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania. 

Gorczańsko – beskidzka 
odznaka "Zdobywca 4 wież” 

Małopolski Tele-Anioł 

zebranych pieczątek z wież. Istnieje 
także możliwość wysłania odznaki drogą 
pocztową na wskazany przez zdobywcę 
4 wież adres. 

Odznaki nawiązują graficznie do pieczą-
tek, które znajdują się na wieżach. Są 
formą pamiątki z Gminy Ochotnica Dolna 
i jednocześnie zaproszeniem do ponow-
nego odwiedzenia Gorców.   

Mail kontaktowy, na który można przesy-
łać zdjęcia lub skany zebranych pieczątek 
to zdobywca4wiez@ochotnica.pl 

Zapraszamy do Ochotnicy i Tylmanowej, 
w Gorce i Beskid Sądecki! Zdobywajcie 
wieże! „Eko Ochotnica & Tylmanowa. 
W rytmie natury!”. 

Szczegółowe informacje o akcji i foldery 
do pobrania na pieczątki znajdują się na
stronie ochotnica.pl: 
http://www.ochotnica.pl/pl/211/5016/
zostan-zdobywca-4-wiez-.html

w Suchej Beskidzkiej. Działa ono nie-
przerwanie, 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu. Ratownicy odbierają dziennie 
średnio ponad 250 telefonów. Od począt-
ku realizacji projektu (1 maja 2018) prze-
prowadzono rozmowy trwające łącznie 
ponad 11 tysięcy godzin.

Aktualnie usługami teleopiekuńczymi 
objęto 5310 niesamodzielnych miesz-
kańców Małopolski, co stanowi rekor-
dową liczbę osób objętych wsparciem 
z zakresu teleopieki w ramach jednego 
projektu w Polsce. W najbliższym czasie 
do systemu zostanie włączonych jeszcze 
690 osób, które są już na kolejnych 

etapach rekrutacji (przeprowadzono już 
ponad 5 890 pozytywnych ocen).

Więcej informacji o projekcie:
Na stronie https://www.malopolska.pl/
teleaniol
lub w pod nr tel.
Biuro projektu Lidera: tel. 12 61-60-611
Biura projektu Partnerów:
Caritas Diecezji Kieleckiej - Zespół Pla-
cówek Caritas w Proszowicach: 
tel. 883 316 158, 888 896 890
Stowarzyszenia Europejski Instytut Roz-
woju Regionalnego: tel. 518 040 457
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Kursy, realizowane przez firmę Langowski 
odbywać się będą: z Krakowa (Regionalny 
Dworzec Autobusowy) w każdy piątek 
o godzinie 18:45, zaś z Ochotnicy Górnej 
- w niedziele o 16:20.

Początek kursu ma miejsce na przystan-
ku Ochotnica Górna Ustrzyk. Następnie 
autobus kursować będzie przez Ochot-
nicę Dolną, Zabrzeż, Łącko, Kamienicę, 
Mszanę Dolną, Myślenice aż do Krakowa. 
Szacowany czas podróży z przystanku 
początkowego na Regionalny Dworzec 
Autobusowy to 2 godziny i 20 minut.

Realizujący kurs autobus będzie jeż-
dżącą reklamą Gminy Ochotnica Dolna. 
Znalazły się na nim stosowne oklejenia, 
a wewnątrz pobrać można przygotowa-
ne z myślą o turystach materiały: mapy 
turystyczne i przewodniki.

Bilety są dostępne do nabycia u kierowcy 
oraz na stronie internetowej. 

W związku z gwałtownie pogarszającą się sytuacją 
związaną z pandemią wirusa COVID-19 oraz wpro-
wadzonymi w związku z tym na terenie naszego kraju 
ograniczeniami, a także w trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo mieszkańców, klientów oraz pracowników 
ZGK w Ochotnicy Dolnej informujemy, że ponownie 
wstrzymane zostaje do odwołania wykonywanie 
odczytów wodomierzy przez pracowników Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej w nieru-
chomościach klientów, dla których usługi są rozlicza-
ne na podstawie wskazań wodomierzy. 

W związku z powyższym, zgodnie z treścią zawartych 
umów z właścicielami/ zarządcami budynków na te-
renie gminy Ochotnica Dolna ilość odprowadzanych 
ścieków dla tych nieruchomości będzie ustalana na 
podstawie średniej ilości odprowadzonych ścieków 
we wcześniejszych okresach rozliczeniowych.

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

Ponownie wstrzymane zostaje do odwołania 
wykonywanie odczytów wodomierzy

by naszego zakładu (ZGK w Ochotnicy Dolnej; os. Ho-
logówka 191C, 34-452 Ochotnica Dolna) stosowne 
oświadczenie, którego wzór jest załączony do niniejszej 
informacji.

Informuję ponadto, że budynek siedziby ZGK 
w Ochotnicy Dolnej pozostaje nadal zamknięty dla 
interesantów. W razie konieczności istnieje możliwość 
osobistego załatwienia niezbędnych formalności - przy 
zastosowaniu możliwie jak największych środków 
ostrożności, w tym środków ochrony osobistej.

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

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumia-
łość, ponieważ wprowadzone przez nas środki ostroż-
ności są powodowane wyłącznie troską o bezpieczeń-
stwo Państwa oraz naszych pracowników.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Ochotnicy Dolnej

Zbigniew Chlebek

W krypcie pochowanych zostało pięć 
osób, wśród nich - małe dziecko. Jak 
poinformował Stanisław Pustułka ze 
Stowarzyszenia Historyczno - Eksplora-
cyjnego Sądecczyzny możliwe jest, że byli 

Program skupia się na: wymianie starych 
pieców i kotłów na paliwo stałe oraz ter-
momodernizacji budynków jednorodzin-
nych by efektywnie zarządzać energią. 
Działania te nie tylko pomogą chronić 
środowisko, ale dodatkowo zwiększą 
domowy budżet, dzięki oszczędnościom 
finansowym.

Ostateczny termin realizacji projektu mija 
w 2029 roku, ale tylko do końca 2027 
będą podpisywane umowy z osobami, 
które złożą odpowiedni wniosek w tym 
celu. 

Program przewiduje dofinansowania na:
• wymiana, zakup i montaż źródła ciepła
• instalacja centralnego ogrzewania i cie-
płej wody użytkowej
• wentylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła
• mikroinstalacja fotowoltaiczna
• ocieplenie przegród budowlanych
• stolarka okienna i drzwiowa
• dokumentacja (audyt energetyczny, 
dokumentacja projektowa).

Program „Czyste Ppowietrze” skierowany 
jest do właścicieli lub współwłaścicieli 
jednorodzinnych budynków mieszkal-
nych, lub wydzielonych w budynkach 
jednorodzinnych lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zostali 

Podczas wymiany podłogi w zabytkowym kościele pod wezwaniem 
św. Mikołaja w Tylmanowej odkryto pochodzące z XV wieku monety, 
medaliki i krzyże. Dodatkowo natrafiono na kryptę z ludzkimi 
szczątkami.

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został 
przygotowany program priorytetowy „Czyste powietrze”. „Czyste 
powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie 
lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych 
do atmosfery przez domy jednorodzinne. 

Cenne znaleziska 
w zabytkowym kościele 
św. Mikołaja w Tylmanowej

Program "Czyste powietrze” 

to mieszkańcy Tylmanowej, a nawet 
- jej założyciel, Piotr Tylman. 
Dodatkowo podczas prac odnaleziono 
wiele cennych przedmiotów, między 
innymi monety, medaliki i krzyże.

oni podzieleni na dwie grupy beneficjen-
tów. 

Beneficjenci o podstawowym poziomie 
dofinansowania to ci, których roczny 
dochód nie przekracza 100 000 zł. Jeśli 
małżonkowie rozliczają się razem – ich 
dochód z PIT jest po prostu dzielony na 
pół i taki brany pod uwagę. W przypadku 
uzyskiwania dochodów z różnych źródeł 
sumuje się je. 

Do beneficjentów o podwyższonym 
poziomie dofinansowania należą z kolei 
osoby, których dochód miesięczny na 
osobę nie przekracza 1400 zł (netto) 
w gospodarstwie wieloosobowym 
i 1960 zł (netto) w gospodarstwie jedno-
osobowym. Mogą oni liczyć na dotację 
do 60% poniesionych kosztów realizacji 
eko-inwestycji - maksymalnie 37 tys. zł. 
Nabór wniosków do Programu dla nich 
ruszył 21 października 2020 r. Do wnio-
sku niezbędne jest dołączenie zaświad-
czenia o dochodach wydawanego przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ochotnicy Dolnej.

Wniosek można składać:
• Do WFOŚiGW obejmującego 
swoim działaniem teren, na którym zlo-
kalizowany jest budynek/lokal mieszkalny 
(dla budynków w Małopolsce jest to 

Wojewódzki Fundusz w Krakowie)
• za pośrednictwem gmin, które 
zawarły porozumienia w sprawie usta-
lenia zasad wspólnej realizacji programu 
priorytetowego „Czyste Powietrze” 
z WFOŚiGW. 

Wnioski można składać: 
• poprzez Portal Beneficjenta 
dostępny na stronie internetowej właści-
wego wfośigw (konieczne dostarczenie 
również formy papierowej z wymaganymi 
podpisami)- dla budynków w Małopolsce 
będzie to Portal Beneficjenta WFOŚiGW 
w Krakowie
• poprzez serwis gov.pl (wyma-
gana wyłącznie forma elektroniczna 
z podpisem zaufanym lub kwalifikowa-
nym) – https://www.gov.pl/web/gov/
skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Wszelkie informacje można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna pod 
numerem telefonu: +48 18 262 09 19 
lub na stronie internetowej: 
https://www.wfos.krakow.pl/czyste-
powietrze/

11 października (niedziela) o godzinie 16:20 wyruszył z Ochotnicy 
Górnej bezpośredni autobus do Krakowa. Regularne kursy realizowane 
będą w każdy weekend.

Bezpośrednie połączenie 
autobusowe na trasie Kraków - 
Ochotnica Górna uruchomione!
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10. Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie

Zarządzeniem Nr 81/2020 Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna z dnia 5 sierpnia 2020r. 
powołany został nowy Gminny Zespół In-
terdyscyplinarny. W skład 13-osobowego 
Zespołu powołani zostali przedstawiciele 
policji, oświaty, służby zdrowia, pomocy 
społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, Sądu 
Rejonowego w Nowym Targu. 

Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się 
12 sierpnia 2020r., a kolejne planowane 
jest w grudniu 2020. W maju br. zamknię-
te zostały 3 Niebieskie Karty, a aktualnie 
prowadzona jest procedura 8 Niebieskich 
Kart.

W ramach prowadzonej gminnej kam-
panii  „Nie bądź obojętny na przemoc 
w rodzinie” zgodnie z dotychczasową 
tradycją ponownie przybliżamy temat 
przemocy w rodzinie i wykaz wspierają-
cych instytucji. 

Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
przemoc to jednorazowe albo powtarza-
jące się umyślne działanie lub zaniechanie 
naruszające prawa lub dobra osobiste 
członków rodziny, w szczególności na-
rażające te osoby na niebezpieczeństwo 
utraty życia, zdrowia, naruszające ich 
godność, nietykalność cielesną, wolność, 
w tym seksualną, powodujące szkody na 
ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 
a także wywołujące cierpienia i krzywdy 
moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osoba, wobec której stosowana jest prze-
moc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych 
i psychicznych. Sprawca naraża zdrowie 
i życie ofiary na poważne szkody. Do-
świadczanie bólu i cierpienia sprawia, że 
ofiara ma mniejszą zdolność do samo-
obrony.

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 i opłaty 
miesięczne)

Usługi opiekuńcze zwykłe

Usługi specjalistyczne w formie 
rehabilitacji

Umieszczenie w noclegowni

Wydatkowana 
kwota

48 829,14

2 883,70

75 066,77

30 501,82

57 430,40 

49 289,12

58 399,94 

12 003,00

14 320,00 

5 330,00 

Obecnie obsługujemy klientów w jednym 
wyznaczonym pomieszczeniu przy zacho-
waniu zalecanych zasad epidemiologicz-
no-sanitarnych. Każdego dnia również 
w soboty i niedziele w godz. od 7.30. do 
19.00. pracownicy GOPS są telefonicz-
nie dostępni pod nr tel. 18 262 46 01 
do dyspozycji mieszkańców gminy, aby 
udzielić stosownych informacji. Należy 
pamiętać, że jak corocznie okres jesieni 
jest okresem wzmożonych prac związa-
nych z zabezpieczeniem osób samotnych 
niepełnosprawnych oraz z dysfunkcją 
ubóstwa w podstawowe potrzeby bytowe 
na zimę. 

Dokładną realizację zadań ww. okresie 
odzwierciedlają poniższe zestawienia 
tabelaryczne:

1. Pomoc społeczna

5. Realizacja dodatków mieszkaniowych 
ze świadczenia skorzystały 3 rodziny, 
wydatkowana kwota 3 550,02 zł
6. Realizacja dodatków energetycznych 
–wydatkowana kwota 221,79 zł (dodatek 
energetyczny zawsze przy dodatku miesz-
kaniowym)
7. Realizacja świadczeń za prace społecz-
nie użyteczne - Umowa z bezrobociem 
zawarta na okres od marca 2020 r. do 
30 listopada 2020 r. W pracach uczestni-
czą 3 osoby – w tym okresie wypłacono 
im świadczenia na łączną kwotę 
4 959,00zł .
8. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej 
1) Wsparcie rodzin asystentem rodziny: 
wsparciem objętych jest 7 rodzin.
2) Opłaty za 4 dzieci umieszczonych 
w pieczy – 11 820,19 zł

9. „Dobry Start” - 300 zł wsparcia wypła-
canego raz w roku wszystkim uczniom. 

Pandemia nadal trwa mimo lekkiej odwilży w okresie letnim, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej musi więc intensyfikować swoje 
działania z uwagi na obniżenie dochodu niektórych rodzin, a co 
za tym idzie zwiększeniu się liczby świadczeniobiorców, tak by na 
bieżąco realizować swoje zadania statutowe dostosowując się do 
wprowadzanych przepisów związanych z walką z wirusem. 

Czerwiec – listopad 2020 r. 
w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Ochotnicy Dolnej

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

RODZAJ ŚWIADCZENIA  

Stypendia szkolne 

RODZAJ ŚWIADCZENIA  

Świadczenie  
wychowawcze 500+

RODZAJ ŚWIADCZENIA  

świadczenie „Dobry Start”

Wydatkowana 
kwota

971 707,21 

59 073,39

25 000,00 

683 910,66

94 982,61 
 

27 150,00

Wydatkowana 
kwota

153 425,20

Wydatkowana 
kwota

4 453 709,15 

Wydatkowana 
kwota

382 500,00

Kto może być ofiarą przemocy 
w rodzinie?
• współmałżonkowie
• partnerzy w związkach nieformalnych
• dzieci
• osoby starsze
• osoby niepełnosprawne

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy – 
zareaguj, powiadom odpowiednie służby 
zajmujące się przeciwdziałaniem przemo-
cy w rodzinie. 

Pamiętaj, że może kiedyś Ty będziesz 
potrzebować pomocy.  

Nie zwlekaj ze zgłoszeniem się po pomoc 
dla siebie i swojej rodziny.

Wykaz instytucji świadczących pomoc 
osobom uwikłanym w przemoc w rodzi-
nie z terenu Gminy Ochotnica Dolna:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
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 

Mówiąc o działalności Ośrodka w okresie 
jesieni pragniemy również poinformować 
mieszkańców o dodatkowych naszych 
działaniach, które przyczynią się do po-
lepszenia ich bytu i tak :

1) Wydawanie od października 
2020r, zaświadczeń naszym 
świadczeniobiorcom o dochodach 
do wniosków o dotacje z programu 
CZYSTE POWIETRZE

Poniżej krótka informacja na ten temat  
 
Ośrodek wydaje zaświadczenia o wy-
sokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu niezbędnego do dokumentacji 
dotyczącej przyznania dofinasowania, 
z Narodowego lub Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach Programu „Czyste 
Powietrze”. 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć 
wniosek o przyznanie dofinansowa-
nia z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub 
wojewódzkiego funduszu, może zło-
żyć żądanie wydania zaświadczenia 
o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na jednego 
członka jej gospodarstwa domowego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1565 – zmiana 
ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych oraz ustawy Prawo ochrony 
środowiska).

Dochodem przypadającym na jednego 
członka danego gospodarstwa domowe-
go jest dochód w rozumieniu art. 
3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Gospodarstwo domowe tworzą:
• osoba fizyczna samotnie zamieszkująca 
i gospodarująca (gospodarstwo domowe 
jednoosobowe),
• osoba fizyczna oraz osoby z nią spo-
krewnione lub niespokrewnione pozo-
stające w faktycznym związku, wspólnie 
z nią zamieszkujące i gospodarujące 
(gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego 
dochodu ustalana jest na podstawie 
dochodów osiągniętych w:
• przedostatnim roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok, w którym złożono 
żądanie wydania zaświadczenia – w przy-
padku żądania złożonego w okresie od 
dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego 
roku;
• ostatnim roku kalendarzowym poprze-
dzającym rok, w którym złożono żądanie 
wydania zaświadczenia – w przypadku 
żądania złożonego w okresie od dnia 
1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego 
roku.

Do ustalania wysokości przeciętnego 
miesięcznego dochodu z gospodarstwa 
rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 
8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych, przy czym 
ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
• rodzinie – rozumie się przez to gospo-
darstwo domowe – opisane powyżej;
• gospodarstwie rolnym – rozumie się 
przez to gospodarstwo rolne, o którym 
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Do ustalania wysokości przeciętnego 
miesięcznego dochodu z działalności 
podlegającej opodatkowaniu na podsta-

wie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne sto-
suje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 
7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera 
następujące dane osoby fizycznej, oraz 
członków jej gospodarstwa domowego:
• imię i nazwisko;
• numer PESEL, a w przypadku, 
gdy nie nadano numeru PESEL – numer 
i serię dokumentu potwierdzającego 
tożsamość;
• adres miejsca zamieszkania;
• adres poczty elektronicznej lub 
numer telefonu o ile je posiada.
Żądając wydania zaświadczenia, osoba fi-
zyczna składa oświadczenie potwierdzają-
ce, że Narodowy Fundusz lub wojewódzki 
fundusz wymaga zaświadczenia w celu 
przyznania dofinansowania.

2) Uczestnictwo w programie  
WSPIERAJ SENIORA

Od października 2020 r. nasz Ośrodek 
uczestniczy w Programie “Wspieraj senio-
ra” – koordynowany przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej 
 
Program skierowany jest do osób w wieku 
powyżej 70. roku życia, które w czasie 
pandemii pozostają w domu i nie mogą 
skorzystać z pomocy rodziny lub sąsia-
dów. Pomoc jest realizowana w postaci 
usługi polegającej na zrobieniu niezbęd-
nych zakupów obejmujących artykuły 
podstawowej potrzeby (artykuły spożyw-
cze, środki higieny osobistej). Koszty za-
kupów pokrywa osoba zainteresowana.

O pomoc w zrobieniu zakupów Senio-
rzy mogą zgłaszać się telefonicznie pod 
nr 22 505 11 11. Jest to numer ogólno-
polskiej infolinii dedykowany tylko dla 
potrzeb ww. Programu. Ośrodek Pomocy 
Społecznej skontaktuje się z Państwem, 
ustali potrzeby i udzieli pomocy. Więcej 
informacji dostępnych jest na stronie 
https://wspierajseniora.pl/

Na zakończenie pracownicy Ośrodka jak 
zwykle dziękują wszystkim swoim Świad-
czeniobiorcom za współpracę i zrozumie-
nie w tym trudnym epidemicznym czasie.

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

Opracował GOPS w Ochotnicy Dolnej
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Wydawcą obydwu kalendarzy jest 
Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej, 
dzięki wsparciu finansowemu z Naro-
dowego Centrum Kultury i Programu 
EtnoPolska 2020. Obydwa wydania przy-
ciągają uwagę swoją elegancją, estetyką 
i różnorodnością opracowania  graficz-
nego. Jeszcze ważniejsze dla obrazu tych 
pożytecznych „pomocników w mierzeniu 
mijających dni, tygodni, miesięcy” są 
ilustracje fotograficzne charakteryzujące 
każdy z 12 miesięcy, oraz dodane do nich 
utwory poetyckie kilkudziesięciu autorów 
amatorów z Tylmanowej, znanych z wielu 
innych publikacji. Ponadto każdy miesiąc 
ma własne motto czyli „przysłowie 
miesiąca” zaczerpnięte z bogatej tradycji 
twórczości ludowej, jak np. „Na Nowy 
Rok jasno, będzie w stodole ciasno”. 

Jestem przekonany, że „My górale...” ma 
cechy uniwersalne z punktu widzenia 
użytkowników. Przede wszystkim dlatego, 
że każdy miesiąc ma 3 - 4 strony dato-
wane wraz z osobnymi polami dziennymi 
do zapisków i osobnym przysłowiem 

Tomasz Kowalik

Upływający czas roku 2021 będziemy mierzyć kolejnym wydaniem 
tylmanowskich kalendarzy - dużego formatu ściennego i książkowego. 
Obydwa powstały w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej, jako 
wyraz poszanowania i niski ukłon dla lokalnych tradycji. Kolejny raz 
ukazał się kalendarz planszowy dużego formatu (A1) z tytułem 
„My górale i nasza tożsamość - sentymentalna podróż do przeszłości”. 
Ale w tym roku ma też brata „Kalendarz 2021” formatu książkowego 
z grzebieniową oprawą drucianą i o takim samym tytule.

Tylmanowskie miary czasu 
2021 - DWANAŚCIE NASZYCH 
WAŻNYCH SPRAW

na każdy dzień miesiąca i to niezależnie 
od 3 - 4 kart cało stronicowych „notesu 
tygodniowego” z dedykacją w postaci  
przysłowia wziętego z tradycji na każdy 
dzień odpowiednio do pory roku. A więc 
znajdziemy w kalendarzu sporo przysłów, 
bardzo często już dawno zapomnianych. 
Są to mądrości ludowe, czerpane z wie-
kowego bogactwa zdarzeń i życia zgodnie 
z rytmem natury roku przyrodniczego 
oraz zajęciami domowymi i gospodarczy-
mi.

Warto zwrócić uwagę, że każdy miesiąc 
ma początkową kartę z barwną ilustra-
cją, a niezależnie od niej każdy miesiąc 
otwierają trzy fotografie dokumentalne 
obrazujące typowe dla każdego miesiąca 
zajęcia „w domu, polu i zagrodzie”. A każ-
dy miesiąc osobno ma swoje przysłowie. 
Autorką 11 fotografii poczynających mie-
siąc jest Lucyna Kozub, znana z zaawan-
sowanych umiejętności w tej dziedzinie 
- mieszkanka Tylmanowej, a jedno jest 
od Łukasza Lisieckiego, zawodowca ze 
Studia 360 w Maniowach. 

Uzupełnieniem zdjęć każdego miesiąca 
są utwory tylmanowskich i ochotnickich 
poetów amatorów. W ich treści, wersach 
i strofach znajdziemy dawną wiedzę 
o swoim otoczeniu, górach, rzece, opodal 
domu, o lokalnych sprawach codzien-
nych, o przyrodzie, gospodarowaniu, 
przyśpiewki, zwroty żartobliwe i słowa 
gwarowe. Ich autorami są nasi sąsiedzi: 
Stanisława Noworolnik, Józef Chro-
bak, Stanisława Gołdyn, Józef Kulasik, 
zwyczaje przodków zapisała Martyna 
Kukuczka, zaś skubacki pierza Sandra 
Potok, a na barwnej wkładce między ma-
jem i czerwcem są rysunki dzieci Martyny 
Chryczyk i Katarzyny Jagieły.

Cechą nietypową a przynajmniej rzadko 
stosowaną dla tego rodzaju wydawnic-
twa. które ukazuje się ku pożytkowi ogól-
nemu, jest jego naturalność i tradycyjna 
ludowość. W przypadku tylmanowskich 
kalendarzy mamy w pamięci to jedno 
spore sołectwo nad Dunajcem, czyli wieś 
o prawie 700-letniej historii. Ma niespeł-
na 3 tys. mieszkańców - wśród nich sław-
ne w świecie sześcioraczki, które chowają 
się zdrowo już ponad półtora roku,  ale 
mało kto z miejscowych, a tym bardziej 
wśród gości jest świadom istnienia 52 (?) 
przysiółków, czyli integralnych części wsi, 
które rodowód jest starodawny, bowiem 
sięga 1336 roku. 

Przedstawione dwa kalendarze 2021 uka-
zują się jako dokumentacja życia codzien-
nego mieszkańców, góralskich tradycji 
i obrazują bogactwo tożsamości. Jest to 
bogato udokumentowane stwierdzenie 
w postaci graficznej dużego kalendarza 

Józef Chrobak  

Być Góralem 
Być góralem, czy wy wiecie? Trza mieć portki na tym świecie. 
Szyte w piękne parzenice, do których się śmieją lice. 
Być góralem, trza koszulę mieć anielskiej niewinności:
Biała, czysta, nieskalana – symbol drogi do świętości. 
Być góralem, trza pas dzierżyć – jako symbol takiej władzy 
Która kocha i szanuje, z nią się liczyć musi każdy.  
Być góralem, trza serdok nosić w życiu dla wygody 
Aby chronił cię przed zimnem, byś w nim czuł się jak Pan Młody. 
Być góralem trza kapelusz mieć kostkami ozdobiony, 
Abys poczuł w sobie godność, z Boga daną do obrony. 
Być góralem, trza kierpce na nogi sobie zarzucić
Abyś poczuł, żeś jest wolny, mógł hymn chwały Bogu nucić. 
Być góralem trza ciupagę mocno dzierżyć w swojej dłoni 
Byś pamiętał - swej wolności, przed wrogami trzeba bronić! 
Być góralem trza śpiewać, by się góry poruszały
Od miłości co jest w sercu i nią Boga uwielbiały. 

Góralka 
Góralka jest pośród wszystkich na tym świecie bożym kwiatem, 
Która kwitnie przez rok cały – tak w zimie jak i latem.
Tak przodkowie ją widzieli i przez to myślenie samo 
Gorset kwiatem ozdobili, a z nim spódnicę tak samo. 
Aby kwitła przez rok cały dla nich kwiatem bożym była 
Co nie więdnie, lecz zachwyca – w tym Moc Boża jest i siła. 
Szyje korale zdobiły – zawsze miały być czerwone, 
By w niej miłość wiecznie żyła i Bóg miał ją w swej obronie. 
Kierpce znakiem zamożności i sposobem życia tego, 
Która wolność wszystkim głosi i jest szczęściem dla każdego. 
Kiedy skromność i niewinność, czystość w sercu pozostanie
Chwałę Boga odziedziczy aż na wieki wieków – amen. 

ściennego na 2021 rok „My górale i nasza 
tożsamość..,.” jako w unikatowy sposób 
pokazana „podróż do przeszłości”.

Ci sami autorzy i ten sam wydawca 
pokazali, że takie wędrowanie zbiorowe 
mieszkańców do przeszłości własnej i naj-
bliższych, jest konieczne w czasach po-
śpiechu, oderwania od tradycji, głębokich 
przemian w domu, zagrodzie i gospodar-
stwie, od cech typowo wiejskich nie tylko 
w Tylmanowej nad Dunajcem. To - bez 
usprawiedliwiania - proces obiektywny 
żywotny i typowy od wielu lat na Podhalu 
i nie tylko w tej części Polski.

Autorzy sięgnęli do znanego sobie 
otoczenia i zjawisk życia społecznego, 
gospodarczego, do dobrze zachowanych 
przejawów w ich życiu codziennym, 

w kulturze regionalnej wsi coraz bardziej 
podobnej do miasta. Jednak - pociechę 
znajdziemy w kalendarzu - nie wszystko 
stracone, przemienione, rzadko wspo-
minane. Ilustracje tego kalendarza przez 
12 miesięcy przypominać będę te naj-
ważniejsze sprawy w życiu codziennym 
dawniej i ciągle jeszcze dzisiaj - zjawiska, 
zajęcia, zachowania, obyczaje. To wszyst-
ko „z naszych stron”, pamiętane nie tylko 
prze babcie, dziadków, rodziców, krew-
nych i sąsiadów, dbających o zachowanie 
w pamięci tego, co najważniejsze, co było 
i jest tutejsze - to nasza tożsamość. 

Obydwa kalendarze „My górale...” spi-
nają to co dawne coraz bardziej odległe 
i z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, 
z roku na rok, coraz mniej wyraźne - z tym 
co mamy obok, w rodzinie, podczas świąt 

i w dni powszednie, przy rodzinnych 
stołach i zwyczajnych, pospiesznych i od-
świętnych posiłkach w rodzinnym, wśród 
bliskich i dalszych przyjaciół. A więc 
każdemu osobno i wszystkim tylmano-
wianom i ochotniczanom życzę - „niech 
się Wam darzy”, „niech Wam się wiedzie” 
wraz ze słowem dziękuję dla Lucyny 
Kozub i Moniki Pasiut, czyli tych, co te 
„liczniki naszego czasu” - wyzdajały.




