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Wójt Gminy Ochotnica Dolna    
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Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna 
Maciej Mikołajczyk  

Wielkanocny 
pacierz
Nie umiem być srebrnym aniołem -

Ni gorejącym krzakiem -

Tyle Zmartwychwstań już przeszło-

A serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami -

Tyle już alleluja -

A moja świętość dziurawa

Na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy -

Jak na koślawej fujarce -

Żeby choć papież spojrzał

Na mnie - przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska

Przez chmur zabite wciąż deski -

Uśmiech mi Swój zesłała

Jak ptaszka we mgle niebieskiej.

I wiem, gdy łzę swoją trzymam

Jak złoty kamyk z procy -

Zrozumie mnie mały Baranek

Z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku -

Sumienia wywróci podszewkę -

Serca mojego ocali 

ks. Jan Twardowski

 

Zdjęcie na okładce: 
obraz Paolo Veronese 
„The Resurrection of Christ” 

Szanowni  Mieszkańcy!

Chociaż tegoroczna Wielkanoc będzie zupełnie inna niż wszystkie dotychczasowe 
w naszym życiu, bo bez pójścia z koszyczkiem ze święconką do kościoła, bez 
uczestnictwa w rezurekcyjnej procesji, bez wielkich rodzinnych spotkań – ale 
mimo tych trudności niech te święta będą przede wszystkim zdrowe, spokojne, 
ale i radosne. Pełni nadziei patrzmy w przyszłość. Chrystus Zmartwychwstał! 
Alleluja! 

Wesołych Świąt Wielkanocnych! 

Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna 

Krzysztof Jurkowski 
Zastępca Wójta 
Gminy Ochotnica Dolna 

Maciej Mikołajczyk 
Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna 
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Prosimy rodziców, by przestrzegali zasad 
kwarantanny i nie przebywali z dziećmi 
w większych skupiskach ludzi takich jak pla-
ce zabaw, obiekty sportowe i rekreacyjne.

Cudem zdobyliśmy bezdotykowe 
dystrybutory oraz płyny do dezynfekcji, 
które zamontowaliśmy w wejściach do 
budynków użyteczności publicznej oraz 
przekazaliśmy do naszych parafii.  

Od pierwszego dnia rozpoczęliśmy bar-
dzo intensywne działania informacyjne 
o profilaktyce przeciwdziałania korona-
wirusowi wśród naszych mieszkańców. 
Opracowaliśmy swój wzór plakatów 
i ulotek w oparciu o informacje uzyskane 
z SANEPIDU i rozkolportowaliśmy je na 
terenie całej gminy oraz w Internecie.

W Internecie plakat dot. kwarantanny 
został udostępniony 941 razy w całym 
regionie. To pokazuje jak wielkie było 
zapotrzebowanie na informacje o COVID 
– 19. 

W internecie na stronach gminnych i pro-
filach społecznościowych publikujemy na 
bieżąco informacje, które spływają do nas 
z SANEPIDU, która jest jedyną instytucją 
uprawnioną do koordynowania walki 
z epidemią.

Osoby samotne, starsze i niepełnospraw-
ne z terenu gminy mogą kontaktować 
się lub być zgłaszane do tut. GOPS-u lub 
Urzędu Gminy. Tworzymy listę osób, któ-
re w przypadku pogorszenia się sytuacji 
będą w pierwszej kolejności potrzebowa-
ły pomocy.

Jednostki OSP zostały wyposażone 
w niezbędny sprzęt, w tym sprzęt 
specjalistyczny,  do działań związanych 
z dostarczaniem niezbędnych produktów 
do potrzebujących oraz innych działań, 
jakie mogą wyniknąć w trakcie trwającej 
epidemii.
 
Druhowie OSP są filarem naszego 
bezpieczeństwa w przypadku każdego 
zagrożenia – podobnie jest w przypad-
ku koronawirusa, dlatego w pierwszej 
kolejności uruchomiliśmy tzw. rezerwę 
kryzysową, z której finansujemy zakup 
odzieży ochronnej, masek i środków 
dezynfekcyjnych. Uzupełnianie wyposa-
żenia w niezbędny sprzęt jest realizowane 

APEL DO MIESZKAŃCÓW: 
młodzieży, rodziców, 
seniorów

Szanowni mieszkańcy, 

Stoimy przed dużym wyzwaniem, dlatego musimy być 
odpowiedzialni i solidarni. Tylko działając razem i bez wyjątku 
stosując się do zaleceń możemy zadbać o bezpieczeństwo 
swoje i swoich bliskich. 

Apelujemy do wszystkich o ograniczenie do niezbędnego 
minimum przebywania w miejscach publicznych. 

Od początku marca zmagamy się z epidemią koronawirusa. 
Od samego początku podejmujemy działania mające na celu 
minimalizację ryzyka zakażenia.  

Ograniczenie kontaktu 
z innymi osobami, to jedyna 
realna forma uniknięcia 
zarażenia.

INFOLINIE 
Powiatowa Stacja
 Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Nowym Targu:

telefony komórkowe:  

536-774-630, 
536-775-883

telefony stacjonarne:  

18 266-29-14, 
18 266-31-65
w godzinach od. 7:30 do 20:00 
– 7 dni w tygodniu

oraz telefony komórkowe: 

728-980-391, 
601-563-143 
przez całą dobę – 7 dni w tygodniu.

Informacja dotycząca 
kwarantanny 987
przez całą dobę 7 dni w tygodniu

 

Prosimy również naszych seniorów, aby 
pozostali w domach, ponieważ jesteście 
najbardziej narażeni na powikłania zwią-
zane z zarażaniem koronawirusem. 

sukcesywnie za względu na ogromne 
trudności z zakupem sprzętu specjali-
stycznego.

Dostarczyliśmy również niezbędny sprzęt 
w tym maseczki i  odzież ochronną do 
ośrodków zdrowia z terenu naszej gminy.
Uruchomiliśmy Gminny System Powiada-
miania smsami i e-mailami. Obecnie do 
systemu zgłosiło się ponad 1000 osób. 
Ciągle zgłaszają się kolejne. Zgłoszeń do 
systemu można dokonywać przez internet 
oraz telefonicznie kontaktując się z urzę-
dem gminy.

Uruchomiliśmy również 
gminny telefon alarmowy: 
503 749 032.

W porozumieniu z właścicielami sklepów 
spożywczych na terenie gminy urucho-
miliśmy opcję zamawiania przez telefon 
zakupów z dostawą do domu. Do akcji 
przystąpiło aż 17 sklepów z terenu gminy 
– praktycznie wszystkie sklepy, które mia-
ły taką techniczną możliwość. Ta usługa 
skierowana jest do wszystkich miesz-
kańców, aby wzmocnić akcję – „Zostań 
w domu”. Przeprowadziliśmy stosowną 
kampanię informacyjną. 

Ograniczyliśmy obsługę w urzędzie 
gminy i jednostkach organizacyjnych, ale 
jednocześnie nieprzerwanie pracujemy 
i załatwiamy wszystkie pilne sprawy 
mieszkańców oraz prowadzimy akcję 
w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego.

Wiem, że ogłoszony stan epidemii może 
wywoływać stres i różnego rodzaju 
napięcia, dlatego uruchomiliśmy infolinię 
– gminną pomoc psychologa i specjalisty 
ds. pomocy kryzysowej. 

Jako pierwsza gmina w Małopolsce dla 
mieszkańców przyjeżdżających z zagrani-
cy na kwarantannę domową a mających 
w rodzinie osoby z grupy najwyższego 
ryzyka udostępniamy od 3 kwietnia moż-
liwość odbywania kwarantanny domowej 
w jednym z naszych gminnych ośrodków 

(Mostostal w Tylmanowej i Schronisko 
Młodzieżowe „Ustrzyk” w Ochotnicy Gór-
nej). Każdy wniosek o możliwość odbycia 
kwarantanny domowej w ośrodku gmin-
nym będzie rozpatrywany indywidualnie. 
Jako grupa szczególnego ryzyka będą 
traktowani seniorzy od 65 r. życia oraz 
osoby w trakcie lub po leczeniu onkolo-
gicznym lub przebytych innych ciężkich 
chorobach. 

W związku z kolejnymi zarządzenia-
mi wprowadzonymi przez Rząd dot. 
ograniczeń w przemieszczaniu się oraz 
doniesieniach o pogarszającej się sytuacji 
podjąłem decyzję o wyposażeniu wszyst-
kich seniorów i osób, które mają z nimi 
kontakt w maseczki, które wg najnow-
szych zaleceń lekarzy i instytucji rządo-
wych powinny być stosowane.

Ogromną pomoc w tym zakresie wy-
świadczyli dla nas wolotariusze z terenu 
gminy, którzy za darmo szyją maseczki dla 
mieszkańców naszej gminy. Do tej akcji 
przystąpiło wielu pojedynczych miesz-
kańców jak również lokalne organizacje 
w tym Koło Gospodyń Wiejskich a nawet 
lokalne firmy, które przestawiły swoją 
produkcję na szycie maseczek i przeka-
zują nam je w darze. W trosce o naszych 
kochanych seniorów, w najbliższym czasie 
rozdysponujemy wszystkie maseczki 
otrzymane w darze a jeśli będzie trzeba, 
to dokupimy niezbędną ich ilość, aby 
wszyscy nasi seniorzy i członkowie ich 
rodzin byli w nie wyposażeni.

Liczymy na szybką poprawę sytuacji 
i mamy nadzieję, że epidemia nie dotknie 
naszych mieszkańców, ale jednocześnie 
jesteśmy przygotowani na każdy scena-
riusz.

Was drodzy mieszkańcy proszę o prze-
strzeganie wszystkich zasad bezpieczeń-
stwa, które zostały wprowadzone przez 
władze i o których szeroko mówi się 
w mediach. Proszę Was również o soli-
darność i życzliwość dla siebie nawzajem. 
Musimy sobie pomagać w tych trudnych 
czasach i zmobilizować się, aby jak naj-
szybciej przezwyciężyć ten kryzys i wyjść 
z niego bez szwanku.

Jednocześnie pragnę Was zapewnić, że 
jako samorząd trwamy na swoich poste-
runkach, jesteśmy do Waszej dyspozycji 
i zawsze możecie na nas liczyć. 

Wójt Gminy 
Tadeusz Królczyk 
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• 7 - Ulgi i umorzenia oraz zawieszenie 
działalności
• komunikacji mailowej - adres e-mail 
do zapytań ogólnych cot@zus.

Infolinia Ministerstwa Cyfryzacji dot. 

aplikacji Kwarantanna 
domowa – 22 165 57 44
 

Zgłaszanie problemów
22 250 01 15 

Infolinia Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych dotycząca 

przekraczania granic 
- 22 523 88 80
 

Wojewódzka Stacja Sanitarno 
– Epidemiologiczna w Krakowie.

Masz pytania? Napisz:
koronawirus@wsse.krakow.pl
 

Prosimy o bezwzględne 
zachowanie rygorystycznych 
zasad higieny, w tym przede 
wszystkim częstego mycia rąk. 

Kolejne kroki w walce 
z koronawirusem 
31 marca wprowadzono kolejne ograniczenia w związku 
z koronawirusem. 

Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia 
z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, 
a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie 
zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz 
tego zmieniają się zasady robienia zakupów w sklepach 
stacjonarnych. Zawieszona zostaje działalność salonów 
fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży. Co jeszcze się zmienia?

Uruchomiliśmy również nasz 
gminny telefon alarmowy: 
503 749 032 
 

Infolinia NFZ 800 190 590 

Infolinia ZUS 22 560 16 00
W przypadku potrzeby kontaktu z nami 
prosimy o korzystanie z:

• informacji telefonicznej 
(tel. 22 560 16 00 - konsultanci są 
dostępni w dni robocze pon. - pt. 
godz. 7.00 - 18.00) po wybraniu „0” 
(połączenie z konsultantem), należy 
wybrać odpowiedni temat rozmowy:

• 9 - Zasiłek opiekuńczy i świadczenia 
z powodu poddania się kwarantannie 
lub izolacji
• 1 - Pomoc techniczna 
i obsługa e-ZLA,
• 2 - Renty i emerytury,
• 3 – Zasiłki,
• 4 - Informacje dla ubezpieczonych,
• 5 - Informacje dla płatników,

INFOLINIA 
dla seniorów 
12 392 11 10 
działa od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–17.00.

Serwis o Tarczy 
Antykryzysowej
Informacje o wszystkich narzędziach, 
jakie oferuje Tarcza Antykryzysowa 
i sposobach wnioskowania o pomoc 
znaleźć można na stronie internetowej: 
www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa.

Ograniczenia w liczbie klien-
tów w sklepach, na targach, 
na poczcie (od 1.04.2020 r.)

• Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby 
na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak 
i wielkopowierzchniowego), a także do 
każdego lokalu usługowego może wejść 
maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn 
liczby wszystkich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie 
jest 5 kas, to w jednym momencie na 
terenie sklepu może przebywać 
15 klientów.
PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska 
obsługi, to w jednym momencie na 

terenie banku może przebywać 9 osób.
Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, 
a nie tych, które są czynne.

• Targowisko – 3 klientów na 1 punkt 
handlowy
Podobne zaostrzenia dotkną także tar-
gów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, 
że liczba osób przebywających na targu 
nie może być większa niż trzykrotność 
liczby punktów handlowych.
PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym 
bazarze jest 20 takich punktów, to na 
jego terenie może przebywać w jednym 
momencie maksymalnie 60 klientów.

• Placówki pocztowe – 2 osoby 
na 1 okienko pocztowe
Na terenie poczty może przebywać 
w jednym momencie tyle osób, ile wynosi 
liczba okienek pocztowych pomnożona 
przez 2.
PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okie-
nek, wówczas w jednym momencie na jej 
terenie może przebywać 10 osób.

Ograniczenie 
funkcjonowania sklepów 
budowlanych i nowe 
obowiązki dla wszystkich 
sklepów
W weekendy wielkopowierzchniowe 
sklepy budowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą się 
musiały dostosować do nowych, ostrzej-
szych zasad bezpieczeństwa:
• od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci 
będą robić zakupy w jednorazowych 
rękawiczkach,

• w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy 
i punkty usługowe mogą przyjmować 
i obsługiwać jedynie osoby powyżej 
65 roku życia. W pozostałych godzinach 
sklepy i lokale usługowe są dostępne dla 
wszystkich. W tym dla osób powyżej 
65. roku życia.

Zamknięte hotele 
i inne miejsca noclegowe
Hotele i inne miejsca noclegowe (działa-
jące na zasadzie wynajmu krótkotermi-
nowego) zostają zamknięte. Mogą one 
funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, 
gdy przebywają w nich osoby w kwaran-
tannie lub izolacji, a także gdy przebywa 
w nich personel medyczny.

Ważne! Goście, którzy przebywają w tych 
obiektach w momencie wejścia w życie 
nowych przepisów, muszą się wykwatero-
wać do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
Nie dotyczy to jednak osób, które są 
w delegacji i korzystają z usług noclego-
wych w ramach wykonywania obowiąz-
ków służbowych. Dla tych osób hotele 
pozostają otwarte.

Automatyczna 
kwarantanna dla bliskich 
osób w kwarantannie 
(1.04.2020 r.)
Rozszerzamy listę osób, która będzie 
podlegała obowiązkowej kwarantannie 
domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy 
mieszkają z osobą kierowaną na kwaran-
tannę. Zasady będą obowiązywały osoby, 
które przebywają w jednym mieszkaniu 
z osobami kierowanymi na kwarantannę 
od środy 1 kwietnia 2020.
PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich 
domowników (współlokatorów) poddany 
zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 
2020 z powodu:
• powrotu z zagranicy
• kontaktu z zarażonym
– Ty również będziesz musiał ją odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji 
i zamknięcie salonów 
kosmetycznych i fryzjerskich
Zamknięte zostają bez wyjątków wszyst-
kie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, 
salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie 
będzie można realizować również poza 
salonami – np. wizyty w domach nie 
wchodzą w grę.

Zawieszamy również wykonywanie zabie-
gów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno 
w placówkach publicznych, jak i prywat-
nych. Wyjątkiem są sytuacje, w których 
rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana 
stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu 
osób do 18. roku życia bez 
opieki dorosłego
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 
18 roku życia, nie będą mogły wyjść 
z domu bez opieki. Tylko obecność 
rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś 
dorosłego usprawiedliwia ich obecność 
na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają ograni-
czenia w przemieszczaniu się wszystkich 
osób. W dalszym ciągu nie można wycho-
dzić z domu z wyjątkiem:

• dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracowni-
kiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospo-
darstwo rolne, masz prawo dojechać do 
swojej pracy. Masz również prawo udać 
się po zakup towarów i usług związanych 
ze swoją zawodową działalnością.

• wolontariatu na rzecz walki z CO-
VID-19. Jeśli działasz na rzecz walki 
z koronawirusem i pomagasz potrzebują-
cym przebywającym na kwarantannie lub 
osobom, które nie powinny wychodzić 
z domu, możesz się przemieszczać w ra-
mach tej działalności.

• załatwiania spraw niezbędnych do ży-
cia codziennego. Będziesz mógł się prze-
mieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, 
wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, 
opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, 
plaż, bulwarów, promenad 
i rowerów miejskich
Wprowadzamy także do odwołania zakaz 
przebywania na plażach i terenach zielo-
nych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz 
dotyczy więc parków, zieleńców, prome-
nad, bulwarów, ogrodów botanicznych 
i zoologicznych, czy ogródków jordanow-
skich. Ostatnie doświadczenia pokazują, 
że są to miejsca, w których dochodzi do 
gromadzenia się ludzi, a tym samym – do 
zwiększenia szans na zakażenie.

Z tego też powodu ograniczamy możli-
wość korzystania z rowerów miejskich.

2 metry – minimalna 
odległość między pieszymi
Wprowadzamy obowiązek utrzymania co 
najmniej 2-metrowej odległości mię-
dzy pieszymi. Dotyczy to także rodzin 
i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki 
(do 13 roku życia),
• a także osoby niepełnosprawne lub 
niemogące się samodzielnie poruszać i ich 
opiekunowie. 
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Urzędy na pracy zdalnej
Instytucje publiczne swoje obowiązki 
będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą 
stanowić jedynie czynności, w których 
praca zdalna nie gwarantuje możliwości 
realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również 
w pojazdach 9+ 
(od 2.04.2020 r.)
W zbiorowym transporcie publicznym 
obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, 
ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. 
Rozszerzamy ten wymóg także na pojaz-
dy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzą-
cych, w tym transport niepubliczny – np. 
dowożących do pracy w zorganizowany 
sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, 
to na pokład pojazdu może jednorazowo 
wejść maksymalnie 10 osób.

Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie 
w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie 
dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy – dodatkowe 
zabezpieczenia dla pracowni-
ków (od 2.04.2020 r.)
Pracodawcy będą musieli zapewnić 
dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim 
pracownikom. I tak:
• stanowiska pracy poszczególnych osób 
muszą być oddalone od siebie o co naj-
mniej 1,5 metra.
• pracownicy mają obowiązek używania 
rękawiczek, a także mieć dostęp do pły-
nów dezynfekujących.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te 
środki bezpieczeństwa od czwartku, 
2 kwietnia 2020 roku.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
kolejne-kroki

Obowiązkowa 
kwarantanna domowa dla 
wszystkich powracających 
z zagranicy!
W związku z ogłoszeniem w całym kraju stanu zagrożenia 
epidemicznego każdy Polak wracający do Polski musi odbyć 
14-dniową kwarantannę domową!

Mieszkańcy, którzy znajdują się obecnie 
poza Polską, mogą wracać do kraju. Po 
przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie 
zarejestrowany, a także przebadany.
Każdy zostanie również skierowany na 
obowiązkową 14-dniową kwarantannę 
domową.

Co oznacza 
kwarantanna domowa?
Każdy mieszkaniec powracający z zagranicy 
musi przebywać w swoim mieszkaniu przez 
dwa tygodnie (14 dni) 
— liczone od dnia powrotu.

Nie wolno mu wychodzić, nawet z psem 
na spacer, do sklepu czy do lekarza. Zakaz 
opuszczania domu dotyczy także wszystkich 
domowników, którzy z nim przebywają.

To kwestia odpowiedzialności obywatel-
skiej, bo może być nosicielem koronawirusa 
i zakażać, choć sam nie ma objawów.
Nikomu nie wolno do niego przychodzić.

Dodatkowo, jeśli ktoś poczuje się gorzej, 
a zwłaszcza jeśli pojawią się następujące 
objawy: gorączka, kaszel, problemy z oddy-
chaniem, należy bezzwłocznie, telefonicz-
nie powiadomić stację sanitarno-epidemio-
logiczną lub zgłosić się bezpośrednio do 
oddziału zakaźnego lub oddziału obserwa-
cyjno-zakaźnego szpitala.

Co to znaczy „objęty nadzorem 
epidemiologicznym”?
Jeśli ktoś np. pracował w budynku, w któ-
rym przebywał nosiciel koronawirusa, był 
w tej samej przestrzeni. Czyli w takiej sytu-
acji, gdy nie było bezpośredniego kontaktu 
z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wy-
padek sprawdza się stan zdrowia tej osoby. 

Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. 
Odbywa się w porozumieniu z pracow-
nikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie 
epidemiologicznym. Należy przejść na pracę 
zdalną w domu, zawiesić życie towarzyskie, 
ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy 
dziennie mierzyć sobie temperaturę, kontro-
lować swój stan zdrowia.
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Zakupy na telefon na terenie Gminy
17 Sklepów Spożywczych na terenie Gminy dostarczy zakupy na telefon.

Szpitale zakaźne 
na terenie województwa 
małopolskiego: 

1. Kraków, Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital 
Uniwersytecki, ul. Macieja Jakubowskiego 
2, (12) 400 20 00, (12) 400 20 21, 
(12) 400 20 06 

2. Kraków, Szpital Specjalistyczny 
im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, os. 
Na Skarpie 66, dorośli: (12) 622 94 03, 
(12) 622 93 90, (12) 622 94 07, dzieci: 
(12) 622 95 03, (12) 622 93 44

3. Kraków, Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 
(12) 614 23 23, (12) 614 23 22, 
(12) 614 23 27

4. Olkusz, Nowy Szpital w Olkuszu Sp. 
Z o.o., ul. 1000-Lecia 13, (41) 240 12 72, 
(41) 240 12 76

5. Myślenice, Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 
(12) 273 03 54, (12) 273 30 50, 
(12) 273 03 03 

6. Tarnów, Specjalistyczny Szpital 
im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 
(14) 631 03 92, (14) 631 03 67, 
(14) 631 03 10 

7. Wielogłowy, Szpital Specjalistyczny im. 
Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, 
ul. Dąbrowa 1, (18) 433 21 23 

8. Miechów, Szpital Św. Anny, ul. Szpital-
na 3, (41) 382 03 64, (41) 382 02 99 

9. Dąbrowa Tarnowska, Zespół Opieki 
Zdrowotnej, ul. Szpitalna 1, (14) 644 32 
88, (14) 644 32 86 

10. Proszowice, Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowi-
cach, ul. Kopernika 13, (12) 386 52 10, 
(12) 386 52 11, (12) 386 52 03

W trosce o seniorów, rodziny objęte kwarantanną i wszystkich, którzy chcą zostać w najbliższym czasie w domu uzgodniliśmy 
ze sklepami spożywczymi, że będą realizować również zamówienia na telefon.

Bardzo dziękuję naszym przedsiębiorcom za otwartość na nowe rozwiązania i współpracę a wszystkich zachęcam 
do korzystania z oferty - Tadeusz Królczyk. 
Poniżej lista sklepów, które mogą realizować zakupy na telefon. 

Gminna (bezpłatna) pomoc 
Psychologa oraz Specjalisty 
ds. uzależnień

Prosimy o zgłaszanie 
osób starszych lub 
niepełnosprawnych 
potrzebujących pomocy

Dla wszystkich osób przezywających niepokój i stres 
związany ze stanem zagrożenia epidemicznego dot. 
koronawirusa została otwarta bezpłatna, telefoniczna pomoc 
psychologiczna oraz z zakresu profilaktyki uzależnień.

Drodzy Mieszkańcy,
Wszyscy przeżywamy trudny okres, ale dla seniorów i osób 
niepełnosprawnych jest o okres najtrudniejszy. Bardzo 
proszę, rozejrzyjcie się wokół. 

Psycholog: 
Pani Ula Jasiurkowska – Radłowska 
tel. 663 148 079

Jeśli jest ktokolwiek kto potrzebuje jakiej-
kolwiek pomocy w zakupach lub innych 
czynnościach  zgłoście do nas:

Gminny Płenomocnik ds. Uzależnień 
i Przemocy w Rodzinie: 
Beata Lutomska – tel. 509 872 597

GOPS Nr tel.: 18 262 46 01 (od godz. 
8.00 do 20.00), Gminny telefon alarmo-
wy: 503 749 023.
 

Z góry dziękuję za współpracę,
Tadeusz Królczyk,
Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Wypełnianie wniosków 
o przyznanie płatności na 
2020 rok przez pracownika 
Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego

W związku ze stanem epidemicznym pomoc w wypełnianiu 
wniosków o przyznanie płatności na 2020 rok przez 
pracownika Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
odbywa się telefoniczne. 

Od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00-15:00

Kontakt: Sebastian Gurgul 
tel. 513-139-122
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w Tylmanowej, Ochotnicy 
Dolnej i Ochotnicy Górnej 
dotyczące ograniczeń 
w działaniu kościołów

Bezdotykowe pojemniki 
do dezynfekcji rąk 
na terenie Gminy

Zgodnie z dekretem Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża, 
w związku z sytuacją epidemii koronawirusa w Polsce, 
wszystkie parafie z terenu naszej Gminy ogłosiły informacje 
o ograniczeniach związanych m. in. z uczestnictwem 
w Mszach Świętych.

W Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej zostały zamontowane, obok drzwi wejściowych, 
bezdotykowe pojemniki z płynem bakteriobójczym. Każdy 
wchodzący proszony jest o dezynfekcję rąk. 

W związku z decyzją o wprowadzeniem 
stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce 
oraz stosując się do Komunikatu (z dn. 14 
marca i z dn. 24 marca) Przewodniczące-
go Episkopatu Polski Biskup Ordynariusz 
zadecydował, że:
• udziela wszystkim diecezjanom dyspen-
sy od obowiązku niedzielnego uczestnic-
twa we Mszy świętej aż do odwołania.

• ogranicza możliwość uczestnictwa wier-
nych we Mszach Świętych (niedzielnych, 
obrzędowych, w dni powszednie) do osób 
zamawiających intencje mszalne lub – 
w wypadku pogrzebu – do najbliższej ro-
dziny. „Od dnia 25 marca w każdej Mszy 
Świętej lub w innych celebracjach może 
uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie 
licząc osób sprawujących posługę. Zatem 
oprócz kapłanów i kilku niezbędnych 

Bezdotykowe pojemniki do dezynfekcji 
rąk zostały przekazane również do Parafii 
w Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej 
i Tylmanowej.   

usługujących (np. kościelny, organista, 
kleryk) mogą to być wyłącznie osoby 
życia konsekrowanego oraz zamawiające 
intencję mszalną, które chęć swojego 
uczestnictwa zgłosiły uprzednio probosz-
czowi miejsca. Dotyczy to także Mszy św. 
żałobnej w dniu pogrzebu bez udziału 
ciała zmarłego. Kościoły mają pozosta-
wać otwarte w ciągu dnia, z zachowa-
niem wymogu, by nigdy nie przebywało 
w nich więcej niż 5 osób równocześnie. 
Informację o tym należy wywiesić na 
drzwiach kościołów, a także przekazać ją 
wiernym drogą internetową. W obecnej 
sytuacji – odpowiadając na apel władz 
państwowych – raz jeszcze gorąco proszę 
wszystkich wiernych o pozostanie w do-
mach i łączenie się na sposób duchowy 
z Chrystusem obecnym w Najświętszym 
Sakramencie w naszych kościołach”

• zaprasza, by w niedziele, ale także dni 
powszednie, korzystać z telewizyjnych, 
radiowych i internetowych transmisji 
Mszy świętych i nabożeństw

• zawiesza wspólnie celebrowane nabo-
żeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, 
Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosier-
dzia Bożego i inne), a uwzględniając ich 
bogactwo duchowe, zachęcam do indywi-
dualnego i rodzinnego ich odprawiania.

• zawiesza spotkania formacyjne, kursy 
(np. przedmałżeńskie), wszelkie for-
my rekolekcji, pielgrzymki, sakrament 
bierzmowania, wizytacje kanoniczne oraz 
wszelkie inne zgromadzenia o charakterze 
formacyjnym lub pozaliturgicznym.

• W tej nadzwyczajnej sytuacji zobo-
wiązuje, aby Komunię Świętą chorym 
zanosiły tylko osoby duchowne.

• zarządzenie powyższe obowiązuje 
od chwili ogłoszenia aż do odwołania.

Pełne teksty na stronie internetowej 
Kurii.

Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za 
innych. Stosujmy się do zaleceń. Jeśli nie 
mamy potrzeby, nie wychodźmy z domu – 
spędźmy czas z rodziną.  

Odzież ochronna 
dla Strażaków z Ochotnicy 
i Tylmanowej
Dzięki zaangażowaniu i zaradności Druha Rafała Urbaniaka 
Komendanta Gminnego OSP druhowie z Ochotnicy 
i Tylmanowej mają do dyspozycji 30 szt. podstawowej 
odzieży ochronnej na wypadek interwencji związanych 
z epidemią koronawirusa. Dodatkowo udało się 
zorganizować maski oraz gogle.
To jest niezwykle ważny nabytek, bo Stra-
żacy muszą być tak zabezpieczeni, aby 
jak najdłużej mogli uczestniczyć w akcji 
i nieść pomoc potrzebującym.
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk składa podziękowania wszyst-

kim strażakom, a przede wszystkim 
Druhowi Rafałowi Urbaniakowi. - Druho-
wie z naszych lokalnych OSP po raz kolejny 
udowadniają, że są filarem bezpieczeństwa 
i dobrego funkcjonowania Gminnego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego.

Aplikacja 
Kwarantanna domowa
Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia 
i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny 
w warunkach domowych.

Regulamin i polityka prywatności aplikacji 
Kwarantanna domowa znajduje się na 
stronie https://www.gov.pl/web/korona-
wirus/kwarantanna-domowa 

Program umożliwia potwierdzenie 
miejsca, w którym przebywasz, podsta-
wową ocenę stanu zdrowia i bezpośred-
nie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też 
zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły 
osobom, które nie mają takiej możliwości 
samodzielnie.

Jak aktywować aplikację?
Pobierz aplikację Kwarantanna domo-
wa z App Store lub Google Play. Po jej 
zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą 
numeru telefonu. Twoje konto zostanie 
zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, 
który otrzymasz w wiadomości SMS.
www.gov.pl 

Aplikacja Kwarantanna 
domowa – obowiązkowa

Z obowiązkową kwarantanną domową 
wiąże się od 1 kwietnia br. dodatkowy 
obowiązek – korzystanie z aplikacji Kwa-
rantanna domowa.

Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna 
dotyczy zdrowych osób, które jednak 
miały kontakt z chorymi lub podejrze-
wanymi o zakażenie koronawirusem. 
Obejmowani są nią także wszyscy, którzy 
wjeżdżają do Polski z zagranicy.

Obowiązek wprowadziła podpisana 
przez Prezydenta specustawa. Informacje 
o obowiązku korzystania z naszej aplikacji 
znajdziecie w artykule 7e ust.1.

Aplikacja udostępniona została dwa 
tygodnie temu i była dobrowolna. Jej 
główny cel to ułatwienie i usprawnienie 

odbywania obowiązkowej kwarantan-
ny w warunkach domowych. To jednak 
także narzędzie kontroli, czy nie łamane 
są zasady kwarantanny. Jakie? Np. zakaz 
wychodzenia z domu.

Aktywacja na miejscu

Osoba obejmowana obowiązkową 
kwarantanną, np. przy przekraczaniu 
granicy, wypełnia formularz lokalizacyj-
ny. Deklaruje w nim miejsce odbywania 
kwarantanny i podaje swój numer tele-
fonu. Dane trafiają do systemu, a później 
do naszej aplikacji.

W tym momencie (po dotarciu danych 
do systemu naszej aplikacji) osoba objęta 
kwarantanną dostaje SMS-a z informacją 
o obowiązku zainstalowania i korzystania 
z aplikacji Kwarantanna domowa.

WAŻNE! 
Najpierw SMS, później aktywacja. 

Otrzymanie SMS-a jest kluczowe. To 
znak, że Wasze dane są w bazie i że 
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Firmy z Ochotnicy 
i Tylmanowej przekazują 
bezpłatnie maseczki  
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną firmy z Gminy 
Ochotnica Dolna przestawiły produkcję na szycie maseczek 
i kombinezonów. 

Na ręce Wójta Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusza Królczyka partie darmowych 
maseczek przekazali przedsiębiorcy z firm 
Fajne Buty z Tylmanowej oraz z Polsmre-
ka w Ochotnicy Dolnej. Ochronne kombi-
nezony i przyłbice dostarczyła także firma 
Kegel Błażusiak oddział w Ochotnicy 
Dolnej. 

- Jestem niezwykle dumny z zaradności firm 
z mojej Gminy. Tak szybko przestawiły się na 

możecie rozpocząć korzystanie z aplikacji. 
Aplikację aktywujcie po przybyciu na 
miejsce odbywania kwarantanny.

SMS dotarł. Można pobrać aplikację. 
Jak to zrobić?

To zależy od telefonu, którego używacie. 
Jeśli korzystacie z telefonu systemem 
Android - znajdziecie ją w sklepie Google 
Play. Jeśli Wasz smartfon to iOS, zajrzyjcie 
do App Store. Niezależnie od modelu te-
lefonu, sklepy znajdziecie na jego pulpicie. 
Będąc w sklepie, w polu wyszukiwania 
wpiszcie nazwę aplikacji, czyli Kwarantan-
na domowa. Po jej wyszukaniu kliknijcie 
w przycisk „Instaluj”.

Czas na aktywację aplikacji. Zrobicie to za 
pomocą numeru telefonu. Wasze konto 
zostanie zweryfikowane po wprowadze-
niu kodu, który otrzymacie w wiadomości 
SMS.

Codzienne zadaniowanie

Zaraz po aktywacji aplikacji dostaniecie 
zadanie. Jakie? Zrobienie sobie zdjęcia 
(„selfie”). Będzie to tzw. zdjęcie referen-
cyjne. Jest bardzo ważne. To do niego 
system będzie porównywał każde kolejne 
zdjęcie, które zrobicie w trakcie korzysta-
nia z aplikacji.

Wykonanie pierwszego zadania to for-
malne rozpoczęcia korzystania z apki. Od 
tego momentu czekajcie na kolejne za-
dania. Zawsze są takie same – to prośby 
o zrobienie i przesłanie zdjęcia. Każdego 
dnia dostaniecie do wykonania kilka 
takich zadań. SMS-y przyjdą o różnych 
porach.

Na wykonanie zadania macie 20 minut. 
Niewykonanie zadania w tym czasie to 
znak dla służb, by sprawdziły, czy nie 
łamiecie zasad odbywania kwarantanny.

Wizyty policji możecie się spodziewać 
w dowolnym momencie kwarantanny. 
Aplikacja ich nie zastępuje, ale uzupełnia.

WAŻNE! 
Będąc na kwarantannie nie zapominaj-
cie o tym, aby telefon był naładowany, 
a dźwięki niewyciszone. Sprawdzajcie 
SMS-y.

Szybka ścieżka

Aplikacja to nie tylko pomoc dla służb, 
które odpowiadają za kontrolę odbywania 
kwarantanny, ale i spora pomoc także dla 
jej użytkowników.

Z obowiązku korzystania z aplikacji Kwa-
rantanna domowa zwolnione są osoby 

z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub 
niedowidzące), a także osoby, które wła-
ściwym służbom złożyły oświadczenie, 
że nie są abonentami lub użytkownikami 
sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają 
urządzenia mobilnego umożliwiającego 
zainstalowanie aplikacji. Oświadczenie 
składane jest pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej.

Można je złożyć telefonicznie 
22 165 57 44.

Jeśli nie możecie zadzwonić, wypełniony 
druk przekażcie Policji. Wzór oświadcze-
nia znajdziesz na stronie www.gov.pl/
kwarantannadomowa

Na tej stronie znajdziecie też odpowiedzi 
na najczęściej pojawiające się pytania 
na temat działania aplikacji, w tym – jak 
przygotować telefon do jej zainstalowa-
nia, jakie dane i jak wykorzystuje (aplika-
cja jest bezpieczna – zdjęcia są usuwane 
po odbyciu kwarantanny), czy co zrobić 
w przypadku kiedy macie problem z wy-
konaniem zadania. 

Źródło: 
Ministerstwo Cyfryzacji www.gov.pl 

szycie potrzebnych w całej Polsce maseczek! 
– mówi Wójt Gminy Ochotnica Dolna. 
-Zachęcamy wszystkich do zamawiania ma-
seczek w firmach z terenu naszej Gminy! Za-
miast czekać na dostawy z Chin zamawiajmy 
maseczki u naszych, polskich przedsiębiorców 
i wspierajmy polskie firmy w tym trudnym 
dla nich czasie! Pamiętajmy, polskie firmy 
płacą pensję polskim obywatelom, a podatki 
do polskiego budżetu! Ich przetrwanie jest 
w naszym wspólnym interesie! 

Otrzymane maseczki przekazywane są 
dla lekarzy i pielęgniarek pracujących
w przychodniach na terenie Gminy 
Ochotnica Dolna, do szkół oraz dla 
druhów z OSP. 

Dekret Biskupa 
Tarnowskiego dotyczący 
sprawowania posługi 
duszpasterskiej i liturgicznej 
w Wielkim Tygodniu 
W swoim rozważaniu podczas przejmującego nabożeństwa 
na Placu św. Piotra w dn. 27 marca br. papież Franciszek 
wypowiedział znamienne słowa: „Początkiem wiary jest 
świadomość, że potrzebujemy zbawienia. Nie jesteśmy 
samowystarczalni, sami toniemy; potrzebujemy Pana jak 
starożytni żeglarze gwiazd. Zaprośmy Jezusa do łodzi 
naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. 
Podobnie jak uczniowie doświadczymy, że z Nim na 
pokładzie nie dojdzie do katastrofy”.

W celebracjach liturgicznych nadcho-
dzących dni Kościół daje nam wyjątkową 
okazję do odpowiedzi na apel papieża 
Franciszka i do przejścia z Chrystusem od 
śmierci do życia, od ciemności do światła 
i od lęku do nadziei. Jednak w związku 
z wprowadzonymi dla naszego dobra 
ograniczeniami, tegoroczny Wielki Ty-
dzień będzie pod wieloma względami wy-
jątkowy. Abyśmy więc mogli jak najgłębiej 
przeżyć razem te nadchodzące dni, w na-
wiązaniu do dekretów Kongregacji ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
z dn. 19 oraz 25 marca br., wprowadzam 
następujące zarządzenia:

1. Wzywam wiernych świeckich do 
pozostania w domach i do uczestnictwa 
w celebracjach Wielkiego Tygodnia za 
pośrednictwem mediów, a także do pod-
jęcia w tych dniach szczególnie intensyw-
nej modlitwy rodzinnej. Pomoże w tym 
specjalny rytuał rodzinny, który zostanie 
przygotowany przez diecezję i udostęp-
niony w mediach elektronicznych.

2. W obecnej sytuacji w parafiach nie 
ma możliwości przystąpienia do sakra-
mentu pokuty i pojednania w zwyczajnej 
formie. Proszę więc wszystkich duszpa-
sterzy o przypomnienie wiernym roli żalu 
doskonałego połączonego ze szczerą 
wolą wyspowiadania się, gdy to już będzie 
możliwe. Tych, którzy pragną skorzy-
stać z posługi sakramentalnej, proszę 
o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. 

Jest ona nadal możliwa indywidualnie 
w kościołach i przy zachowaniu wszelkich 
środków ostrożności (por. Dekret Biskupa 
Tarnowskiego w związku ze stanem epidemii 
w Polsce, 24.03.2020).

3. Proszę wszystkich wiernych, aby 
w Wielką Środę wieczorem w swoich 
domach przeżyli rodzinne nabożeństwo 
pojednania, w oparciu o przygotowany 
rytuał. W kontekście utrudnionego do-
stępu do sakramentu pokuty i pojednania, 
ta wspólna modlitwa pokutna, może być 
ważnym wydarzeniem na drodze wielko-
postnego nawrócenia i przygotowaniem 
do świętowania męki, śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa.

4. Przypominam, że okres w którym 
należy przyjąć Chrystusa w Komunii św. 
– czego wymaga od nas trzecie przykaza-
nie kościelne – obejmuje czas od Środy 
Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej 
(czyli do 7 czerwca br.).

NIEDZIELA PALMOWA

5. W Niedzielę Palmową należy pominąć 
procesję z palmami oraz ich poświęcenie 
i – za wyjątkiem kościoła katedralnego 
– zastosować trzecią formę przewidzia-
ną przez Mszał Rzymski, odczytując 
w ramach wstępu antyfonę na wejście 
w całości, a następnie odmawiając akt 
pokuty. W liturgii słowa należy wybrać 
dłuższą wersję opisu Męki Pańskiej.

6. Zachęcam wiernych do własnoręcz-
nego przygotowania palm w domach 
w gronie rodzinnym, co może być okazją 
do wspólnej modlitwy i katechezy.

MSZA KRZYŻMA

7. Ponieważ Msza Krzyżma św. nie 
służy wyłącznie poświęceniu olejów, ale 
podkreśla jedność ludu Bożego ze swoim 
biskupem, dlatego w tym roku zostaje 
ona przeniesiona na inny termin, a jej 
data zostanie ustalona po ustaniu epi-
demii. Należy nadal korzystać z Krzyżma 
świętego i oleju chorych pobłogosławio-
nych przed rokiem.

TRIDUUM PASCHALNE – 
ZARZĄDZENIA OGÓLNE

8. Poszczególne celebracje Triduum Pas-
chalnego mogą być sprawowane jedynie 
w katedrze, kościołach parafialnych oraz 
w klasztorach i wspólnotach zakonnych. 
Tracą zatem swoją ważność wszelkie 
dotychczasowe przywileje dotyczące 
możliwości wielokrotnego odprawiania 
liturgii Triduum Paschalnego w danym 
kościele lub w kaplicach dojazdowych. 
Gorąco zachęcam do celebrowania jej 
w tych samych godzinach, co w katedrze. 
Będzie to wyjątkowy znak naszej jedności 
w tym niespokojnym czasie.

9. Wszystkie obrzędy należy odprawić 
bez udziału ludu, a jedynie z osobami 
życia konsekrowanego oraz ograniczoną 
do minimum asystą (wyłącznie spośród 
osób pełnoletnich), dbając o „szlachet-
ną prostotę” celebracji. Tam gdzie jest 
większa liczba kapłanów lub osób życia 
konsekrowanego, nie należy dopuszczać 
dodatkowych usługujących, a jedynie 
podzielić między siebie przewidziane 
czynności liturgiczne.

10. W celebracjach transmitowanych 
należy wygłosić homilię, zaś w ramach ob-
rzędu Komunii św. ułatwić wiernym przy-
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jęcie komunii duchowej (czyli odmówić 
wybraną modlitwę komunii duchowej). 
W pozostałych celebracjach, z racji tego 
iż dokonają się bez udziału ludu, można 
opuścić homilię, a w jej miejsce zachować 
dłuższą chwilę milczenia.

11. Zachęcam duchownych, aby w tych 
dniach wspólnotowo celebrowali Liturgię 
Godzin, zaś wiernych świeckich do włą-
czenia się w nią za pośrednictwem radia 
RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

12. Przypominam, że Kościół w tych 
dniach udziela Komunii św. wyłącznie 
podczas celebracji liturgicznych oraz 
osobom umierającym. Dlatego zapraszam 
wszystkich pozostających w domach do 
komunii duchowej. W ten sposób jeszcze 
mocniej uświadomimy sobie, że Chrystus 
obecny w Najświętszym Sakramencie 
jest dla nas wyjątkowym i niezasłużonym 
darem.

13. Należy zrezygnować z urządzania 
„ciemnicy” i „grobu pańskiego” oraz 
wystawiania krzyża do adoracji. Moż-
na ewentualnie przygotować jedynie 
symboliczną dekorację. W związku z tym 
powstrzymujemy się od organizowania 
czuwań w kościele.

WIELKI CZWARTEK

14. W tym roku zwyczaj uruchamia-
nia dzwonów podczas Chwała należy 
przenieść na rozpoczęcie liturgii Mszy 
Wieczerzy Pańskiej i dzwonić nimi przez 
dłuższą chwilę.

15. Na zakończenie Mszy św. Wieczerzy 
Pańskiej pomija się procesję z Najświęt-
szym Sakramentem, który po Komunii św. 
od razu umieszcza się w tabernakulum. 
Po końcowym błogosławieństwie należy 
obnażyć ołtarz.
16. Wiernych świeckich zachęcam, by 
zamiast zwyczajowego nawiedzenia 
„ciemnicy”, odprawili w gronie rodzin-
nym tzw. „godzinę świętą”, łącząc się ze 
Zbawicielem w godzinie Jego konania 
w Ogrojcu.

WIELKI PIĄTEK

17. Na rozpoczęcie Liturgii na cześć 
Męki Pańskiej niech nie zabraknie gestu 
prostracji wszystkich kapłanów, a nawet 
usługujących. Będzie to szczególna okazja 
do przebłagania Boga za nasze grzechy 
i modlitwy o zahamowanie epidemii.

18. Do modlitwy powszechnej należy 
dołączyć dodatkowe wezwanie za do-
tkniętych epidemią, zaś podczas adoracji 
krzyża odśpiewać suplikacje.

19. Proszę wszystkich wiernych, aby 
w Wielki Piątek wyeksponowali w swo-
ich domach wizerunek Chrystusa ukrzy-
żowanego. Ponieważ tego dnia można 
zyskać odpust zupełny za adorację krzyża, 
zachęcam do odprawienia w domu drogi 
krzyżowej i modlitwy osobistej, która 
pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej.

WIELKA SOBOTA

20. Należy pominąć tradycyjny obrzęd 
błogosławienia pokarmów i wody 
święconej w kościołach, kaplicach i in-
nych miejscach. Nie rezygnujmy jednak 
z przygotowania tradycyjnych pokarmów 
na stół wielkanocny i dokonajmy obrzędu 
ich błogosławieństwa przed śniadaniem 
wielkanocnym.

21. W Wielką Sobotę trwajmy w naszych 
domach w wyciszeniu i skupieniu jed-
nocząc się przez modlitwę z Chrystusem 
pogrzebanym i udającym się do otchłani, 
aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli 
grzechu i śmierci.

WIGILIA PASCHALNA

22. Podobnie jak w Wielki Czwartek, tak 
również na rozpoczęcie Wigilii Paschalnej, 
należy uruchomić na dłużą chwilę dzwo-
ny kościelne (zamiast w czasie Chwała).

23. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej 
winny być sprawowane w prezbiterium 
kościoła. W czasie liturgii światła nie 
przygotowuje się ogniska, a jedynie 
poświęca zapalony znicz. Po przygotowa-
niu paschału przechodzi się do Orędzia 
Paschalnego, pomijając przy tym procesję. 
W liturgii słowa należy odczytać wszyst-
kie czytania. W liturgii chrzcielnej nie 
błogosławi się ani źródła chrzcielnego, ani 
wody święconej, a tylko odmawia odno-
wienie przyrzeczeń chrzcielnych.

24. Ponieważ w tym roku nie ma możli-
wości zorganizowania procesji rezurek-
cyjnej, dlatego na zakończenie Wigilii 
Paschalnej należy uruchomić dzwony 
przynajmniej na 15 minut i odprawić 
przygotowany specjalny obrzęd ogłosze-
nia zmartwychwstania Chrystusa. Będzie 
to dla nas znakiem, że pomimo trudnej 
sytuacji jesteśmy wezwani do wielkanoc-
nej radości.

25. Wiernych świeckich, którzy będą 
uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschal-
nej za pośrednictwem mediów, zachę-
cam, by na czas odnowienia przyrzeczeń 
chrzcielnych zapalili świece, wspomi-
nając, że właśnie przez ten sakrament 
Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do 
nowego życia.

† Andrzej Jeż 
BISKUP TARNOWSKI

Poniżej podajemy publikujemy główne nr 
telefonów do Urzędu Gminy oraz telefo-
ny do wszystkich pracowników urzędu:

Gmina Ochotnica Dolna
os. Dłubacze 160
34-452 Ochotnica Dolna 

NIP: 735-28-34-179                           
REGON: 491892587
BANK: Pieniński Bank Spółdzielczy
Nr rachunku: 
40 8817 0000 2001 0072 1501 0001

BIP: http://www.bip.ochotnica.pl

Czas pracy Urzędu Gminy
Ochotnica Dolna:
od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-16.00

Podstawowe linie telefoniczne:
tel. +48 18 262 09 10 i +48 18 262 09 31
fax. +48 18 262 09 36 

e-mail: gmina@ochotnica.pl
ePUAP: /bw5m49no0s/skrytka

Sołtysi:
Tylmanowa 
- Jan Ligas tel. 791 300 489  
Ochotnica Dolna 
- Wojciech Chlipała tel. 18 262 47 17
Ochotnica Górna 
- Wiesław Maciąga tel. 505 747 619 
Ochotnica Dolna - Młynne 
- Jagieła Krzysztof tel. 608 019 365

Ze względu na ogłoszony w Polsce stan zagrożenia 
epidemicznego jesteśmy zmuszeni podobnie jak inne urzędy 
wprowadzić drastyczne ograniczenia w bezpośrednim 
kontakcie mieszkańców z urzędnikami.

Od poniedziałku 16 marca do odwołania Urząd Gminy 
Ochotnica Dolna będzie obsługiwał mieszkańców wyłącznie 
telefonicznie i e-mailowo. 

W wyjątkowych sprawach wymagających bezpośredniego 
kontaktu będzie możliwe osobiste załatwienie sprawy, ale 
po uprzednim ustaleniu wszystkich szczegółów telefonicznie 
z pracownikiem urzędu oraz przy zastosowaniu specjalnej 
procedury bezpieczeństwa.

Ograniczenie powyższe dotyczą również wszystkich 
jednostek podległych samorządowi, czyli: GOPS, ZGK, 
GZT, WOK.

Prosimy również o korzystanie z platformy e-PUAP.

Ograniczyliśmy obsługę w urzędzie gminy i jednostkach 
organizacyjnych, ale jednocześnie nieprzerwanie pracujemy 
i załatwiamy wszystkie pilne sprawy mieszkańców oraz 
prowadzimy akcję w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego.

OGRANICZENIA W OBSŁUDZE 
MIESZKAŃCÓW W URZĘDZIE GMINY 
OCHOTNICA DOLNA
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Nazwa abonenta

Centrala

Sekretariat

Wójt Gminy 

Zastępca Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

Kierownik USC, Obrona Cywilna 
i Zarządzanie Kryzysowe  

Stanowisko pracy ds. oświaty 
i administracyjno-gospodarczych

Kierownik Zespołu – Pełnomocnika 
Wójta ds. inwestycji 

Stanowisko pracy ds. infrastruktury 
drogowej

Stanowisko pracy ds. instalacji 
fotowoltaicznych i enklawy 

Kierownik  Zespołu ds. zarządzania 
projektami

Stanowisko pracy ds. zdrowia, 
wojskowych i kontroli zarządczej 

Księgowość UG 
 

Stanowisko pracy: ds. gospodarki 
nieruchomościami 

Stanowisko pracy ds. geodezji 

Kierownik Zespołu – Stanowisko 
pracy: ds. obsługi Rady Gminy

Stanowisko pracy ds. ewidencji 
ludności, dowodów osobistych 

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałaniu narkomanii

Stanowisko pracy: ds. księgowania 
podatków i opłat 

Stanowisko pracy ds. wymiaru 
podatków, opłat i działalności 
gospodarczej 

Stanowisko pracy ds. funduszy 
zewnętrznych

Stanowisko pracy ds. promocji i kultury 

Informatyk

Stanowisko pracy: ds. płacowych 
pracowników oświaty 

Stanowisko pracy: ds. księgowań 
i analiz budżetu oświaty 

FAX

Imię i nazwisko

Monika Konopka

Monika Konopka

Tadeusz Królczyk 

Krzysztof Jurkowski

Maria Łojas-Jurkowska

Elżbieta Polczyk 

Jadwiga Czajka 

Paweł Cetera 

Jakub Osman 

Sławomir Barnaś 

Małgorzata Piątek 

Maria Urbaniak 

Jelena Franczyk, 
Marta Urbaniak, 
Krystyna Nogawka

Maria Chrobak 

Sylwester Cwynar

Jadwiga Podgórska 

Maria Jagieła 

Beata Lutomska 
 

Jadwiga Błachut 

Aneta Franasowicz 
 

Monika Pasiut 

Daria Szkudlarek

Robert Zieliński

Lucyna Kozub 

Anna Ziemianek 

e-mail

gmina@ochotnica.pl

gmina@ochotnica.pl

wojt@ochotnica.pl 
tadeusz.krolczyk@ochotnica.pl

krzysztof.jurkowski@ochotnica.pl

sekretarz@ochotnica.pl

usc@ochotnica.pl 

oswiata@ochotnica.pl 

pawel.cetera@ochotnica.pl 

josman@ochotnica.pl 

barnas@ochotnica.pl 

malgorzata.piatek@ochotnica.pl 

archiwum@ochotnica.pl 

jfranczyk@ochotnica.pl 
martaurbaniak@ochotnica.pl 
ksiegowosc@ochotnica.pl

geodezja@ochotnica.pl 

sylwester.cwynar@ochotnica.pl

rada-gminy@ochotnica.pl 

dowody@ochotnica.pl 

beata.lutomska@ochotnica.pl 
 

jblachut@ochotnica.pl 

dzialalnosc@ochotnica.pl 
podatki@ochotnica.pl 

monika.pasiut@ochotnica.pl 

promocja@ochotnica.pl

info@ochotnica.pl

kozub@ochotnica.pl 

zofs@ochotnica.pl 

 

Nr telefonu

182620910

182620931

182620937 

182620920

182620930

182620933 

182620947 

182620922 

182620932 

182620932 

182620917 

182620913 

 
182620934 

182620935 

182620935

182620939 

182620940 

182620913 
 

182620942 

182620942 
 

182620915 

182620915

182620945

182620946 

182620946 

182620936

Numery telefonów i adresy e-mail pracowników urzędu gminy:

Gmina Ochotnica Dolna od 2001 r. jest  
członkiem MOT. Dzięki członkowstwu 
Gmina Ochotnica Dolna może m. in. infor-
mować o swoich walorach turystycznych 
szeroką grupę odbiorców, zamieszczać 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk dziękuje wszystkim osobom 
i instytucjom zaangażowanym w przyzna-
wanie środków powodziowych, wyko-
nawcom, którzy zrealizowali prace rze-
telnie i w wyznaczonych terminach oraz 
mieszkańcom Gminy Ochotnica Dolna za 
cierpliwość i wyrozumiałość w związku 
z utrudnieniami występującymi podczas 
trwających w zeszłym roku robót. 

W połowie grudnia 2019 r. Powiatowy 
Zarząd Dróg w Nowym Targu dokonał
końcowego odbioru inwestycji. W spot- 
kaniu udział wzięli: Kazimierz Bielak - 

Wizyta Prezesa Małopolskiej 
Organizacji Turystycznej

Prace przy ”powodziówkach” 
dobiegły końca

Most pod Słubicą 
po remoncie

W grudniu 2019 r. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna gościł 
Grzegorz Biedroń – Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 
Podczas spotkania z Tadeuszem Królczykiem Wójtem Gminy 
Ochotnica Dolna został ustalony plan współpracy Gminy z MOT 
na rok 2020.

Pod koniec ubiegłego roku zakończono prace związane z odbudową 
zniszczeń po powodzi z lipca 2018 r. Ostatnie roboty prowadzone 
były w os. Jamne w Ochotnicy Górnej. 

W grudniu ubiegłego roku zakończył się generalny „Remont 
mostu na potoku Ochotnica w ciągu drogi powiatowej nr 1637K 
Harklowa – Tylmanowa w km 21 + 459 w miejscowości Ochotnica 
Dolna”, którego konstrukcja została naruszona podczas powodzi 
w 2018 r. 

swoje oferty w wydawnictwach MOT 
i w serwisie internetowym, udostępniać 
swoje materiały informacyjne i promocyj-
ne na targach turystycznych, w których 
MOT bierze udział. 

Zastępca Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Nowym Targu wraz 
z pracownikami, inspektor nadzoru, Sta-
nisław Chryczyk - wykonawca inwestycji, 

właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego 
ESBUD z Ochotnicy Dolnej oraz Maria 
Łojas – Jurkowska - Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna i Radna Rady Powiatu 
Nowotarskiego. 

Zadanie inwestycyjne obejmowało roz-
biórkę barieroporęczy na moście i dojaz-
dach, kap chodnikowych, nawierzchni
bitumicznej oraz płyty najazdowej. 
W ramach remontu zamontowano nowe 
kotwy łączące płytę pomostu z nadpłytą,
wykonano izolację płyty, nowe kapy 
chodnikowe wraz z krawężnikiem 
kamiennym oraz deskami gzymsowymi. 
Całkowicie odtworzono płyty najazdowe 
z dwóch stron obiektu oraz wykonano 
uzupełnienie narzutem kamiennym w re-
jonie stożków i przyczółków. Na całej dłu-
gości mostu położono nową nawierzchnię 
oraz zamontowano nowe barieroporęcze.

Koszt remontu obiektu wyniósł około 
2 mln złotych i został sfinansowany ze 
środków Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych (1,4 mln zł), 
środków budżetu Powiatu Nowotarskiego 
(ok. 395 tys. zł) oraz Gminy Ochotnica 
Dolna (ok. 205 tys. zł). 
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Podczas wizyty Wójt wręczył rodzicom 
czek na zakup wózków i fotelików samo-
chodowych dla Kai, Malwiny, Zosi, Neli, 
Filipa i Tymona. Nie zabrakło również 
prezentu dla starszego brata Oliviera. 

Odwiedziny były okazją do kolejnych 
rozmów z rodzicami na temat ich co-
dzienności i wynikającej z niej potrzeb 
oraz do podsumowania dotychczasowej 
współpracy w zakresie niań sprawujących 
opiekę nad dziećmi. Opieka siódemką 
dzieci wymaga ze strony rodziców dobrej 
organizacji i planowania, co Klaudii i Szy-
monowi Marcom udaje się doskonale.    

Umowa została zawarta z wykonawcą 
tj. Architektoniczno – Urbanistyczną 
Pracownią M. A. M. Na umowie podpisy 
złożyli Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk i reprezentant firmy 
Andrzej Zastawnik. 

Podczas spotkania Starosta przekazał 
rodzicom czek oraz prezenty dla dzieci.  

Z wizytą u sześcioraczków

Rozpoczęły się prace 
nad studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Ochotnica Dolna

Starosta Nowotarski 
w Ochotnicy na spotkaniu 
z rodzicami sześcioraczków 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk wraz 
z Przewodniczącym Rady Gminy Ochotnica Dolna Maciejem 
Mikołajczykiem, przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedzili 
rodzinę sześcioraczków w Tylmanowej. 

12 grudnia 2019 r., w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, została 
zawarta umowa na „Opracowanie Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Ochotnica Dolna”. 

Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, pod koniec 
grudnia 2019 r. spotkał się z rodzicami sześcioraczków Klaudią 
i Szymonem Marzec oraz Wójtem Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeuszem Królczykiem i Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna 
i Radną Rady Powiatu Nowotarskiego Marią Łojas – Jurkowską. 

W spotkaniu udział wzięli wójt gminy 
Tadeusz Królczyk oraz Krzysztof 
Jurkowski Zastępca Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna. Firmę EMPOL 
z Tylmanowej reprezentowali Karol 
Maurer i Paweł Kaput. 

Podczas rozmów został poruszony temat 
m. in. dostarczania przez EMPOL worków 
na różne frakcje śmieci. Firma EMPOL 
dostarczyła worki do gospodarstw 
30 stycznia 2020 r. (Ochotnica Górna, 
Ochotnica Dolna i Młynne) oraz 5 lutego 
2020 r. (Tylmanowa). 

Jeden pakiet startowy dla każdej złożonej 

W szkoleniu uczestniczyli Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
oraz Maria Łojas – Jurkowska – Sekretarz 
Rady Gminy Ochotnica Dolna i Radna 
Rady Powiatu Nowotarskiego, a także 

W swoim wystąpieniu wicemarszałek 
Tomasz Urynowicz przedstawił propozy-
cje zapisów nowego Programu ochrony 
powietrza dla województwa małopol-
skiego.

- Serdecznie dziękuję wszystkim samorzą-
dowcom za czynny udział w debacie. Walka 
ze smogiem jest naszą wspólną troską 
– każdego z nas. Dlatego kluczowa jest 
ścisła współpraca we wdrażaniu konkret-
nych działań na rzecz czystego powietrza 
w Małopolsce - podkreślił wicemarszałek 
Tomasz Urynowicz.

Gdzie można odbierać worki 
na odpady komunalne? 

Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Małopolski 
2020 

Szkolenie z zarządzania 
kryzysowego 

28 stycznia br. w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyło 
się spotkanie dotyczące systemu odbioru śmieci przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL. 

29 stycznia w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyło się 
szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i kierowania akcjami 
specjalnymi. Szkolenie zorganizował Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
na wniosek Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Ochotnica Dolna. 

Przedstawiciele samorządów spotkali się podczas Konferencji 
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. 
W wydarzeniu uczestniczył wicepremier Jarosław Gowin, a władze 
województwa reprezentował wicemarszałek Tomasz Urynowicz. 
W Forum wziął udział także Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk. 

deklaracji zawierał następujące ilości wor-
ków: kolor żółty - 2 szt., kolor niebieski 
- 1 szt. i kolor zielony - 1 szt.

Dodatkowo, od 30 stycznia, każdy 
mieszkaniec może doposażyć się 
w worki w dowolnym terminie:
1) u Sołtysów, 
2) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej,
3) w Urzędzie Gminy 
4) w firmie EMPOL

Informacje dotyczące kodów kreskowych, 
które mieszkańcy będą naklejali na swoje 
worki zostaną przekazana w późniejszym 
terminie. 

Przypominamy, że nowe zasady segrega-
cji odpadów w Ochotnicy i Tylmanowej 
obowiązują od 1 stycznia br. Jest to 
spowodowane nowymi przepisami usta-
wy o „Utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach” uchwalonej przez Sejm 
i podpisanej przez Prezydenta RP. Nowa 
ustawa wprowadza szereg niezwykle 
ważnych zmian w gminnych systemach 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie Ochotnica.pl w linku: http://www.
ochotnica.pl/pl/211/4463/nowe-zasady-
segregacji-odpadow-w-gminie-ochotnica
-dolna.html 

Radni Rady Gminy, sołtysi, przedstawi-
ciele Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy tj. Gminny Prezes OSP, 
prezesi i naczelnicy oraz przedstawiciele 
instytucji.   

W trakcie szkolenia zostały poruszo-
ne tematy dotyczące m. in. organizacji 
powiadamiania i reagowania na zdarzenia, 
zakres i zadania zarządzania kryzysowego, 
poziomy zarządzania kryzysowego.  
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W trakcie spotkania omówiono postęp 
prac nad zmianami w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego, 
o które spółka wnioskowała jeszcze 

Wójt spotkał się z zarządem 
spółki Ochotnica - Ski 
W lutym br. Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyło się 
spotkanie zarządu spółki Ochotnica – Ski z Wójtem Gminy 
Tadeuszem Królczykiem. W spotkaniu uczestniczyli także Krzysztof 
Jurkowski Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Paweł Cetera 
Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, Andrzej Tarchała Prezes Zarządu 
Spółki, Bożena Kuziel Wiceprezes Zarządu oraz Wiesław Maciąga 
Wiceprezes Zarządu. 

Przypomnijmy, że w dotychczasowych 
konsultacjach terenowych propozycji 
nowego Programu ochrony powietrza 
udział wzięło kilkuset mieszkańców re-
gionu. Po zebraniu i przeanalizowaniu ich 
uwag zostanie przygotowany ostateczny 
projekt Programu ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego. Uwagi do 
niego będzie można składać w oficjalnych 
konsultacjach społecznych na przełomie 
lutego i marca 2020 r.

Za rok spis powszechny
W drugiej części konferencji poinfor-
mowano o zbliżających się spisach: 
Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. 
oraz Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Informację w tej sprawie przekazali 
przedstawiciele Urzędu Statystycznego 
w Krakowie.

w poprzedniej kadencji, a które rozpoczę-
ły się w tej kadencji w 2019 r. 
Omówiono również zakres oraz plany
dotyczące projektów budowlanych 

inwestycji towarzyszących wyciągowi tzn. 
budowę mostów i dróg dojazdowych do 
terenów inwestycyjnych.  

Podczas spotkania ustalono również, że 
odbędzie się spotkanie Gminnej Komisji 
Urbanistycznej, która zaopiniuje zmiany 
w Planie Zagospodarowania Przestrzen-
nego.

Podczas spotkania przedstawiono pro-
jekt zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Ochotnicy 
Górnej „Runek”. 

W spotkaniu uczestniczyli: Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
Krzysztof Jurkowski Zastępca Wójta Gmi-
ny Ochotnica Dolna, Paweł Cetera Peł-

Spotkanie z Gminną 
Komisją Urbanistyczno 
– Architektoniczną 
10.02. w Urzędzie Gminy 
w Ochotnicy Dolnej odbyło się
spotkanie Gminnej Komisji 
Urbanistyczno – Architektonicznej
 działającej przy Wójcie Gminy 
Ochotnica Dolna z zarządem spółki 
Ochotnica – Ski. 

nomocnik Wójta ds. Inwestycji, Andrzej 
Runger Radny Rady Gminy, członkowie 
Gminnej Komisji Urbanistyczno – Ar-
chitektonicznej: Maria Modzelewska, 
Wanda Mrówka, Krzysztof Wielgus, Jerzy 
Głodkiweicz, Andrzej Zastawnik oraz 
zarządem spółki Ochotnica – Ski: Andrzej 
Tarchała Prezes Zarządu i Bożena Kuziel 
Wiceprezes Zarządu. 

Źródło: malopolska.pl 
W uroczystości wzięli udział: Edward 
Siarka Poseł na Sejm RP, Jan Hamerski
Senator RP, Wojewoda Małopolski Piotr 
Ćwik, Marta Malec-Lech z zarządu 
województwa, Starosta Powiatu Nowo-
tarskiego Krzysztof Faber wraz z Radnymi 
Rady Powiatu oraz przedstawiciele gmin. 
Gminę Ochotnica Dolna, w imieniu Wójta 

Nowa karetka 
w Ochotnicy Dolnej 
11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Tego dnia 
w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
w Nowym Targu świętowano zakończenie projektu pn. 
„Kompleksowa termomodernizacja Podhalańskiego Szpitala 
Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem technologii 
OZE” i poświęcenie nowego tomografu. 

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

Podczas wydarzenia został poświęcony 
nowy tomograf zakupiony z Funduszu 
Sprawiedliwości. Była to inicjatywa Posła 

Edwarda Siarki. Poświęcona została 
również nowo zakupiona karetka, której 
koszt wraz z pełnym wyposażeniem to 
ok. 400 tys. zł. Zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami Ministra Zdrowia, pojazd ma 
stacjonować w Ochotnicy Dolnej. Decyzja 
ta wynika z przyczyn lokalizacyjnych oraz 
wymiany jednej z najstarszych karetek, 
jakimi dysponuje nowotarski szpital.   

Zdjęcia: Facebook Edward Siarka, 
malopolska.pl 

Szanowni Państwo,

W związku z wdrożeniem w Urzędzie Gminy 
Ochotnica Dolna nowego programu kompute-
rowego pojawiła się możliwość powiadamiania 
mieszkańców smsem lub e-mailem o bieżących 
sprawach, w tym m. in.:

• ostrzeżeniach alarmowych dotyczących zjawisk 
meteorologicznych lub zjawiskach zagrażających 
zdrowiu i bezpieczeństwu oraz komunikatach 
Obrony Cywilnej

• zebraniach wiejskich, imprezach kulturalnych 
i sportowych, szkoleniach, spotkaniach i progra-
mach, które mają się odbyć w najbliższym czasie

• ważnych ogłoszeniach urzędowych
Wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji 
z Urzędu będą Państwo na bieżąco z wszystkimi 
ważnymi sprawami, które bezpośrednio dotyczą 
mieszkańców Ochotnicy i Tylmanowej.

Powstaje 
Gminny System 
Powiadomień

Oświadczenie można złożyć wypełniając ankietę 
online lub w formie tradycyjnej. Ankieta znajduje 
się na stronie ochotnica.pl w linku: 
http://www.ochotnica.pl/pl/211/4616/
powstaje-gminny-system-powiadomien-.html  

Zgodnie z wymogami prawnymi dot. RODO każdy 
zainteresowany takimi powiadomieniami musi 
podpisać oświadczenie.

Uzupełnione oświadczenie należy dostarczyć 
do sekretariatu Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej 
lub Wiejskich Ośrodków Kultury lub Sołtysów. 

Przyjmowane są także zapisy telefoniczne 
pod nr tel. 18 26 209 10
 

Tadeusz Królczyk
Wójt Gminy Ochotnica Dolna
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Zgodnie z decyzją Premiera RP, na 
spotkaniu przyjęto, że od 12 marca do 
25 marca wszystkie szkoły i przedszkola 
z terenu Gminy Ochotnica Dolna zostaną 
zamknięte. Pierwsze dwa dni (czwartek 
i piątek, 12-13 marca) stanowiły okres 
przejściowy tj. w przedszkolach i szkołach 
nie odbywały się zajęcia dydaktyczno- 

Spotkanie poprowadził Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy i jednocześnie Przewodni-
czący Zespołu. W spotkaniu wzięli udział 
członkowie Gminnego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego: w tym pracownicy 
Urzędu Gminy, przedstawiciele OSP 

Spotkanie Wójta 
z dyrektorami szkół 
w związku z zagrożeniem 
wystąpienia wirusa 
COVID -19 

Spotkanie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego

11.03.2020 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z dyrektorami 
szkół w sprawie wypracowania wspólnej procedury dalszego 
postępowania w związku z zagrożeniem wystąpienia wirusa 
COVID – 19. 

13.03., w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, odbyło się spotkanie 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

wychowawcze, a jedynie zajęcia opie-
kuńcze. Od 16 marca br. zajęcia zostały 
całkowicie zawieszone. Uczniowie pozo-
stali w domach.

Na tych samych zasadach zostały za-
mknięte Wiejskie Ośrodki Kultury oraz 
Biblioteki Publiczne.

Do szkół w Gminie trafiły dodatkowe 
środki dezynfekujące, mydła antybakte-
ryjne, a także bezdotykowe dozowniki 
płynu do dezynfekcji rąk, które zostały 
zamontowane przy wejściach głównych. 

Wójt na bieżąco monitoruje sytuację 
związaną z rozprzestrzenianiem się wiru-
sa. Jest w stałym kontakcie z dyrektorami 
naszych placówek oświatowych, jedno-
stek organizacyjnych, a także Powiato-
wym Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

i Sołtysi. Spotkanie dotyczyło zagrożenia 
epidemicznego związanego z rozprze-
strzenianiem się koronawireusa.

Podczas posiedzenia Zespołu Tadeusz 
Królczyk przekazał uczestnikom naj-

nowsze informacje o zagrożeniu związa-
nym z epidemią koronowirusa. Zostały 
przekazana też informacje o miejscach 
przygotowanych na kwarantannę i pod-
jętych w ostatnim czasie działaniach. 
Wójt przekazał podziękowania swojemu 
zastępcy za zorganizowanie w trybie 
pilnym bezprzewodowych dystrybutorów 
z płynem do dezynfekcji.

Przedstawiciele Zespołu a w szczególno-
ści Druhowie z Gminnego Zarządu Ochot-
niczych Straży Pożarnych przestawili 
informacje po spotkaniach Powiatowego 
Zarządu OSP. Omówiono kwestię wypo-
sażenia i przygotowania do wprowadzenia 
stanu wyjątkowego na terenie kraju.

Podczas potkania przydzielono zadania 
i role i ustalono termin następnego posie-
dzenia Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego.

Wspólnie z zespołem ustalono treść ko-
munikatu głównego do mieszkańców. 

Powiatowy Zarząd Dróg dokonał odbioru 
chodnika w Ochotnicy Dolnej. Powiat 
reprezentowali Inspektor Nadzoru oraz 
Pracownik. W odbiorze uczestniczyli także 
Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna, Krzysztof Jurkowski Zastępca Wój-
ta Gminy Ochotnica Dolna, Maria Łojas 
– Jurkowska Rada Rady Powiatu Nowotar-
skiego i Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna 
oraz kierownik budowy Mariusz Błaszczyk.  

Drugi odcinek chodników - w Ochotnicy 
Górnej – jest w trakcie budowy. 

I tak zadanie pn. Remont drogi gminnej 
„Ochotnica Dolna – Ligasy” w miejsco-
wości Ochotnica Dolna w km 0+390 
– 0+500 i 0+500 – 0+650, to ósme a za-
razem ostatnie z zadań realizowanych 
w ramach usuwania skutków klęsk ży-
wiołowych, na podstawie promesy z dnia 
25.10.2019 roku uzyskanej z biura 
MSWiA na kwotę 78.000 złotych. 
Wartość wykonanych robót to kwota 
92.562,61 złote brutto, a roboty wyko-
nywano w terminie od 12.11.2019 r. do 
15.12.2019 r., zaś oficjalny odbiór robót 
nastąpił w dniu 27.12.2019 roku.

Nowy chodnik w Ochotnicy 
Dolnej oddany do użytku 

Inwestycje 2019/2020 

27 marca br. miał miejsce odbiór częściowy zadania Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w km 
11 + 195,8 – 11 + 765,00 w miejscowości Ochotnica Górna oraz
20 + 904,2 – 21 + 445,40 w miejscowości Ochotnica Dolna.

Schyłek roku 2019, a zwłaszcza grudzień to okres finalizowania 
zadań inwestycyjnych, realizowanych w ciągu ubiegłego, 
wytężonego inwestycyjnie roku budżetowego.

Zakres robót obejmował: budowę chod-
ników, budowę odwodnień oraz ścieków 
przykrawężnikowych oraz wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej. 

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano – Usługowe ZIBUD z Kamienicy. 

Koszt przebudowy drogi w 70% został 
pokryty ze środków uzyskanych przez 
Powiat Nowotarski w ramach dofinanso-
wania z Funduszu Dróg Samorządowych, 
w 15% z budżetu Powiatu Nowotarskie-

go i w 15% z ogólnego budżetu Gminy 
Ochotnica Dolna. 

Wójt składa podziękowania Krzysztofowi 
Faberowi Staroście Powiatu Nowotarskie-
go oraz Tomaszowi Moskalikowi Dyrek-
torowi Powiatowego Zarządu Dróg za 
przygotowanie i złożenie wniosku do FSD 
oraz za uwzględnienie w nim drogi powia-
towej biegnącej przez Gminę Ochotnica 
Dolna. 

Przypomnieć należy, że w ramach usu-
wania skutków klęsk żywiołowych, czyli 
powodzi zaistniałych w Gminie Ochotni-
ca Dolna w roku 2018, zostały pozyskane 
środki finansowe, udzielone kolejnymi 
promesami na takie zadania jak:

1. Odbudowa drogi gminnej nr K363935 
Jamne-Pierdułowski Potok w Ochotnicy 
Górnej w km 0+010 - 0+110, 0+110 - 
0+328, 1+010 - 1+220, 1+440 - 1+530 
oraz 1+588 - 1+690 (720mb)

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

3. Odbudowa mostu żelbetowego na 
potoku Młynne w ciągu drogi gminnej 
nr K363914 Młynne – Chrobaki w km 
0+000 w miejscowości Ochotnica Dolna 
wraz z odbudową umocnień przyczółków 
na wlocie i wylocie (ok. 50mb)

4. Odbudowa drogi gminnej nr K 363920 
Jamne w Ochotnicy Górnej w km 
3+430 - 3+630, 3+700 - 3+910 oraz 
4+200 - 4+620 (830mb), oraz Odbudowa 
zabezpieczeń korpusu drogi gminnej nr K 
363920 Jamne w Ochotnicy Górnej w km 
0+440 – 0+510, 2+345 – 2+375, 2+630 - 
2+665, 2+750 – 2+770, (165mb)

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

6. Remont drogi gminnej K363943 Bucio-
rówka – Lachówka w Tylmanowej w km 
0+260 – 0+730 wraz z robotami dodatko-
wymi w km 0+160 – 0+260 (570mb)

Droga gminna w os. Ligasy w Ochotnicy 
Dolnej.

Droga gminna w os. Buciorówka - Lachówka 
w Tylmanowej
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7. Remont drogi gminnej K363923 Foren-
dówki w Ochotnicy Górnej w km 0+142 
- 0+640 (498mb)

8. Remont drogi gminnej „Ligasy” 
w Ochotnicy Dolnej w km 0+390 – 
0+650 (260mb) oraz w km 0+650 – 
0+688 (38mb)

Wartość przyznanych promes 
powodziowych opiewała na kwotę 
4.744.180 złotych.

Wartość wykonanych robót na podstawie 
przyznanych promes oraz uzupełnionych 
finansowym wkładem własnym Gminy 
Ochotnica Dolna to kwota 5.875.384,54 
zł. brutto.

Nieprzerwanie trwały również prace 
związane z Modernizacją i rozbudową 
(w tym zwiększeniem przepustowości) 
oczyszczalni ścieków w Tylmanowej. 
Roboty rozpoczęte w roku 2019, mają 
zaplanowany swój finał w roku 2020. 

Wartość kontaktowa robót to kwota 
7.947.986,44 zł. brutto, z której w roku 
ubiegłym wykonano roboty za kwotę 
3.079.348,61 zł. brutto.

Na rok bieżący rozpisane również były, 
rozpoczęte jeszcze w roku 2019, roboty 
pn. Remont drogi gminnej K363973 
Obłaz - Makowica w km 0+000-0+900  
w miejscowości Tylmanowa Gmina 
Ochotnica Dolna (900mb), których 
wartość umowna to kwota 
566.411,74 zł. brutto.

Początek nowego 2020 roku budżetowe-
go to okres niezwykle wytężonych prac 
przygotowawczych do tegorocznego 
sezonu inwestycyjnego. Te prace przygo-
towawcze to przede wszystkim czynno-
ści polegające na wykonaniu opracowań 
geodezyjnych oraz projektowo-koszto-
rysowych, które powinny się zakończyć 
prawomocnymi decyzjami zezwalającymi 

na inwestowanie na danym terenie i na 
wykonanie w roku bieżącym samych 
robót budowlanych, inżynieryjnych, 
drogowych i mostowych.

Odbyły się zatem lub są w toku takie 
postępowania przetargowe jak:

1. Wykonanie prac geodezyjnych na 
rzecz Gminy Ochotnica Dolna w roku 
2020 – etap I – kolejny etap regulacji 
pasów drogowych.
Wartość tej dokumentacji geodezyjnej to 
kwota: 90.000,00 zł. brutto.

2. Opracowanie dokumentacji projek-
towej na odbudowę dróg gminnych 
uszkodzonych w wyniku intensywnych 
opadów deszczu – kolejny etap realizacji 
robót wynikających z protokołów powo-
dziowych:

Część I: Odbudowa drogi gminnej 
K363918 Jurkowski Potok w km 0+000 – 
2+010 oraz odbudowa przepustu w ciągu 
tej drogi w km 1+350 w Ochotnicy Górnej 
– Gmina Ochotnica Dolna. 

Część II: Odbudowa drogi gminnej 
K363921 Jaszcze w km 3+005 – 3+555 
i 3+805 – 4+005 oraz odbudowa mostu 
w ciągu tej drogi w km 3+860 w Ochotni-
cy Górnej – Gmina Ochotnica Dolna.

Część III: Odbudowa drogi gminnej 
K363920 Jamne w km 2+100 – 2+145, 
2+175 – 2+830 i 2+840 – 3+370 wraz 
z odbudową mostów w ciągu tej drogi 
w km 2+310, 2+950 i 3+120 oraz odbu-
dową przepustów w km 2+100 i 2+720 
w Ochotnicy Górnej – Gmina Ochotnica 
Dolna.

Część IV: Odbudowa drogi gminnej 
K363886 Skrodne w km 0+150 – 1+980 
w Ochotnicy Dolnej – Gmina Ochotnica 
Dolna.

Część V: Odbudowa drogi gminnej 
K363916 Wyżny Gronik – Wierch 
Młynne w km 1+110 – 1+810 
oraz odbudowa przepustu w ciągu tej 
drogi w km 0+819 w Ochotnicy Dolnej – 
Gmina Ochotnica Dolna

Wartość tych dokumentacji projektowo
-kosztorysowych to kwota: 263.662,80 
zł. brutto.

3. Wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej na budowę odwod-
nienia drogowego wraz z odtworzeniem 
nawierzchni drogi:

Część I: Budowa odwodnienia drogowe-
go w formie kanalizacji deszczowej wraz 
z odtworzeniem nawierzchni drogi gmin-
nej K363975 Hardopadły w km 0+000 – 
0+465 w Tylmanowej.

Część II: Budowa odwodnienia drogo-
wego w formie kanalizacji deszczowej 
wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi 
gminnej K363977 Talafusy w km 0+000 – 
0+435 w Tylmanowej.

Część III: Budowa odwodnienia drogowe-
go w formie kanalizacji deszczowej wraz 
z odtworzeniem nawierzchni drogi gmin-
nej K 363884 Lubańskie w km 0+000 
– 0+460 (odnoga lewa) oraz 0+135 – 
0+245 (ciąg główny) w Ochotnicy Dolnej.
Wartość tych dokumentacji projektowo
-kosztorysowych to kwota: 92.040,00 zł. 
brutto.

Droga gminna w os. Forendówki 
w Ochotnicy Górnej

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej

4. Wykonanie projektu koncepcyjne-
go dla zadania pn.: Rozbudowa drogi 
gminnej nr K363949 relacji Łęg Dolny 
- Brzegi na odcinku od km 0+000 do km 
5+770, oraz na odcinku w Os. Mazia-
rzówka od km 0+000 do granicy z gminą 
Łącko, do parametrów drogi klasy D 
w miejscowości Tylmanowa, który będzie 
stanowił dokument wyjściowy do przy-
szłego, szczegółowego projektowania, 
w zależności od możliwości terenowych 
i własnościowych. 

Wartość tego projektu koncepcyjnego wg 
najtańszej oferty to kwota: 
66.174 zł. brutto.

Niezależnie od toczących się postępo-
wań przetargowych, w trakcie opracowy-
wania dokumentacji projektowo-koszto-
rysowych są inne obiekty infrastruktury 
komunalnej – gminnej, takie jak:

1. Odbudowa przepustu w ciągu drogi 
gminnej na Os. Jamne w km 2+100, który 
wchodzi w skład trzeciej części, pięciu 
wyżej przywołanych i aktualnie projekto-
wanych zadań powodziowych. 
Wartość tej dokumentacji projektowo
-kosztorysowej to kwota: 23.370,00 zł. 
brutto.

2. Budowa mostu na rzece Dunajec – 
osiedle Brzegi w Tylmanowej w granicach 
pasa drogowego, która jest procedowa-
na i uzgadniana pod techniczną nazwą:  
Rozbudowa dróg gminnych nr K363963 
„Brzegi”, nr K363949 Łęg Dolny – Brze-
gi” oraz nr K363964 Łęg Górny” wraz 
z infrastrukturą techniczną w m. Tylma-
nowa, w zakresie której znajduje się tak 
rozbiórka istniejącej kładki pieszo-jezdnej 
na rzece Dunajec, jak i budowa nowego 
mostu na rzece Dunajec, oraz rozbudo-
wa dróg gminnych krzyżujących się na 
wjeździe na most, po zachodniej stronie 
rzeki Dunajec. Gmina posiada deklaracje 

Zarządu Województwa Małopolskiego na 
współfinansowanie budowy tego mostu 
do kwoty 3 mln złotych.

Wartość tej dokumentacji projektowo
-kosztorysowej to kwota: 154.980,00 zł. 
brutto.

W najbliższym czasie zostanie również 
wszczęte postępowanie przetargowe na:

1. Opracowanie dokumentacji rozbudowy 
(obejmującej w szczególności wykonanie 
chodnika) drogi powiatowej nr 1637K 
Harklowa – Tylmanowa na odcinku od km 
ok. 16+700 do km ok. 17+395 
w miejscowości Ochotnica Dolna.  

2. Opracowaniu dokumentacji rozbudowy 
(obejmującej w szczególności wykonanie 
chodnika) drogi powiatowej nr 1637K 
Harklowa – Tylmanowa na odcinku od km 
ok. 14+030 do km ok. 15+210 w miejsco-
wości Ochotnica Górna.  

Wykonanie powyższych dokumentacji 
projektowych to efekt deklaracji Gminy 
względem Powiatu oraz porozumień 
jakie zostaną w związku z tym zawarte, 
gdzie Gmina swoim staraniem wykona 
dokumentacje projektowo-kosztoryso-
we i przeprowadzi procedury ZRiD, zaś 
Powiat przejmie na siebie wyłonienie 
wykonawcy robót drogowych i samo wy-
konawstwo z udziałem środków Powiatu 
i Gminy oraz środków pochodzących 
z dofinansowania zewnętrznego.

Mając na względzie zbliżający się okres 
wiosenny, tutejszy Urząd Gminy jest już 
gotowy i ma zawartą umowę z Wyko-
nawcą robót na tzw. Remont cząstkowy 
nawierzchni asfaltowych na terenie Gmi-
ny Ochotnica Dolna, który realizowany 
będzie na podstawie trzech asortymen-
tów robót:

1. Remont cząstkowy nawierzchni asfal-
towych, tj. uzupełnienie ubytków i wyrw 
w nawierzchni dróg gminnych poprzez 
założenie łaty z mieszanki mineralno- 
bitumicznej o grubości 6 cm.

2. Remont cząstkowy nawierzchni 
asfaltowych poprzez powierzchniowe 
utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją 
asfaltową K70 i grysem bazaltowym.

3. Remont cząstkowy nawierzchni asfalto-
wych poprzez wymianę istniejącej- uszko-
dzonej, niestabilnej i nienośnej podbudo-

wy na podbudowę z tłucznia kamiennego 
na głębokość 50 cm.

Wszystkie w/w asortymenty robót będą 
realizowane wg faktycznie stwierdzonych 
potrzeb remontowych i rozliczane będą 
na podstawie rzeczywistych zmierzonych 
powykonawczo powierzchni. Wartość za-
tem tych robót zależy przede wszystkim 
od pozimowego stanu jezdni i nie powin-
na przekroczyć wartości kwot wydatko-
wanych na ten cel w roku ubiegłym.

Ponadto w toku postępowania jest 
przetarg na wybór wykonawcy robót 
drogowych do następujących zadań 
inwestycyjnych:

1. Remont drogi gminnej K363944 Blisz-
cze – Płaśnie w Tylmanowej w km 0+000 
– 0+850 wraz z włączeniami: w km 
0+775 ciągu głównego (km włączenia 
0+000 – 0+050)

2. Remont drogi gminnej K363948 Potok 
- Miazgi w Tylmanowej w km 0+000 
– 0+080, km 0+850 – 1+515 oraz km 
1+530 – 1+640.

Są to projekty zawnioskowane do dofi-
nansowania z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Choć ich realizacja jest w dużej 
mierze uzależniona od przyznanego 
dofinansowania, Gmina Ochotnica Dolna 
liczy, że projekty te zostaną wykonane, 
a wnioskowane dofinansowanie przy-
znane. Wartość inwestorska w/w robót 
to kwoty odpowiednio: 1.004.522,28 zł. 
brutto oraz 1.366.405,54 zł. brutto.

Zestawienie aktualne na dzień 
30.03.2020 r. 

Droga gminna w os. Brzegi w Tylmanowej droga gminna w os. Folwark - Niżny Gronik 
w Ochotnicy Dolnej - Młynne
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Wybory odbyły się w dniu 26 stycznia 
2020 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Tylmanowej w godzinach od 6.30 
do 20.00

1. Liczba wyborców uprawnionych 
do głosowania: 
A. w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa 
Tylmanowa 2408
B. w głosowaniu na Członków Rady 
Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa 2084

2. Liczba wyborców, którym wydano 
karty do głosowania:
A. w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa 
Tylmanowa 308
B. w głosowaniu na Członków Rady 
Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa 285

3. Liczba kart wyjętych z urny 
A. w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa 
Tylmanowa 308
B. w głosowaniu na Członków Rady 
Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa 285

4. Liczba kart ważnych wyjętych z urny
A. w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa 
Tylmanowa 308
B. w głosowaniu na Członków Rady 
Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa 285 

5. Liczba kart nieważnych wyjętych 
z urny
A. w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa 
Tylmanowa  0
B. w głosowaniu na Członków Rady 
Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa 0

6. Liczba głosów ważnych
A. w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa 
Tylmanowa 305
B. w głosowaniu na Członków Rady 
Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa 284

Wyniki wyborów Sołtysa 
i Członków Rady Sołeckiej 
Sołectwa Tylmanowa
Na podstawie §33a ust. 21 Statutu Sołectwa Tylmanowa 
(Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 439, poz. 3227 z późn. zm.) 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza wyniki wyborów Sołtysa 
i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa:

TYLMANOWA

7. Liczba głosów nieważnych 
A. w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa 
Tylmanowa 3
B. w głosowaniu na Członków Rady So-
łeckiej Sołectwa Tylmanowa 1
 
Poszczególni kandydaci otrzymali nastę-
pującą liczbę głosów ważnych:

I. Kandydat na Sołtysa Sołectwa 
Tylmanowa
LIGAS JAN
TAK 281
NIE 24

II. Kandydaci na Członków Rady Sołeckiej 
Sołectwa Tylmanowa

1. w okręgu nr 1 - Nie zgłoszono żadnego 
kandydata

2. w okręgu nr 2
KONOPKA KAZIMIERZ
TAK   18
NIE     0

3. w okręgu nr 3
1. LIGAS STANISŁAWA   16
2. WĄCHAŁA KAZIMIERZ  6

4. w okręgu nr 4
HEBDA TADEUSZ
TAK   13
NIE   2

5. w okręgu nr 5      
ADAMCZYK MAREK
TAK   13
NIE  3

6. w okręgu nr 6
HEBDA STANISŁAW
TAK  15
NIE 6

7.w okręgu nr 7
MALIK WOJCIECH
TAK  29
NIE  1
GŁOSY NIEWAŻNE  1

8. w okręgu nr 8
ADAMCZYK STANISŁAWA
TAK   7
NIE  0

9. w okręgu nr 9
JANCZURA ANDRZEJ
TAK  24
NIE   2

10. w okręgu nr 10 - Nie zgłoszono żad-
nego kandydata

11. w okręgu nr 11
UDZIELA JÓZEF
TAK 18
NIE 3

12. w okręgu nr 12
PISZCZEK WOJCIECH
TAK  46
NIE   1

13. w okręgu nr 13
1. OSMAN WŁADYSŁAW  12
2. MIKOŁAJCZYK ANDRZEJ  6
3. PISZCZEK ZOFIA  11

14. w okręgu nr 14
1. KONOPKA JANUSZ  4
2. TUREK JANUSZ  9

15. w okręgu nr 15
1. JUREK JAN 15
2. NIEWIADOMA ZOFIA  4

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

Prace prowadzi Przedsiębiorstwa 
Budowlano – Usługowego ZIBUD 
z Kamienicy. 

Powyższe zadanie jest wykonywane 
w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych, z którego Gmina Ochotnica Dolna, 
we wrześniu 2019 r. otrzymała środki na 
remonty dróg w os. Brzegi i Obłaz Wyżny 
– Makowica w Tylmanowej. 

Całkowity koszt remontu drogi gminnej 
K363973 Obłaz Wyżny– Makowica to ok. 
570 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 70%.

Trwa remont drogi Obłaz 
Wyżny – Makowica 
w Tylmanowej 

Remont mostu w os. Paluchy 

Ruszyły prace związane z remontem drogi gminnej K363973 Obłaz 
Wyżny– Makowica w Tylmanowej w km 0+000-0+900. 

13 lutego br., ruch na moście 
w os. Paluchy w Tylmanowej, 
na kilka godzin, został 
wyłączony ze względu na 
konieczność pilnego remontu. 



30 31

F
U

N
D

U
S

Z
E

F
U

N
D

U
S

Z
EStrefa aktywności 

w Ochotnicy Górnej otwarta 

Będzie rewitalizacja 
w Gminie Ochotnica Dolna 

OSA została wykonana w wariancie 
rozszerzonym, który obejmuje urządzenie 
siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz 
placu zabaw o charakterze sprawno-
ściowym (zestaw urządzeń zabawowych 
tworzący ścieżkę zdrowia, urządzenie za-
bawowe służące do wspinania, urządzenie 
zabawowe służące do ćwiczenia równo-

Przedmiotem projektu jest zagospodaro-
wanie terenu dla stworzenia wielopokole-
niowej przestrzeni spotkań w Ochotnicy 
Dolnej. 

W ramach realizacji zadania planuje się 
utworzenie:
•  przestrzeni młodych: skate park, park 
linowy, ściana wspinaczkowa oraz odno-
wa płyty istniejącego boiska i ogrodzenia 
tego obiektu; 
•  przestrzeni dzieci i rodzin z dziećmi: 
plac zabaw oraz lodowisko na placu wy-
korzystywanym w lecie jako skate park;
•  przestrzeni seniora: altana parkowa 
z ławami oraz zewnętrzna siłownia;
•  przestrzeni wspólnych spotkań: miej-
sce na ognisko, zadaszona wiata – taras 
wyposażone w ławy i stoły

Zaprojektowana została również prze-
strzeń parkowa, która dzięki przyjętym 

Do użytku mieszkańców oraz gości została oddana Otwarta Strefa 
Aktywności w Ochotnicy Górnej w os. Ustrzyk - obok schroniska 
młodzieżowego. Nowopowstała infrastruktura jest uzupełnieniem 
istniejącej bazy sportowej i rekreacyjnej. 

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu 
pn. „Rewitalizacja w Gminie Ochotnica Dolna poprzez 
zagospodarowanie terenu dla stworzenia przestrzeni spotkań” 
w ramach działania „Odnowa obszarów wiejskich”.  

wagi). Druga strefa aktywności znajduje 
się w Ochotnicy Dolnej w os. Młynne 
obok szkoły. 

Otwartą strefę aktywności w osie-
dlu Ustrzyk wykonała firma „Morcin” 
z Ochotnicy Dolnej. Koszt zadania wy-
niósł 160 248,89 zł brutto. 

Na realizację Otwartych Stref Aktywno-
ści Gmina Ochotnica Dolna otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 50% z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki w ramach 
„Programu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) 2019”.

rozwiązaniom funkcjonalno-kompozycyj- 
nym daje możliwość wspólnego i har-
monijnego jej użytkowania przez różne 
grupy, zarówno niepełnosprawnych jak 
i pełnosprawnych. Istotnym elementem 
projektu jest ogród sensoryczny, którego 
funkcja dedykowana jest wspieraniu 
rehabilitacji wszystkich grup osób 
niepełnosprawnych, a szczególnie osób 
niepełnosprawnych z zaburzeniami 
funkcji poznawczych. Dobór poszcze-
gólnych elementów kompozycji został 
opracowany w taki sposób, by umożliwić 
interakcję z otoczeniem również osobom 
z poważnymi ograniczeniami ruchowymi - 
jest dostępny bezpośrednio z istniejącego 
parkingu. Zaprojektowany ogród senso-
ryczny to przestrzeń dedykowana także 
osobom niedowidzącym. Teren inwestycji 
został dodatkowo przystosowany dla 
potrzeb tej grupy osób niepełnospraw-
nych poprzez wprowadzenie barwnego 

kodu na elewacjach budynków w formie 
żółtych detali wykończenia. 

Z 64 wniosków, które wpłynęły przyzna-
no dofinansowanie dla 11 projektów. 
Wniosek Gminy Ochotnica Dolna znalazł 
się na 7 miejscu na liście projektów wy-
branych do finansowania.

Koszty całkowity zadania to 
2 416 682,55 zł. Natomiast wartość 
dofinansowania wynosi 1 498 636,04 zł. 

Termin realizacji to 2020 - 2021r. 

Projekt ”Kierunek Kariera” 
i ”Kierunek Kariera 
Zawodowa” doradztwo 
zawodowe i szkolenia dla 
osób pracujących!

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

Kim jest osoba pracująca? 
Jeżeli:
• jesteś zatrudniony na umowę o pracę, 
umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na 
podstawie powołania, wyboru, mianowa-
nia, spółdzielczej umowy o pracę lub
• prowadzisz jednoosobową działalność 
gospodarczą i nie zatrudniasz pracowni-
ków lub
• jesteś rolnikiem,

To jesteś osobą pracującą.

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

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

szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie 
nowych kompetencji zawodowych po-
twierdzonych egzaminami (certyfikatami) 
takich jak: kwalifikacyjne kursy zawo-
dowe; kursy umiejętności zawodowych; 
kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupeł-
nianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych; szkolenia prowadzące do 
uzyskania uprawnień do wykonywania 
zawodów regulowanych; szkolenia zawo-
dowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy 
zawodowe kat. C, C+E wraz z upraw-
nieniami zawodowymi, D, T; egzaminy 
zewnętrzne; studia podyplomowe.

Co trzeba zrobić – krok po kroku
1. Umówić się z doradcą zawodowym 
poprzez stronę https://kierunek.pociagdo-
kariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.
2. Na spotkaniu z doradcą porozmawiasz 
o swojej dotychczasowej karierze zawo-
dowej i możliwościach jej rozwoju. Razem 
sporządzicie Twój Bilans Kariery. Usługa 
ta pozwala odkryć, nazwać i uporząd-
kować, dotychczasowe doświadczenie 
i umiejętności oraz posiadane zaświad-
czenia i certyfikaty przez uczestnika pro-
jektu. W efekcie prowadzonego Bilansu 
poznaje  swoje możliwości, potencjał, 
kompetencje i przygotowuje wspólnie 
z doradca portfolio oraz indywidualny 
plan rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Z doradcą możesz spotkać się w:
• Krakowie – w Centrum Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej, 
Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, 
tel. 12 4240738;
• Tarnowie – w Centrum Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej, 
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 6269940;

• Nowym Sączu – w Centrum Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej, 
ul. Węgierska 146, 33-100 Nowy Sącz, 
tel. 18 4429490
• lub całkiem blisko, podczas lokalnego 
dyżuru mobilnego (m.in. w miastach/
miejscowościach: Andrychów, Alwernia, 
Bochnia, Brzesko, Bystra Podhalańska, 
Chrzanów, Dobczyce, Gorlice, Gdów, 
Jerzmanowice-Przeginia, Jordanów, Kal-
waria Zebrzydowska, Kęty, Kłaj, Koście-
lisko, Krościenko nad Dunajcem, Krynica 
Zdrój, Kraków, Lubień, Limanowa, Łapsze 
Niżne, Miechów, Myślenice, Niepoło-
mice, Nowy Targ, Nowe Brzesko, Nowy 
Wiśnicz, Oświęcim, Olkusz, Proszowice, 
Raciechowice, Raba Wyżna, Rabka Zdrój, 
Sułkowice, Stryszów, Słomniki, Skawina, 
Sucha Beskidzka, Stary Sącz, Skomielna 
Biała, Tomice, Trzebinia, Tuchów, Wa-
dowice, Wieliczka, Wiśniowa, Wojnicz, 
Zakopane, Żegocina).

1. Zamówić bony – więcej informacji na 
stronie https://kierunek.pociagdokariery.
pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony
2. Podpisać umowę/umowy na zakup 
bonów.
3. Zapłacić za bony.
4. Zapisać się na szkolenie wybrane 
na stronie 
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
 
Gdzie mogę otrzymać dodatkowe 
informacje? 
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 
30-107 Kraków (punkt informacji na 
parterze), telefonicznie pod numerem 
telefonu 12 619 84 55, mailowo pod 
adresem kariera@wup-krakow.pl
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ESpotkanie z organizacjami 

pozarządowymi z Gminy 
Ochotnica Dolna 

Gmina Ochotnica Dolna 
i Stowarzyszenie 
”Przyjaciele Doliny Dunajca” 
laureatami konkursu 

Na spotkaniu poruszono tematy związa-
ne z działalnością Ośrodka Wspierania 
Ekonomii Społecznej w Rabce Zdroju 
oraz aktualnego naboru projektów do 

Konkurs prowadzony był w ramach 
projektu LIFE pn. Green-Go! Inicjatywy 
lokalne na rzecz kształtowania zielonej 
infrastruktury na obszarach Natura 2000 
w Karpatach (LIFE16 GIE/PL/000648). 
Jego celem jest wspieranie współpracy 
i partnerstwa lokalnych interesariuszy 
gmin karpackich – przede wszystkim sa-
morządów oraz lokalnych grup działania, 
przy udziale innych organizacji i pod-
miotów oraz mieszkańców – na rzecz 
właściwego zarządzania przestrzenią 
i kształtowania zielonej infrastruktury.

Praca konkursowa polegała na opraco-
waniu lokalnego studium przypadku wraz 
z planem działań na rzecz kształtowania 

W grudniu 2019 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 
Dolnej odbyło się spotkanie informacyjne dla organizacji 
pozarządowych działających na terenie Gminy Ochotnica Dolna. 
Uczestniczyli w nim członkowie Stowarzyszenia Odkrywamy 
Gorce, Fundacji Run Vegan, Klubu Seniora Wiecznie Młodzi. 

Gmina Ochotnica Dolna wraz ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele 
Doliny Dunajca” wzięli udział w konkursie na opracowanie studium 
przypadku wraz z planem działań związanych z kształtowaniem 
zielonej infrastruktury, ogłoszonego przez Karpaty Łączą 
– Zielona Infrastruktura. 

zielonej infrastruktury w celu zachowania 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
Karpat oraz wspierania zrównoważonego 
rozwoju regionu.

Zawiązanych zostało 14 Zespołów Kon-
kursowych. Złożonych zostało ostatecz-
nie 9 prac, które podlegały ocenie specjal-
nie powołanej Komisji Konkursowej.

Komisja Konkursowa dokonała ostatecz-
nego podsumowania oceny złożonych 
prac konkursowych i wydała werdykt: 
wyłoniła 5 Zespołów Konkursowych - 
równorzędnych Laureatów Konkursu:
1. BIELSKO-BIAŁA (Urząd Miejski w Biel-
sku-Białej, Biuro Rozwoju Miasta Bielsko

-Biała, Stowarzyszenie „Olszówka”).
2. ŁAPANÓW (Gmina Łapanów, 
LGD „Dolina Raby”).
3. OCHOTNICA DOLNA (Gmina Ochot-
nica Dolna, Stowarzyszenie 
„Przyjaciele Doliny Dunajca).
4. WISŁOKA (Związek Gmin Dorzecza 
Wisłoki).
5. ŻYWIECKI RAJ (Gmina Łodygowice, 
LGD „Żywiecki Raj”).
Ponadto, Komisja przyznała dodatkowe 
wyróżnienie Zespołowi SUCHA 
BESKIDZKA (Starostwo Powiatowe 
w Suchej Beskidzkiej, Gmina Zawoja, 
LGD „Podbabiogórze”).
- Zwycięstwo w konkursie to dla nas duże 
wyróżnienie ale również szansa na wykorzy-
stanie pozyskanego wsparcia na dalsze dzia-
łania prowadzące do ochrony ekosystemu 
Doliny Ochotnicy i zachowania unikalnych 
walorów przyrodniczych – informuje Rafał 
Gawlyta – prezes Stowarzyszenia „Przyja-
ciół Doliny Dunajca”.

FIO 2020. Uczestnicy mogli przedstawić 
swoje pomysły i jednocześnie zapytać 
o wątpliwości i wymogi formalne związa-
ne z ich realizacją. 

Spotkanie poprowadziła przedstawicielka 
Fundacji Rozwoju Regionu Rabka. 

Przekazanie nowego sprzętu 
Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej Jednostki OSP 
w Ochotnicy Górnej

Nowy sprzęt Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej Jednostki OSP w Ochotnicy 
Górnej przekazał Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk wraz z Przewod-
niczącym Rady Gminy Ochotnica Dolna 
Maciejem Mikołajczykiem i Sołtysem 
Sołectwa Ochotnica Górna Wiesławem 
Maciągą. 

W ramach zadania zakupiono: fantom 
manekin Brayden PRO (white) z funkcją 
informacji zwrotnej o jakości wyko-

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ochotnicy Górnej otrzymała nowy sprzęt zakupiony 
w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Gmina Ochotnica 
Dolna zrealizowała tym samym zadanie na „Zakup modeli 
szkoleniowych do nauki pierwszej pomocy” w ramach Programu 
„Mały Strażak”.

nywanej RKO, manekin szkoleniowy 
dziecka z torbą transportową i zestawem 
5 wymiennych dróg oddechowych, ze-
staw podstawowy do symulacji obrażeń 
i defibrylator treningowy CU Medical SPT 
(odpowiednik SP1) AED szkoleniowy.

Wartość dofinansowania wynosiła 
4647 zł. 

Dofinansowano ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ra-
mach Programu „MAŁY STRAŻAK”. 

Polski złoty ma 100 lat! 

Głównym celem realizacji zadania jest 
uświadomienie uczestnikom, jak zmieniła 
się polska waluta od jej odrodzenia do 
czasów współczesnych oraz jak stabilna 
pozycja złotego wpływa na umacnianie 
gospodarki i pozycję Polski w świecie. 

Projekt zakłada organizację cyklu 
warsztatów edukacyjnych dla uczniów, 
które będą popularyzowały wiedzę na 

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie z Narodowego 
Banku Polskiego w ramach zadania „Polski ZŁOTY ma sto lat!” 
Projekt od grudnia 2019 r. do marca 2020 r. będzie realizowany 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej. 

temat złotego – jednostki monetarnej 
ustanowionej w 1919 r. i funkcjonującej 
do dziś. Warsztaty poprowadzi autorytet 
w dziedzinie finansów i ekonomii. Podsu-
mowaniem warsztatów będzie konkurs 
z nagrodami oraz wydarzenie podsumo-
wujące cykl warsztatów. 

Projekt „Polski ZŁOTY ma sto lat!” znalazł 
się w gronie 102 najlepszych inicjatyw 

edukacyjnych zgłoszonych w ramach 
konkursu grantowego na realizację wyda-
rzenia edukacyjnego. 

Projekt realizowany z Narodowym 
Bankiem Polskim w ramach programu 
edukacji ekonomicznej. 
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Szlakiem przyrody i kultury 
w Dolinie Dunajca 

Kwiatki igłą wyszywane 

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

W ramach realizacji zadania powsta-
nie strona internetowa, aplikacja oraz 
wirtualny spacer po atrakcjach przyrodni-
czo-kulturowych Gminy Ochotnica Dolna. 
Aplikacja mobilna obejmować będzie sieć 
szlaków pieszych, biegowych, rowero-
wych i narciarskich oraz ścieżki tema-
tyczne. Po stronie słowackiej również 
powstanie aplikacja oraz wirtualny spacer 
po atrakcjach przyrodniczo-kulturowych 
gminy Leśnica. Aplikacja mobilna obejmo-
wać będzie ścieżki piesze oraz rowerowe. 

W ramach zadania odbędą się kilkumie-
sięczne warsztaty z wyszywania i ha-
ftowania tylmanowskich gorsetów. Pod 
okiem Mistrza dwóch uczniów zdobędzie 
wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakre-
sie ręcznego wyszywania gorsetów.  

Celem projektu jest zapewnienie ciągłości 
tradycji i przekazanie wiedzy młode-

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

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej otrzymał dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację 
zadania „Kwiatki igłą wyszywane” dofinansowanego w ramach 
projektu „Kultura ludowa i tradycja 2020”. 

Kolejnym elementem zaplanowanym 
w projekcie jest organizacja Festiwalu 
Dunajca w Tylmanowej. Na scenie wystą-
pią zespoły regionalne z dorzecza doliny 
Dunajca, a gościnnie zespół ze Słowacji, 
który zaprezentuje słowacką kulturę, mu-
zykę i śpiew. W dniu Festiwalu Dunajca, 
rano wystartuje Rodzinny Rajd Rowero-
wy z Tylmanowej do Leśnicy prowadzący 
trasą wzdłuż Dunajca. Grupa słowackich 
uczestników Festiwalu Dunajca przypły-
nie na pontonach z Leśnicy do Tylmano-
wej. Rafting na Dunajcu i Rodzinny Rajd 
Rowerowy wzdłuż Dunajca będą sym-
bolicznym - kulturowym i przyrodniczym 
– akcentem inauguracyjnym Festiwalu 
Dunajca. W ramach projektu będą też 
w celach promocyjnych wydane: mapa 
sieci szlaków turystycznych i przewodnik 
- informator turystyczny. 

W Leśnicy odbędzie się trzydniowe spo-
tkanie twórców ludowych. Wezmą w nim 
udział artyści z Polski i ze Słowacji, którzy 
podczas warsztatów wymienią się swoimi 

doświadczeniami artystycznymi i nabędą 
nową wiedzę i umiejętności. W trakcie 
warsztatów zostaną przygotowane prace, 
które zostaną zaprezentowane podczas 
Festiwalu Dunajca w Leśnicy w formie 
wystawy. Dla artystów zostanie zorgani-
zowany wieczór muzyczno – integracyjny. 

W Leśnicy odbędzie się także Festiwal 
Dunajca w ramach, którego na scenie za-
prezentują się zespoły regionalne z doliny 
Dunajca. Gościnnie wystąpi zespół z Gmi-
ny Ochotnica Dolna, który zaprezentuje 
swoją kulturę. Festiwal Dunajca rozpocz-
nie się od dwudniowego Rajdu Pieszego 
z Tylmanowej do Leśnicy. Uczestnicy 
Rajdu dotrą pieszo, szlakiem górskim do 
Leśnicy. Drugiego dnia uczestnicy rajdu 
poznają atrakcje przyrodniczo - kulturowe 
słowackich krajobrazów, a po południu 
wezmą udział w Festiwalu Dunajca.

Kwota dofinansowania wynosi ponad 
96 000 euro. 

Projekt „Szlakiem przyrody i kultury 
w Dolinie Dunajca” jest dofinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Współpracy Tran-
sgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 
2014-2020. Projekt jest realizowany 
razem z partnerem słowackim – Leśnicą.

mu pokoleniu, aby mogło kontynuować 
pozostawione przez przodków dziedzictwo. 
Uczniowie nabędą wiedzę oraz praktyczne 
umiejętności z wyszywania i haftowania 
gorsetów góralskich. To przyczyni się do 
ocalenia ginącego zawodu, a także do 
kultywowania i promowania lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego oraz kształtowania 
poczucia przynależności do regionu. 

Warsztaty będą się odbywać w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Tylmanowej. Ich 
efektem będą wyszyte dwa tylmanow-
skie gorsety, które zostaną wystawione 
w WOK. 

Kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł. 
Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury.  

Gorczańskie kwiaty 
igłą malowane

Projekt polega na przeprowadzeniu szko-
lenia przez Mistrza poprzez bezpośredni 
przekaz wiedzy i umiejętności dwóm 
uczniom, szczególnie zainteresowanym 
praktyczną kontynuacją wyszywania 
i haftowania góralskich gorsetów. Zajęcia 
odbywać się będą od kwietnia do grudnia 
2020 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej. Udział w szkoleniu 
będzie całkowicie bezpłatny. W szkoleniu 
może wziąć udział młodzież od 13 roku 
życia oraz osoby dorosłe. Chęć uczest-
nictwa w warsztatach należy zgłaszać 
u kierownika Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Dolnej (tel. 509 120 588).

Program szkolenia będzie obejmował: 
1. pomiar (miara) i krojenie
2. ręczne szycie skrojonych gorsetów

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej otrzymał 
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
na realizację zadania pn. „Gorczańskie kwiaty igłą malowane” 
w ramach projektu „Kultura ludowa i tradycyjna 2020”. 

3. rysowanie wzoru na aksamicie
4. fastrygowanie wzoru
5. wyszywanie koralikami, najpierw plecy 
potem przody
6. wyszywanie pacek klapek
7. wykończenie gorsetu
8. podsumowanie szkolenia

Z warsztatów zostanie nagrany materiał 
filmowy podsumowujący 9-miesięczną 
pracę rękodzielniczą.

Działania realizowane w ramach projektu 
ukierunkowane są na pielęgnowaniu tra-
dycji ludowej i dziedzictwa kulturowego. 
Celem projektu jest zapewnienie ciągłości 
tradycji i przekazanie wiedzy młodemu 
pokoleniu, aby mogło kontynuować 
pozostawione przez przodków dziedzic-

two. Uczniowie nabędą wiedzę oraz 
praktyczne umiejętności z wyszywania 
i haftowania gorsetów góralskich. To przy-
czyni się do ocalenia ginącego zawodu, 
a także do kultywowania i promowania 
lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz 
kształtowania poczucia przynależności do 
regionu.

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

Portki góralskie 
wyhaftowane!

W ramach projektu odbył się cykl spotkań 
warsztatowych z wyszywania i hafto-
wania portek góralskich. Poprowadził je 
lokalny twórca ludowy Tomasz Hubiak, 

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

który od lat szyje portki dla górali pieniń-
skich i podhalańskich. W ramach warsz-
tatów Mistrz Tomasz przekazał swój fach 
i swoją wiedzę w zakresie wyszywania 

portek młodemu pokoleniu. Uczennicami 
były Marzena Gazdziak z Tylmanowej 
i Dominika Królczyk z Ochotnicy Dolnej. 
Warsztaty odbywały się w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Tylmanowej od kwiet-
nia do grudnia 2019 r. 

Warsztaty miały na celu ocalenie ginące-
go zawodu, kultywowanie i promowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu oraz 
pobudzenie zainteresowania wśród 
młodego pokolenia. Uczennice podczas 
warsztatów, pod okiem Mistrza, wyszyły 
i wyhaftowały portki górali ochotnickich 
i portki górali podhalańskich, które moż-
na obejrzeć w WOK w Tylmanowej jako 
eksponaty.  

Zostały również nagrane dwa filmy pre-
zentujący warsztaty. Można je obejrzeć 
na stronie ochotnica.pl w linkach: 
http://www.ochotnica.pl/pl/211/4533/
portki-goralskie-wyhaftowane-.html
http://www.ochotnica.pl/pl/211/4698/
portki-goralskie-wyhaftowane-cd-.html

„Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury”.
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Gorczańskie smaki, 
góralskie nuty 

Zadanie składa się z kilku działań związa-
nych z wykorzystaniem dorobku kulturo-
wego, głównie kulinarnego, poprzednich 
pokoleń mieszkańców Ochotnicy i Tyl-
manowej. Projekt ma na celu budowanie 
tożsamości kulturowej i więzi pomiędzy 
młodym i starym pokoleniem mieszkań-
ców – ci ostatni żyją na co dzień według 
tradycyjnych wzorców.

W ramach zadania odbędą się: 
• warsztaty kulinarne dla dzieci i mło-
dzieży z Gminy Ochotnica Dolna.
• warsztaty zielarskie dla wszystkich 
chętnych mieszkańców Gminy, dotyczą-
ce ziół (zioła występujące w Gorcach, 
powstawanie naturalnych kosmetyków, 
wpływ ziół na zdrowie, rodzaje ziół 
i ich właściwości, wykorzystanie ziół 
w kuchni itp.). 

W Gminie Ochotnica Dolna będzie realizowany nowy projekt 
pn. „Gorczańskie smaki, góralskie nuty” w ramach programu 
EtnoPolska 2020. Środki na realizację zadania zostały pozyskane 
z Narodowego Centrum Kultury. 

• zostaną nagrane materiały video - 
nagranie kilku filmów prezentujących 
gorczańską kulturę kulinarną tj. sposób 
przyrządzania posiłków, naczynia, strój 
domowy itp. 
• zostanie wydana publikacja „Dawna 
kuchnia górali gorczańskich - w rytmie 
pór roku”
• odbędzie się Festiwal Gorczańskich 
Smaków - projekt zakończy się Festi-
walem Gorczańskich Smaków podczas, 
którego seniorzy oraz dzieci i młodzież 
zaprezentują mieszkańcom Gminy, tury-
stom i gościom dawną góralską kuchnię 
poprzez przygotowanie i prezentację 
dań. Podczas Festiwalu zostanie zorga-
nizowany konkurs kulinarny w katego-
riach: najlepsze ciasto i najsmaczniejsza 
zupa. Zostanie również zaproszony gość 
specjalny - autorytet kulinarny- który 

przygotuje popisowe danie i opowie 
o swoich działaniach kulinarnych. Podczas 
festiwalu kapele regionalne przygrywać 
będą muzykę na góralską nutę.

Kwota dofinansowania zadania to 
80 tys. zł. 

W ramach programu EtnoPolska 2020 re-
alizowane są zadania z zakresu twórczości 
ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, 
uwzględniające tradycyjne rękodzieło 
i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska 
folkloru wiejskiego i miejskiego.

Mała Ojczyzna – Wielki Mistrz

Projekt polega na przeprowadzeniu szko-
lenia przez Mistrza poprzez bezpośredni 
przekaz wiedzy i umiejętności dwóm 
uczniom, szczególnie zainteresowanym 
praktyczną kontynuacją wyszywania i ha-

W Gminie Ochotnica Dolna rusza projekt dofinansowany 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację 
zadania pn. „Mała Ojczyzna – Wielki Mistrz” w ramach projektu 
„Kultura ludowa i tradycyjna 2020”. 

ftowania wzorem ochotnickim: makatek, 
serwetek, poszewek, torebek, papuci. 
Zajęcia odbywać się będą od kwietnia 
do grudnia 2020 r. w Wiejskim Ośrodku
Kultury w Ochotnicy Górnej. Udział 

w szkoleniu będzie bezpłatny. Weźmie 
w nim udział młodzież od 13 roku życia 
oraz osoby dorosłe. 

Z przebiegu warsztatów zostanie nagrany 
materiał filmowy podsumowujący 9-mie-
sięczną pracę związaną z cyfrowaniem 
portek. 

Działania realizowane w ramach projektu 
ukierunkowane są na pielęgnowaniu tra-
dycji ludowej i dziedzictwa kulturowego. 
Celem projektu jest zapewnienie ciągłości 
tradycji i przekazanie wiedzy młodemu 
pokoleniu, aby mogło kontynuować po-
zostawione przez przodków dziedzictwo. 
Uczniowie nabędą wiedzę oraz praktycz-
ne umiejętności z wyszywania i haftowa-
nia góralskich akcesoriów. To przyczyni 
się do ocalenia ginącego zawodu, a także 
do kultywowania i promowania lokalnego 
dziedzictwa kulturowego oraz kształtowa-
nia poczucia przynależności do regionu.

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

My górale i nasza tożsamość 

Ocalić od zapomnienia  

Projekt będzie polegał na organizacji 
szeregu zadań związanych z wykorzysta-
niem dorobku kulturowego Tylmanowej 
i Ochotnicy w celu integracji społecznej. 

W ramach zdania odbędą się spotkania 
etno: dzieci, młodzieży, dorosłych i senio-
rów mające na celu pobudzenie dyskusji 
o dawnych zwyczajach, obyczajach i ob-

Celem programu jest wspieranie opieki 
nad grobami i cmentarzami wojennymi 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
stanowiącymi materialne świadectwo 
kluczowych wydarzeń z historii Polski 
związanych z walką i męczeństwem, 
a także wspieranie prowadzenia działań 

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej został beneficjentem 
programu EtnoPolska 2020. W związku z tym, już wkrótce, 
rozpocznie się realizacja zadania pn. „My górale i nasza góralska 
tożsamość”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje 
w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju 2020. 
Jedna z dotacji trafiła do Gminy Ochotnica Dolna na realizację 
zadania „Ocalić od zapomnienia”. 

rzędach występujących kiedyś i dziś na 
terenie miejscowości. Na podstawie tak 
zebranych informacji odbędą się między-
pokoleniowe warsztaty teatralne, w wyni-
ku których powstaną scenki prezentujące 
dawne obrzędy i zwyczaje. Zostaną one 
nagrane, powstanie też dokumentacja 
zdjęciowa. Dodatkowo odbędzie się 
międzyszkolny konkurs etno (malarski 

i literacki) i zostaną opracowane etnoka-
lendarze - ścienny i książkowy. Powsta-
nie także strona internetowa zadania. 
Zwieńczeniem projektu będzie Jesienny 
Etno Festiwal, podczas którego zostaną 
zaprezentowane efekty warsztatów - 
nagrania video, odbędzie się promocja 
strony i prezentacja kalendarzy.

Dodać należy, że w tym roku do programu 
wpłynęły aż 1264 wnioski! Po doko-
naniu oceny merytorycznej wyłoniono 
tylko 293 beneficjentów, którzy łącznie 
otrzymają dofinansowanie w wysokości 
10 000 000 złotych na realizację działań 
z zakresu edukacji regionalnej oraz popu-
laryzacji materialnego i niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, szczególnie 
w społecznościach oddalonych od dużych 
ośrodków życia kulturalnego.

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 
79 tys. zł. 

naukowych upowszechniających wiedzę 
na temat tych wydarzeń. 

Środki przyznane dla Gminy Ochotnica 
Dolna zostaną przeznaczone m. in. na: 
utrzymanie grobów wojennych, zapew-
nienie porządku na ich terenie, działania 
remontowe i konserwatorskie oraz działa-
nia edukacyjne i popularyzatorskie. 

Gmina Ochotnica Dolna była jedną z naj-
bardziej patriotyczne nastawionych gmin 
na Podhalu. Nie znalazła tu odzewu próba 
zjednania sobie górali przez niemieckiego 
okupanta, w ramach tzw. „Goralenvolk”. 
Wsie stały się ostoją działań partyzan- 

ckich. Burzliwe i krwawe dzieje Gminy 
Ochotnica Dolna pozostawiły po sobie 
dziesiątki mogił wojennych na cmenta-
rzach, polanach i w górach. Wśród nich są 
mogiły pojedyncze i zbiorowe.
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Organizatorami wydarzenia są Koło 
Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej 
oraz Związek Podhalan w Ochotnicy 
Górnej.

To już trzeci klip, który w 2019 roku poja-
wił się na kanale youtubowym Dziecięce-
go Teatru Muzycznego Hejo. Pierwszym 
„Bossa wiosna” ukazał się w marcu na 
przywitanie wiosny, drugi – „Pieśń o zie-
mi” powstał w ramach Piknik Ekologiczne-
go i stał się jego hymnem. 

Życzymy artystom – tym małym i tym 
dużym – kolejnych, równie wspaniałych 
teledysków, w Nowym 2020 Roku! 

Od samego rana trwały ostatnie przy-
gotowania do otwarcia Jarmarku. Na 
targowisku zawisły dekoracje świąteczne, 
rozbrzmiała świąteczna muzyka, a stano-
wiska z minuty na minutę zapełniały się 
rękodziełem ludowym i produktami regio-
nalnymi wykonanymi w Gminie Ochotnica 
Dolna. Jeszcze oficjalnie Jarmark nie 
został otwarty, a już ustawiały się kolejki. 
W jednej chwili rozprzedały się wędliny 
i ryby. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się także ozdoby świąteczne przygoto-
wane przez twórców ludowych: bombki, 
stroiki, choinki i in.   

Wielką atrakcją dla dzieci okazał się 
przyjazd Św. Mikołaja, którego przywita-
no z ogromną radością. Od razu ustawiła 
się długa kolejka do wspólnych zdjęć. 
Po południu na dzieci czekały wspólne 

Skubacki 
w Ochotnicy Górnej 

”Wesołych Świąt – niech się 
raduje każdy dom” 

I Ochotnicki Jarmark 
Bożonarodzeniowy 

Tradycyjnie, jak co roku, w listopadzie 2019 r. w Wiejskim Ośrodku 
Kultury w Ochotnicy Górnej odbyły się „skubacki”, czyli staropolski 
obrzęd związany z darciem pierza. Spotkaniu, odbywającemu 
się przed rozpoczęciem okresu adwentu, towarzyszą posiady 
przy góralskiej muzyce, śpiew, taniec i wspólne rozmowy. 
Uczestnicy mają także okazję spróbować regionalnych przekąsek 
przygotowanych przez ochotnickie gospodynie.  

Dziecięcy Teatr Muzyczny Hejo wraz ze Stowarzyszeniem Klub 
Seniora Wiecznie Młodzi nagrali wspólny teledysk świąteczny 
z życzeniami dla wszystkich mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna. 
Materiał powstał pod kierunkiem opiekuna obu grup Michała Buska. 

W ostatnią przedświąteczną sobotę grudnia (21.12.), na targowisku 
w Ochotnicy Dolnej, odbył się po raz pierwszy Ochotnicki Jarmark 
Bożonarodzeniowy. 

zabawy z animatorem. Jarmark odwiedził 
także górnik, miś i myszka miki, z którymi 
można było wykonać pamiątkowe zdjęcie. 
Środki zebrane w ramach wykonywanych 
zdjęć zostaną przeznaczone na rehabilita-
cję mieszkanki Ochotnicy Górnej.  

Na zakończenie Jarmarku, odbył się 
konkurs świąteczny z nagrodami. Wśród 
nagród znalazły się m. in. nowowydane 
przez WOK w Tylmanowej kalendarze 
ścienne na 2020 r. 

Jarmark odwiedził także Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, który 
dokonał zakupów pamiątek regionalnych 
od twórców z Tylmanowej i Ochotnicy 
oraz Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna 
i Radna Rady Powiatu Maria Łojas –
Jurkowska. 

Podczas Jarmarku wystąpił zespół Wston-
zecki i kapela dziecięca Spod Gorca oraz 
Karol Tylecki, Dawid Błachut i Natalia 
Szczepaniak. 

O godz. 10:00 w Wiejskim Ośrodku Kul-
tury w Ochotnicy Dolnej odbyło się posie-
dzenie Zarządu Głównego ZP, na którym 
m.in. podsumowano cały rok obchodów 
100-lecia związku, omówiono sprawy 

Książka na swoje wydanie czekała 49 lat!
Została napisana przez partyzantów 
Eugeniusza Giełdczyńskiego – mieszkań-
ca Ochotnicy Dolnej i Tadeusza Morawę, 
którzy ukrywali się i walczyli w Gorcach. 

Publikację do wydania przygotował syn 
jednego z partyzantów Tadeusz Morawa 
Junior. 

W niedzielny wieczór (22 grudnia), 
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochot-
nicy Dolnej, jako kontynuacja obchodów 
75. rocznicy krwawych wydarzeń, odbyła 
się promocja książki „Ochotnica w walce 
z okupantem niemieckim w latach 1939 
– 1945”. 

Najpierw uczniowie Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Krwawej 
Wigilii wraz z nauczycielami wystąpili 
z programem artystycznym upamiętniają-
cym wydarzenia z 23 grudnia 1944 r. 

Następnie Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk wraz z Tadeuszem 

Historia Małej Ojczyzny 
– promocja książki 
”Ochotnica w walce…” 

Związek Podhalan w Polsce 
świętował w Ochotnicy 
Dolnej swoje 100-lecie

W 75. rocznicę pacyfikacji niemieckiej w os. Rzeka, Jurki 
i Mastalerze w Tylmanowej (22.12.1944 r.) oraz „krwawej wigilii” 
w Ochotnicy Dolnej (23.12.1944 r.) została wydana publikacja 
„Ochotnica w walce z okupantem niemieckim w latach 1939 – 
1945” prezentująca losy naszych Małych Ojczyzn - Tylmanowej 
i Ochotnicy. 

W ostatnią niedzielę 2019 roku, w Ochotnicy Dolnej miało miejsce 
uroczyste podsumowanie obchodów 100-lecia Związku Podhalan 
w Polsce.

Morawą zaprezentowali publiczności 
nowowydaną publikację przybliżając 
okoliczności jej powstania, opowiadając 
historię autorów i wspominając wydarze-
nia z przeszłości. 

Autorzy w książce w sposób przekrojo-
wy zaprezentowali historię Ochotnicy 
i Tylmanowej począwszy od 4 września 
przez kolejne 1968 dni, aż do zakończenia 
wojny. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaznaczył, 
że w 75. rocznicę, tą książką przypominamy 
o wydarzeniach z przeszłości Ochotnicy 
i Tylmanowej, czcząc pamięć naszych 
przodków, wspominając ofiary i bohate-
rów tamtych dni, wiedząc, że „ojczyzna to 
ziemia i groby”, a „narody tracąc pamięć, 
tracą życie…” Ci wszyscy, choć umarli, żyją 
w naszej pamięci. Pustkę po nich wypełnij-
my modlitwą i upamiętnieniem.

Tadeusz Morawa (Junior) podkreślił, że 
o Gminie Ochotnica Dolna oraz o udziale jej 
mieszkańców w ruchu oporu napisano już 

wiele. Opracowania te mają niewątpliwą 
wartość. Większość z nich jednak to pu-
blikacje, które ukazały się w czasopismach 
i periodykach, a których treścią są wyryw-
kowe zdarzenia tamtych trudnych, a jakże 
tragicznych dni. Zadaniem niniejszej pracy 
jest rzeczywiste przedstawienie faktów 
i ujęcie wydarzeń jako całości obejmującej 
okres zmagań z okupantem na tym terenie 
od roku 1939 do roku 1945.

bieżące i podjęto uchwałę powołującą 
Odział Związku Podhalan w Gdańsku.

Następnie o godz. 11:30 mieszkańcy oraz 
zaproszeni goście uczestniczyli w uro-

czystej Mszy Św. w Kościele Parafialnym 
w Ochotnicy Dolnej, w oprawie mu-
zycznej zespołów: Spod Gorca, Wston-
zecki, Nucicki, Mali Ochotni oraz kapeli 
Mateusza Tarchały. Po Mszy Św. poczty 
sztandarowe oraz delegaci przemaszero-
wali do restauracji Och, gdzie przywitał 



40 41

K
U

L
T

U
R

A

K
U

L
T

U
R

A

wszystkich Prezes Zarządu Głównego 
ZP Andrzej Skupień, Prezes Oddziału ZP 
w Ochotnicy Dolnej Leszek Chrobak oraz 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk.

W uroczystości udział wzięli m.in. honoro-
wy członek Związku Podhalan, a zarazem 
Senator RP Jan Hamerski, Kapelani 
Związku Podhalan ks. Władysław Zązel,
ks. Mieczysław Łukaszczyk, 
ks. dr Stanisław Kowalik, Wiceprezesi 
ZGZP Marta Zagórska i Piotr Gąsienica, 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk, Sekretarz Gminy Ochotnica 

Dolna oraz Radna Rady Powiatu 
Nowotarskiego Maria Łojas – Jurkowska, 
Radny Rady Powiatu Nowatorskiego 
Tomasz Hamerski, Przewodniczący 
Rady Gminy Ochotnica Dolna Maciej 
Mikołajczyk, Radni Gminy Maria Chlipała-
Gołdyn, Barbara Udziela i Irena Pawlik, 
Z-ca Komendanta Powiatowego Policji 
w Nowym Targu komisarz Zbigniew 
Zacher, dyrektorzy szkół , delegacje 
regionalnych Oddziałów Związku 
Podhalan i inni znamienici goście.

Na uroczystość przybył również zespół 
Trebunie Tutki, który został uhonorowany 
medalem Zasłużony Dla Kultury Gloria 
Artis, odznaczeniem nadanym przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego osobie lub instytucji wyróżniającej 
się w dziedzinie twórczości artystycznej, 
działalności kulturalnej lub ochronie kul-
tury i dziedzictwa narodowego. Medal dla 
zespołu wręczył podczas tej uroczystości 
Senator Jan Hamerski. 

Około godz. 14:00 nastąpiło podsumowa-
nie obchodów i wręczenie podziękowań 
dla gospodarzy i wszystkich zaangażo-
wanych w pracę całoroczną na rzecz 
Związku Podhalan. Ponadto specjalne 
podziękowania i statuetki za krzewienie 
kultury na rzecz Małej Ojczyzny jaką jest 
Ochotnica Dolna otrzymały Pani Janina 
Urbaniak oraz Pani Agata Chlipała. Po 
prezentacji fragmentu filmu „Jubileusz 
100-lecia Związku Podhalan w Polsce 
1919-2019” obecni połamali się opłat-
kiem.

Na zakończenie uroczystości, po części 
oficjalnej, wystąpiły nasze ochotnickie 
kapele: dzieci i młodzież Spod Gorca, 
Wstonzecki, Nucicki – dziecięcy zespół 
działający pod kierunkiem Agaty Chlipały 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej oraz kapela Mate-
usza Tarchały.

Nasi reprezentanci wzięli udział w uro-
czystym przemarszu z placu przy Remizie 
OSP do kościoła parafialnego. W barw-
nym Orszaku szli także samorządowcy, na 
czele z Wójtem Gminy Oświęcim Miro-
sławem Smolarkiem. W kościele rozpo-
częło się wspólne kolędowanie, podczas 

Seniorzy i Dziecięcy Teatr 
Muzyczny Hejo na Orszaku 
Trzech Króli we Włosienicy
6 stycznia br., w święto Trzech Króli, Stowarzyszenie Klub Seniora 
„Wiecznie Młodzi” i Dziecięcy Teatr Muzyczny Hejo reprezentowali 
Gminę Ochotnica Dolna we Włosienicy w Gminie Oświęcimim. 
We Włosienicy, w Parafii Św. Michała Archanioła, odbył się, po raz 
piąty, Orszak Trzech Króli połączony z opłatkiem parafialnych grup 
modlitewnych i koncertem kolęd i pastorałek. Hasłem tegorocznego 
orszaku były słowa jednej z kolęd „Cuda, cuda ogłaszają”. 

którego, z jasełkami wystąpili mieszkańcy 
Tylmanowej i Ochotnicy wraz z chórem 
„Włosianeczki”. Wspólne, międzygminne 
i wielopokoleniowe jasełka przygotował 
opiekun i animator Stowarzyszenia Klubu 
Seniora „Wiecznie młodzi” i Dziecięcego 
teatru Muzycznego Hejo Michał Busek. 

Dziękujemy obu grupom oraz ich opie-
kunowi za czas poświęcony na przygoto-
wanie jasełek i godne reprezentowanie 
Gminy Ochotnica Dolna. 

Świętowanie rozpoczęło się od mszy 
św. w kościele parafialnym pw. Miłosier-
dzia Bożego w Tylmanowej. Mszę św. 
sprawowali ks. prałat Władysław Zązel 
– kapelan Związku Podhalan w Polsce, 
ks. dr Stanisław Kowalik – kapelan 
Zarządu Głównego Związku Podhalan 
oraz proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Ochotnicy Górnej oraz ks. Marek 
Mroczek – proboszcz tylmanowksiej pa-
rafii. Podczas mszy św. oprawę muzyczną 
zapewniła kapela regionalna składająca 
się z młodzieży tylmanowskiej oraz chór 
kościelny Misericordia. 

Po zakończeniu mszy św. zaproszeni go-
ście oraz poczty sztandarowe udały się
do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylma-
nowej. Tam zebranych przywitała Prezes 

W Tylmanowej górale złożyli 
sobie świąteczne życzenia 

W Ochotnicy Górnej połamali 
się opłatkiem 

W sobotę (18 stycznia br.) członkowie Związków Podhalan 
oraz zaproszeni goście złożyli sobie świąteczne życzenia 
podczas tradycyjnego, corocznego spotkania opłatkowego 
zorganizowanego przez Związek Podhalan w Tylmanowej. 

W niedzielę (19 stycznia br.) członkowie Związku Podhalan 
w Ochotnicy Górnej oraz zaproszeni goście spotkali się w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej na wspólnym corocznym 
opłatku. 

Związku Podhalan w Tylmanowej Zofia 
Piszczek. Na opłatek przybyli m. in.: 
Anna Paluch – Poseł na Sejm RP, Tadeusz 
Królczyk – Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
Maciej Mikołajczyk – Przewodniczący 
Rady Gminy Ochotnica Dolna, Maria 
Łojas – Jurkowska – Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna i Radna Rady Powiatu 
Nowotarskiego, kapłani, dyrektorzy szkół 
oraz inni znamienici goście. 

Z pocztami sztandarowymi przyjechali
reprezentanci Związków Podhalan 
z Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej, 
Krościenka, Szczawnicy, Nowego Targu, 
Łopusznej i Obidzy. 

Po oficjalnej część nadszedł czas skła-
dania życzeń i łamania się opłatkiem. Na 

zakończenie odbyły się jasełka w wyko-
naniu uczniów II klas z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego im. mjra H. Sucharskie-
go w Tylmanowej, którzy wystąpili z pro-
gramem artystycznym przygotowanym 
przez Zofię Brzeźną i Teresę Mastalerz. 
W jasełkach nie zabrakło odwołań do 
tradycyjnych góralskich tańców, śpiewu, 
życzeń. Dzieci do wspólnego kolędowa-
nia zaprosiły zebranych gości, w związku 
z czym cała sala rozbrzmiała świątecznym 
śpiewem i muzyką. 
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Świętowanie rozpoczęło się tradycyj-
nie od mszy św. w kościele parafialnym 
w Ochotnicy Górnej, której przewodniczył 
proboszcz ochotnickiej parafii i zarazem 
kapelan Związku Podhalan - ks. dr Stani-
sław Kowalik.  

Następnie zaproszeni goście oraz poczty 
sztandarowe udały się do WOK. Tutaj 
wszystkich zebranych przywitał prezes 
ZP Ochotnica Krzysztof Dobrzyński. Na 
opłatek przybyli m. in.: Anna Paluch Poseł 
na Sejm RP, Tadeusz Królczyk Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna, Maria Łojas – Jurkowska 
Sekretarz Rady Gminy Ochotnica Dolna 
i Radna Rady Powiatu Nowotarskiego, Wie-
sław Maciąga Sołtys Sołectwa Ochotnica 
Górna, Radni Rady Gminy Ochotnica Dolna. 

Szczególnym gościem, który wziął udział 
w opłatku, był Jan Kubik – muzyk, twórca 
pienińskich strojów, który 18 stycznia świę-
tował swój benefis. Za wieloletnią 
działalność muzyczną i kulturalną 
otrzymał od kierownika WOK 
Zdzisława Błachuta „laskę wołoską”. 

Na opłatek przybyły poczty sztanda-
rowe Związków Podhalan z Niedźwie-
dzia, Harklowej, Dębna, Lubomierza, 
Tylmanowej, Ochotnicy Dolnej, Łącka, 
Krościenka, Nowego Targu i Łopusznej. 

Po życzeniach i obiedzie przyszedł czas na 
wspólne kolędowanie przy muzyce zespo-
łów Ochotni i Mali Ochotni z Ochotnicy 
Górnej. 

Przed licznie zgromadzoną publiczno-
ścią, pod batutą Krzysztofa Madziara,  
zaprezentowali się Orkiestra Symfoniczna 
i Chór Szkoły Muzycznej w Łącku, Chór 
Mieszany „Zew Gór” z Łącka i Chór Mie-
szany im. bł. ks. J. Popiełuszki z Marcin-
kowic.  

Świątecznego koncertu, razem z miesz-
kańcami Tylmanowej i okolic, wysłuchał 
Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna wraz z Marią Łojas – Jurkowską 
Sekretarz Rady Gminy Ochotnica Dolna 
i Radną Rady Powiatu Nowotarskiego 
oraz Marią Chlipałą – Gołdyn Zastępcą 
Przewodniczącego Rady Gminy Ochotni-
ca Dolna. 

Organizatorem koncertu była Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Łącku. 

Koncert Bożonarodzeniowy 
w Tylmanowej 
W niedzielę (26.01.) w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia 
Bożego w Tylmanowej odbył się koncert, podczas którego została 
wykonana suita na Boże Narodzenie Jana Joachmia Czecha - 
starosądeckiego kompozytora żyjącego w latach 1888 – 1955.  

Wręczenie nagrody miało miejsce podczas 
Targów Regionów i Produktów Tury-
stycznych TOUR SALON 14 lutego 2020 
w budynku Międzynarodowych Targów 
Poznańskich w Poznaniu. Nagrodę odebra-
li Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk i Prezes Koła Gospodyń Wiej-
skich w Ochotnicy Górnej Janina Król.  

Konkurs Róża Regionów ma na celu 
wyłonienie najbardziej atrakcyjnych 
produktów marketingowych promujących  
polską turystykę. W tym roku do redakcji 

W Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochot-
nicy Dolnej, z testem zmagali się najlepsi 
uczniowie z Ochotnicy i Tylmanowej, 
wyłonieni w drodze eliminacji szkol-
nych. Uczestników Turnieju i zebranych 
gości przywitał Prezes Zarządu Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP Pan Stanisław 
Noworolnik. Zwycięzcy będą reprezen-
tować Gminę w powiatowym etapie 
Turnieju. 

Nad przebiegiem eliminacji gminnych 
czuwało jury w składzie: druh st. asp. 
Szczepan Barnaś jako przewodniczący, 
druh mł. asp. Piotr Molitorys – członek 
jury, druh Stanisław Noworolnik Prezes 
ZOG ZOSP RP jako członek oraz druh 
Rafał Urbaniak Komendant Gminny 
ZOSP także jako członek jury. 

Nagroda dla ”Dawnej kuchni 
górali gorczańskich”

Odbyły się eliminacje gminne 
do Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej 

Wydana w ubiegłym roku książka kulinarna „Dawna Kuchnia Górali 
Gorczańskich”, opisująca kuchnię regionalną Ochotnicy Górnej, 
Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej zwyciężyła w konkursie „Róża 
Regionów” organizowanym przez „Wiadomości Turystyczne”. 
Kapituła konkursowa przyznała publikacji główną nagrodę 
w kategorii projekt specjalny w ramach najlepszych projektów 
promujących polskie produkty turystyczne. 

W środę, (26 lutego 2020 r.), odbył się coroczny, gminny etap, 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom” organizowanego przez Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Ochotnicy Dolnej.

„Wiadomości Turystycznych” napłynęło 
ponad sto zgłoszeń od miast, powiatów, 
gmin, województw, lokalnych grup dzia-
łania, LOT-ów i ROT-ów, stowarzyszeń 
i fundacji.

„Dawna kuchnia górali gorczańskich” 
została wydana przez Fundację Wolna 
Republika Ochotnicka we współpracy 
z Kołem Gospodyń Wiejskich w Ochotni-
cy Górnej, Związkiem Podhalan w Ochot-
nicy Dolnej i Tylmanowej. Patronat nad 
publikacją objął Robert Makłowicz. 

Wydanie publikacji było możliwe dzięki 
dofinansowaniu ze środków z Unii Euro-
pejskiej w ramach działania Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER, PROW 2014- 2020 „Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestycją 
w obszary wiejskie”. Operacja realizowana 
jest w ramach Strategii Rozwoju Lokal-
nego kierowanego przez społeczności 
wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

Wszystkie przepisy zawarte w „Dawnej 
Kuchni Górali Gorczańskich” dostępne są 
na stronie www.gorczanskiesmaki.pl 

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

Wyniki rozgrywek finałowych 
– kolejność zajętych miejsc:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Luberda Amelia - SP Skrodne – 18 pkt. 
2. Jurkowska Dominika 
– SP w Ochotnicy Górnej – 17 pkt.
3. Tokarczyk Mikołaj – NSP Młynne 
– 15 pkt. 
II grupa wiekowa (VII i VIII kl. szkoły 
podstawowej) 
1. Rusnak Kinga 
– SP w Ochotnicy Górnej – 21 pkt.

2. Król Aleksandra 
– SP w Ochotnicy Górnej – 20 pkt. 
3. Matyszok Bartłomiej 
– SP w Tylmanowej – 18 pkt. 

Turniej organizowany jest co roku i cieszy 
się dużą popularnością wśród dzieci i mło-
dzieży z Gminy Ochotnica Dolna. Celem 
turnieju jest popularyzacja przepisów 
i kształtowanie umiejętności w zakresie 
ochrony ludności, ekologii, ratownictwa 
i ochrony przeciwpożarowej. W szczegól-
ności służy popularyzowaniu wśród dzieci 
i młodzieży z naszej Gminy znajomości 
przepisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek pożaru, prak-
tycznych umiejętności posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy 
na temat techniki pożarniczej, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej oraz historii 
i tradycji ruchu strażackiego.
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Do kategorii książka o Sądecczyźnie były 
nominowane dwie publikacje z Gminy 
Ochotnica Dolna: „Dawna kuchnia górali 
gorczańskich” oraz „Z zamiłowania do 

Ochotnickie publikacje 
promowane w Krynicy 

Msza św. w setną rocznicę 
urodzin Jana Pawła II 

W sobotę (29 lutego) w Pijalni Głównej w Krynicy odbyła się 
uroczysta gala, podczas której został rozstrzygnięty VIII konkurs 
literacki o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora. 

7 marca w Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich odbyła się msza 
św. sprawowana przez abp Marka Jędraszewskiego w intencji 
Fundacji „Szlaki Papieskie”. Przed mszą św. delegacje złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze przy pomniku Jana Pawła II znajdującym na 
dziedzińcu Kurii. Tutaj wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali „Barkę”. 

sztuki i tradycji. Pasje i talenty górali 
gorczańskich”. Wydane w zeszłym roku 
książki zostały zaprezentowane sądeckiej 
publiczności razem z innymi – 27 najlep-

szymi publikacjami 2019 r. Obie publika-
cje mają dedykowane sobie strony: 
www.gorczanskiesmaki.pl oraz 
www.kongreskulturygorczanskiej.pl

W kategorii „Sądecki autor” zwycięży-
ła Barbara Paluchowa, zaś w kategorii 
„Książka o Sądecczyźnie” wygrała publi-
kacja „Powrót na Sądecczyznę” Antonie-
go Kroha. 

Gali towarzyszyły 2. Sądeckie Targi 
Książki. 

W wydarzeniu wzięli udział m. in. Posło- 
wie na Sejm RP Jan Duda i Edward 
Siarka, Leszek Zegzda oraz były Wicemi-
nister Kultury Rafał Skąpski.  

Po Eucharystii, w Sali Królewskiej - 
Okna Papieskiego odbyło się spotkanie 
członków i sympatyków Fundacji z abp 
Markiem Jędraszewskim. Była to okazja 
do rozmowy. W uroczystościach udział 
wziął Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tade-
usz Królczyk. 

Szlaki Papieskie zostały otwarte 26 maja 
2003 r. w Rabce - Zdroju, utrwalając tym 
samym polskie ślady Jana Pawła II. Inicja-
torem przedsięwzięcia był Społeczny Ko-
mitet Organizacyjny (przekształcony póź-
niej w Fundację Szlaki Papieskie), złożony 
z przedstawicieli Krakowa oraz lokalnych 
władz samorządowych i parafii. Fundacja 
Szlaki Papieskie działa w Krakowie od 
roku 2003, pod patronatem honorowym 
metropolity krakowskiego i zajmuje się 
dokumentacją, a także opisem miejsc 
odwiedzanych przez Karola Wojtyłę.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OCHOTNICY DOLNEJ

Spotkanie rozpoczęło się od przezabaw-
nego przedstawienia pn. „Kobieta zmien-
ną jest” w wykonaniu kabaretu EWG 
z Doruchowa. Po tak humorystycznym 
występie Zastępca Wójta Gminy Ochot-
nica Dolna Krzysztof Jurkowski wraz 
z Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ochotnicy Dolnej Moniką Groń 
wręczyli nagrody książkowe Najaktyw- 
niejszym Czytelniczkom w 2019 roku. 

Następnie panie z przyjemnością poddały 
się zabiegom pielęgnacyjnym. Wiele 
pań z ochotą skorzystało z komputero-
wej analizy skóry, którą przeprowadziła 

Na wstępie odbyły się rozmowy o plu-
szakach i o święcie misia – jak i kiedy 
powstało. Później dzieci wysłuchały 
opowiadania pt. „Miś Tuliś idzie do przed-
szkola” i pokolorowały obrazki z misiami. 

Spotkanie odbyło się z okazji Dnia Plu-
szowego Misia - niedawno obchodzonego 
na całym świecie (25 listopada), więc 
wszystkie dzieci przybyły ze swoimi mi-
siami. Przyniesione pluszowe niedźwiadki 

W Ochotnicy Dolnej 
świętowano Dzień Kobiet 

Święto Pluszowego Misia 

Dzień Pluszowego Misia

W dniu 9 marca w WOK w Ochotnicy Dolnej odbył się Dzień 
Kobiet zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz 
Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej. 

W dniu 26 listopada Bibliotekę w Ochotnicy Górnej odwiedziły 
dzieciaczki z klasy 0 ze swoimi pluszowymi misiami wraz z panią 
Anną Bukała – Kobylarczyk. 

W dniu 3 grudnia Bibliotekę w Ochotnicy Dolnej odwiedziły dzieci 
z klasy 0 z OREW na Brysiówce wraz z paniami: Irenką, Adą i Jolą 
oraz dzieci z klasy I ze szkoły podstawowej Centrum wraz z panią 
Anią Ligęza. 

Bożena Jachymiak. Chętnych nie zabrakło 
też do nauki wykonywania pięknych 
i misternych kwiatów z krepiny i bibuły, 
a cierpliwie uczyła tego Władysława 
Kurzeja. 

Podczas spotkania rozlosowano wiele 
atrakcyjnych nagród, które ufundowały: 
firma Souvre, Agata Groń, Bożena Jachy-
miak, sklep Lusi, Justyna Chlipała, Mariola 
Syjud, Salon Kosmetyczny Kameleon, 
Renata Stec. Poczęstunek zasponsorowa-
ła Cukiernia Rusnak. Za wszystkie fanty 
i słodkości bardzo dziękujemy. 

Paniom dziękujemy za przybycie i prze-
sympatyczną atmosferę i życzymy wszyst-
kiego co najlepsze i najpiękniejsze. 

Następnie uczniowie rozwiązywali quizy 
i zagadki o misiach oraz zaznajomili się z bi-
bliotecznymi książkami dla najmłodszych. 
Na zakończenie sympatycznego spotkania 
dzieci otrzymały zakładki do książek. 

różniły się od siebie wyglądem, ale każdy 
był chętnie przytulany i kochany ponie-
waż pluszaki są symbolem dobra, miłości, 
ciepła, łagodności i opiekuńczości, czyli 
tego, czego jako ludzie bardzo pragnie-
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my. Pluszowe misie z dzieciństwa często 
towarzyszą nam również w dorosłości i są 
chętnie wybierane jako maskotki uświet-
niające różne miejsca czy wydarzenia.

Po przedstawieniu siebie i swoich misiów 
dzieci wysłuchały opowiadania o sym-
patycznym niedźwiadku pt. „Kto przytuli 
misia Tulisia?” oraz „Przygody Puszka”, 
następnie pomalowały kolorowanki 

z misiami oraz każde zrobiło sobie zdjęcie 
w misiowej fotobudce. Na spotkaniu dzie-
ci bardzo chętnie uczestniczyły w grach 
i zabawach ruchowych oraz nauczyły się 
rymowanki o misiu łasuchu, który kocha 
miodek. Na zakończenie, po zaznajo-
mieniu się z książkami dla najmłodszych, 
dzieci otrzymały słodki poczęstunek 
i umówiły się na kolejne spotkanie. 

Podczas spotkania rozmawialiśmy 
o nowych słowach, które pojawiły się 
w języku polskim. Uczniowie odgadywali 
znaczenie niektórych wyrazów, układali 
z rozsypanych wyrazów tytuły książek, 

Pani Ewa napisała wiele książeczek dla 
dzieci. Są wśród nich zbiory opowiadań,
bajki, wiersze, zagadki, scenariusze 
teatralne oraz opracowania 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-
wała dla uczestników różnorodne zadania, 

Dzień Języka Ojczystego

Kto czyta książki, 
żyje podwójnie

W dniu 26 lutego z okazji Dnia Języka Ojczystego, Bibliotekę 
w Ochotnicy Górnej odwiedzili uczniowie klasy I ze szkoły 
podstawowej wraz z wychowawczynią panią Anną Wójciak. 

W dniu 11 marca odbyły się dwa spotkania autorskie z uczniami 
szkół podstawowych z Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej 
Skrodne oraz Ochotnicy Dolnej Centrum zorganizowane przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Ochotnicy Dolnej. Gośćmi byli 
pisarka Ewa Stadtmüller i ilustrator Łukasz Zabdyr. 

wspólnie czytali i odgadywali przysłowia 
polskie oraz rymowanki. Spotkanie prze-
biegło w miłej i sympatycznej atmosferze.

Tekst i zdjęcia: Czesława Czajka

przedstawiała scenki z wykorzystaniem 
licznych maskotek i kukiełek przedstawia-
jących bohaterów jej książek. 

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się 
wykonywane przez pana Łukasza ilustra-
cje. Humorystyczne rysunki wywoływały 
na sali żywe reakcje. Pan Łukasz w prosty 
i dowcipny sposób wprowadził dzieci 
w tajniki warsztatu rysownika i zdradził 
tajemnicę jak z liter tworzyć obrazy. Pod-
czas spotkania przy współpracy uczniów 
powstał także piękny plakat promujący 
czytanie książek.

Na zakończenie uczniowie zakupili 
książeczki ze specjalnymi dedykacjami 
i rysunkami.

Spotkania autorskie sfinansowane zostały 
przez MKiDN w ramach projektu Pro-
mocja czytelnictwa pn. „Kto czyta książki 
żyje podwójnie”.

Spotkanie opłatkowe rozpoczął Pro-
boszcz, który przywitał wszystkich obec-
nych i skierował serdeczne słowa uznania 
i podziękowania dla zgromadzonych przy 
wspólnym stole Seniorów oraz złożył 
wszystkim Babciom i Dziadkom najser-
deczniejsze życzenia z okazji nadchodzą-
cego święta. Następnie głos zabrała Pani 
Maria Łojas – Jurkowska Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna  reprezentująca w tym 
dniu Wójta Gminy Tadeusza Królczyka, 
który nie mógł osobiście wziąć udziału 
w spotkaniu opłatkowym, ale przekazał 
najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia 
dla Wszystkich Seniorów. Na spotkanie 
przybyli również przedstawiciele szkolne-
go wolontariatu wraz z opiekunką siostrą 

Angelo Ciureja ukończył Szkołę Muzycz-
ną II stopnia. Jest pierwszym Romem 
w Polsce wykonującym śpiew klasyczny, 
wydał już dwie płyty. Od 2013 do 2018 
otrzymywał stypendium oraz nagrody 
od Ministra Administracji i Cyfryzacji 
w ogólnopolskim konkursie dla uzdol-
nionej młodzieży romskiej w Polsce. 
W roku 2017 Angelo zajął drugie miejsce 
na Międzynarodowym Spotkaniu Trzech 
Kultur w Krzeszowie oraz Złotą Płytę 

Spotkanie opłatkowe 
seniorów z parafii 
w Ochotnicy Dolnej

Wieczór muzyki romskiej 
”Gdzie na ziemi miejsce me” 

19 stycznia br. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej 
odbyło się spotkanie opłatkowe dla Seniorów. Zostało ono 
zorganizowane z inicjatywy Proboszcza naszej parafii ks. Pawła 
Legutko oraz Parafialnego Oddziału Caritas przy współpracy 
Wiejskiego Ośrodka Kultury. Na spotkanie przybyło ponad 50 osób. 

18 stycznia br. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej 
odbył się koncert muzyki i tańca cygańskiego. Na scenie wystąpił 
romski wokalista Angelo Ciureja z zespołu Romano Drom 
z Wałbrzycha. Rozbrzmiała cygańska muzyka i śpiew, a scena 
wypełniła się kolorowymi strojami tancerek, które wirowały 
w rytm muzyki. 

WOK OCHOTNICA DOLNA

Danutą Jagiełą obdarowując obecnych 
drobnymi upominkami. 

Ksiądz Proboszcz przeprowadził wspólną 
modlitwę, po której zebrani składali sobie 
nawzajem życzenia, dzieląc się opłatkiem. 
Towarzyszył temu podniosły i wzruszający 
nastrój. Po czasie wzruszenia, radości 
i uścisków wszyscy usiedli przy wspólnym 
stole, aby razem zjeść uroczysty obiad 
przy dźwiękach kolęd wykonywanych 
przez skrzypaczkę Lenkę. Dalsze kolę-
dowanie przebiegało na góralską nutę, 
a grała i śpiewała kapela „Spod Gorca” co 
jeszcze bardziej podkreśliło świąteczny 
charakter spotkania. Po góralskim kolędo-
waniu zagrała na instrumentach dętych 

ochotnicka „Chałtura”, która porwała 
seniorów do radosnego śpiewu a nawet 
i tańca.

Matka Teresa z Kalkuty uświadamia nam, 
że Boże Narodzenie powinno być zawsze 
w naszych sercach i naszych relacjach 
wobec bliźnich, szczególnie chorych 
i starszych. Niech więc ta myśl towarzy-
szy nam w codzienności, aby w naszych 
czynach mogło urealniać się Boże Naro-
dzenie i było źródłem niegasnącej radości, 
pokoju, szczęścia i miłości dla każdego 
z nas. 

podczas Przeglądu Poezji świętego Jana 
Pawła II w Witkowie. W roku 2018 brał 
udział w programie „Mam Talent” oraz 
został zaproszony przez lidera zespołu 
Terne Roma, Prezesa Fundacji Królewskiej 
Romów - Bogdana Trojanka do Słupska, 
aby wspólnie zagrać sylwestrowy koncert. 
Od dnia 02 stycznia 2019 r Angelo Ciure-
ja pracuje jako asystent Edukacji Romskiej                          
w Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży  
„Salvator” w Wałbrzychu, gdzie w dniu 

05 stycznia założył zespół „Romano 
Drom” (co po polsku znaczy „romska 
droga”). Jest również zwycięzcą IX edycji 
konkursu „Wałbrzych ma talent 2019”.

W trakcie koncertu odbył się quiz z na-
grodami, w którym publiczność musiała 
wykazać się wiedzą na temat kultury 
romskiej.

Na widowni, podczas wieczoru muzyki 
romskiej, zgromadzili się przedstawiciele 
obu społeczności: polskiej i romskiej, 
którzy doskonale bawili się przy rytmach 
cygańskiej muzyki. 
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W rolę aktorów wcielili się członkowie 
Klubu Seniora „Wiecznie Młodzi” oraz 
Dziecięcego Teatru Muzycznego Hejo.   
Na scenie rozbrzmiały kolędy oraz zo-
stały odegrane scenki związane z Bożym 
Narodzeniem. Zapanowała świąteczna 
atmosfera, której towarzyszyło wspólne 
kolędowanie.

Na jasełka przybył Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk.  

Seniorzy i dzieci kolędowali 
w Ochotnicy Dolnej 
W niedzielę (26 stycznia) w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 
Dolnej zostały wystawione jasełka w reżyserii Michała Buska 
– animatora grup działających przy WOK - ach w Gminie 
Ochotnica Dolna. 

Znając ograniczony czas rodziców WOK 
zorganizował dowóz na stok, pomoc przy 
wypożyczaniu sprzętu, ubieraniu itp. oraz 
opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas 
wyjazdów.

Wyjazdy na narty - nauka 
jazdy na stoku w Kluszkowcach 
z wykwalifikowanymi 
instruktorami
Dzieci i młodzież z Ochotnicy w czasie ferii zimowych byli 
uczestnikami „Feriady” zorganizowanej przez Szkółkę narciarską 
i snowboardową Czorsztyn-Ski dla dzieci i młodzieży z gmin: 
Czorsztyn, Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica. 

Przez okres ferii zorganizowano łącznie 
8 godzin szkoleń jazdy na stoku. Pierwsze 
lekcje jazdy odbyły się we wtorek. Uczest-
nicy w liczbie 43 stawili się na zbiórkę, 
aby wyruszyć pod opieką instruktorów na 

zimową  przygodę z nartami  i snowbo-
ardem, gdzie dzielni narciarze zaczęli 
pierwsze szkolenie. Na kolejne wyjazdy 
było jeszcze więcej chętnych. Dla naszych 
narciarzy nie straszny był wiatr i chłód. 
Ci bardziej zaawansowani jeździli na 
trudniejszych trasach, natomiast ci, którzy 
na stoku byli pierwszy raz, albo jeździli 
słabo uczyli się nauki jazdy całkowicie od 
podstaw. 

Na zakończenie „Feriady” wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz medale. Serdeczne podziękowa-
nia składamy rodzicom, którzy chętnie 
i z zapałem pomagali nam w opiece nad 
dziećmi i młodzieżą uczestniczącym w te-
gorocznej „Feriadzie”.

WOK OCHOTNICA GÓRNA 

Mali Ochotni zagrali w kościele pw. św. 
Rafała Kalinowskiego, podczas mszy 
św. w intencji lotników narażających 
i oddających życie na wszystkich frontach 
wojen światowych i w służbie dla dobra 
ludzkości. 

Mali Ochotni zagrali 
dla lotników
Kapela Mali Ochotni z Ochotnicy Górnej, w styczniu br., wzięła 
udział w 10. jubileuszowym spotkaniu z okazji 75. rocznicy 
lądowania bombowca USAAF B17 ”Candie” na przedpolu Fortu 
52 „Borek” w Krakowie – Borku Fałęckim oraz amerykańskiej 
ofensywy lotniczej przeciwko celom przemysłowym III Rzeszy 
na okupowanych ziemiach polskich. 

W singla  startowały dwie grupy: I grupa 
do 18 lat, II powyżej 18 lat.W debla 
natomiast grupa zróżnicowana wiekowo. 
Po ciężkich bojach na zwycięzców czekały 
nagrody: puchary oraz medale. W turnieju 
deblowym była dogrywka o III miejsce. 
W najbliższej przyszłości wygrani obydwu 
grup w singla będą mogli zmierzyć się 
w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego.

W turnieju singlowym zwycięzcami 
zostali:
I kategoria: Młodzież
I MIEJSCE – Karol Barnaś

Po turniejach w tenisa stołowego była to 
kolejna przygoda w rywalizacji ochotnic-
kich sportowców. Z roku na rok przybywa 
zawodników, a biorący udział w turnieju 
zawodnicy coraz lepiej prezentują swoje 
umiejętności. Podczas zawodów emocji 
nie brakowało od pierwszego gwizdka, 

Turnieje tenisa stołowego 
dla młodzieży i dorosłych

Turniej piłkarzyków 
dla młodzieży i dorosłych

Podczas ferii zorganizowane zostały dwa Turnieje Tenisa Stołowego. 

W sobotni marcowy wieczór w WOK-u 10 drużyn demonstrowało 
swoje nieprzeciętne umiejętności w futbolu stołowym. 

II MIEJSCE – Hubert Dłubacz 
III MIEJSCE – Kuba Chrobak 

II kategoria: Dorośli
I MIEISCE – Paweł Gabryś
II MIEJSCE – Piotr Wójciak
III MIEJSCE – Piotr Kołek

W turnieju deblowym zwycięzcami 
zostali:
I MIEJSCE – Paweł Gabryś i Piotr Wójciak
II MIEJSCE – Karol Barnaś i Hubert 
Dłubacz 
III MIEJSCE – Kacper Kołek i Piotr Kołek

Podczas ferii młodzież i dzieci miały do 
dyspozycji SALE GIER: tenis stołowy, 
piłkarzykii bilard.

aż do kończącego. Tradycyjnie rozgryw-
ki przeprowadzone zostały w systemie 
każdy z każdym. W tym roku o I miejsce 
została rozegrana dogrywka.

Po zaciętych walkach zdobywcami 
3 pierwszych miejsc zostali:

I miejsce: Marcin Czajka i Filip Zasadni
II miejsce: Justyna Jagieła i Katarzyna 
Chrobak
III miejsce: Grzegorz Chrobak i Dawid 
Chryczyk
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W ramach kampanii został wydany 
kalendarz ścienny „Gorce 2020” zawiera-
jący zdjęcia z regionu Gorców, ukazujące 
przyrodę, architekturę i kulturę. Kalendarz 
został wykonany z papieru pochodzącego 
z recyklingu. Jest zatem ekologicznym 
gadżetem promującym Gminę Ochotnica 

Eko kalendarz ”Gorce 2020” 
- na nowy rok 
Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej realizuje zadanie 
pn. „Gorczańska kampania promocyjna” 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. 

Był to już VI Memoriał w 65. – rocznicę 
pobytu ks. Karola Wojtyły. Rozpoczął się 
on od zawodów w sportach zimowych na 
Skałce, za które odpowiadali członkowie 
MKS Trial Ochotnica. Następnie w „Woj-
tyłowej Gazdówce” została odprawiona 
uroczysta msza św., której tradycyjnie 
przewodniczył ks. dr Stanisław Kowalik 
– proboszcz parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP w Ochotnicy Górnej. Oprawę 
muzyczną zapewniła kapela góralska 
z Ochotnicy Górnej. 

W mszy św. uczestniczyli Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
i Krzysztof Jurkowski Zastępca Wójta 
Gminy Ochotnica Dolna. Ze sztanda-
rem przybył Związek Podhalan oddział 
w Niedźwiedziu, Ochotnicy Dolnej 
i Ochotnicy Górnej. 

Po mszy św., uczestnicy zostali zaproszeni 
na regionalny poczęstunek przygotowany 
przez Związek Podhalan w Ochotnicy 
Górnej, Stowarzyszenie Odkrywamy 
Gorce i Koło Gospodyń Wiejskich 

w Ochotnicy Górnej. Można było skosz-
tować placków z blach, ciast i grochówki. 
Zapłonęło także ognisko, na którym 
można było upiec kiełbaski. 

Na koniec odbyło się wręczenie nagród 
dla uczestników zawodów w sportach zi-
mowych. Nagrody wręczali Tadeusz Król-
czyk, ks. dr Stanisław Kowalik i Zdzisław 
Błachut Kierownik Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Ochotnicy Górnej.  

Wyniki: 
Kategoria Junior
1. Filip Dobrzyński 
2. Kaja Tuszyńska
3. Jan Kleszczyński
4. Zbigniew Siuty 

Kategoria Senior 
1. Krzysztof Dobrzyński
2. Franciszek Niewiadomy 
3. Piotr Serek 

Kategoria „dziadkowe narty” 
1. Paweł Walczewski 

Nad bezpieczeństwem uczestników czu-
wał GOPR, OSP z Ochotnicy Górnej oraz 
Komenda Powiatowa Policji z Nowego 
Targu. 

Organizatorami VI Memoriału byli: Wiej-
ski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej, 
Fundacja Szlaków Papieskich, Gmina 
Ochotnica Dolna, Stowarzyszenie odkry-
wamy Gorce, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ochotnicy Górnej, OSP Ochotnica Gór-
na, GOPR, Komenda Powiatowa Policji 
Nowy Targ, Związek Podhalan w Ochot-
nicy Górnej, MKS Trail Ochotnica i Parafia 
pw. Wniebowzięcia NMP w ochotnicy 
Górnej.  

WOK TYLMANOWA

Dolna – jej wyjątkowość i różnorodność. 
Kalendarz zawiera 12 unikatowych zdjęć 
prezentujących atuty przyrodnicze i kul-
turowe Ochotnicy i Tylmanowej. Autorem 
wszystkich fotografii jest Lucyna Kozub 
– mieszkanka Tylmanowej. Poszczególne 
strony kalendarza połączone są spiralą.  

Kalendarz w PDF można pobrać na stronie 
ochotnica.pl. 

Operacja realizowana w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie 
Lokalna grupa Działania „Gorce – Pieniny”. 

VI Memoriał na Skałce 
w Ochotnicy Górnej 
Jak co roku, w os. Skałka w Ochotnicy Górnej, mieszkańcy, goście 
i turyści spotkali się, aby uczcić pamięć o św. Janie Pawle II, który 
przebywał tutaj w 1955 r. wraz z młodzieżą. 

Zebranych przywitał kierownik WOK Jan 
Ligas, życząc wszystkim miłego oglądania. 
Licznie zgromadzona publiczność przy-
łączyła się do wspólnego kolędowania 
z aktorami – sala rozbrzmiała bożonaro-
dzeniową muzyką. 

Pod okiem instruktora uczestniczki mogły 
spróbować własnych sił w tworzeniu 
pięknych dekoracji na stół i talerze. Panie 
poznały technikę rzeźbienia, narzędzia 
potrzebne do wykonania nacięć oraz 

Kategoria przedszkole – kl. „0” – kl. I 
I miejsce Karolina Adamczyk
II miejsce Maliwna Król
II miejsce Julia Anterska
III Szymon Michałczak
III Szymon Dyda  
Wyróżnienie: Natalia Noworolnik 
– najmłodszy uczestnik 

Kategoria kl. II – kl. III 
I miejsce Franciszek Noworolnik
II miejsce Karolina Franczyk 
III miejsce Zuzanna Świtecka
Wyróżnienie: Szymon Adamczyk, 
Zuzanna Kozielec, Karolina Kamińska 

Kategoria kl. IV – kl. V 
I miejsce Zuzanna Gierczyk 
II miejsce Lidia Topolska 
III miejsce Amelia Noworolnik

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom 
gratulujemy! 

Organizatorem Konkursu był Wiejski 
Ośrodek Kultury w Tylmanowej. 

Kolędowali w Tylmanowej 

Konkurs Kolęd i Pastorałek 
w Tylmanowej 

Dzień Kobiet w WOK 
w Tylmanowej 

Na zakończenie okresu Bożego Narodzenia, tj. 2 lutego w święto 
Matki Boskiej Gromnicznej, w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Tylmanowej odbyły się jasełka w wykonaniu Dziecięcego 
Teatru Muzycznego Hejo i Stowarzyszenia Klubu Seniora 
Wiecznie Młodzi. 

Ostatniego stycznia, w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej, 
odbył się kolejny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Na scenie 
wystąpili uczestnicy reprezentujący różne kategorie wiekowe. 
W jury zasiadali: Zofia Brzeźna, Stanisław Urbaniak i Katarzyna 
Ziajkiewicz. Po burzliwej dyskusji komisja wyłoniła zwycięzców. 

9 marca, w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej świętowano 
Dzień Kobiet. Z tej okazji dla Pań zorganizowane zostały zajęcia 
z carvingu – rzeźbienia w owocach i warzywach. 

Animatorem Dziecięcego Teatru Muzycz-
nego Hejo i Stowarzyszenia Klubu Seniora 
Wiecznie Młodzi jest Michał Busek, który 
słownie i muzycznie opracował jasełka.
Występ międzypokoleniowy został nagro-
dzony gromki brawami.  

róże możliwości i sposoby wykonywania 
dekoracji. Paniom towarzyszyli Panowie, 
którzy z zainteresowaniem spoglądali na 
powstające „dzieła sztuki”. W carvingu 
wzięli udział także członkowie Stowarzy-

szenia Klub Seniora „Wiecznie Młodzi”. 
Przygotowane przez prowadzących 
dekoracje pokazowe okazały się smacz-
ną i oryginalną przekąską. Na wszystkie 
Panie czekał także słodki deser i kawa. 
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Do rozbicia Liberatora doszło w Gorcach 
18 grudnia 1944 r. Załoga składała się 
z 9 osób. 8 lotnikom udało się przeżyć. 
Kapitan J. Beimbrink opuszczał samolot 
jako ostatni. Do dziś nie wiadomo co 
się z nim stało. W akcji ratowania załogi 
Liberatora brali udział żołnierze I Pułku 
Strzelców Podhalańskich AK i mieszkańcy 
wsi Ochotnica.  
 

Obchody rozpoczęły się od powitania ze-
branych gości w Wiejskim Ośrodku Kultu-
ry w Ochotnicy Górnej przez gospodarzy: 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza 
Królczyka oraz Kierownika Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej 
Zdzisława Błachuta. W tegorocznych 
uroczystościach udział wziął przedsta-
wiciel Konsulatu Generalnego Stanów 
Zjednoczonych Ameryki w Krakowie 
podpułkownik Matthew J. Hoffmeister 
wraz z małżonką Rachel. Miała tutaj miej-
sce krótka prezentacja dotycząca pierw-
szego w kraju polsko – amerykańskiego 
Muzeum Hell’s Angel w Wadowicach 
opowiedziana przez dyrektora Zygmunta 
Krausa. 

Następnie uczestnicy zostali przewiezieni 
do Doliny Potoku Jaszcze w Ochotnicy 

15 grudnia 2019 r. w Ochotnicy Górnej odbyły się uroczyste 
obchody 75. rocznicy ostatniego lotu bombowca B-24J Liberator 
„California Rocket” z 15 Armii Powietrznej USAAF oraz 25. rocznicy 
odsłonięcia znaku pamięci pod przełęczą Pańska Przehybka 
w miejscu katastrofy Liberatora. 

Dwie rocznice 
– jedno wspomnienie 

Górnej, skąd pieszo udali się do znaku 
pamięci w miejscu katastrofy samolotu 
pod przełęczą Pańska Przehybka. Tutaj 
zebranych przywitał dyrektor Gorczań-
skiego Parku Narodowego dr. inż. Janusz 
Tomasiewicz. Następnie rozpoczęły się 
uroczyste obchody. Głos zabrał prof. 
Politechniki Krakowskiej i Honorowy 
Obywatel Gminy Ochotnica Dolna 
Krzysztof Wielgus oraz pracownik Mu-
zeum AK w Krakowie Robert Springwald. 
Została odmówiona modlitwa w intencji 
lotników oraz wszystkich tych, którzy 
walczyli o wolność. Następnie delegacje 
złożyły kwiaty pod pomnikiem – kadłu-
bem „California Rocket”. Wiązanki złożyli 
podpułkownik Matthew J. Hoffmeister, 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk oraz harcerze z 9. Podhalańskiej 
Drużyny Harcerskiej im. Olgi i Andrzeja 
Małkowskich. 

Po powrocie do WOK w Ochotnicy 
Górnej rozpoczęła się kolejna część 
obchodów. Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
oraz Kierownik WOK złożyli serdeczne 
podziękowania wszystkim osobom i insty-
tucjom zaangażowanym w kultywowanie 
pamięci o Liberatorze i Amerykańskich 
Lotnikach, podkreślając, że jest to część 
historii Ochotnicy. Szczególne podzię-
kowania zostały skierowane do Krzysz-
tofa i Jadwigi Wielgusów, którzy od lat 
działają w Ochotnicy i Tylmanowej dbając 
o rozwój lokalnej historii. Prof. Krzysztof 
Wielgus 11 grudnia otrzymał najwyższe 
odznaczenie jakie przyznaje Kraków „Cra-
coviae Merendi” od prezydenta Miasta 
Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Z okazji 75. rocznicy ostatniego lotu 
bombowca B-24J Liberator „California 
Rocket” z 15 Armii Powietrznej USAAF 
oraz 25. rocznicy odsłonięcia znaku 
pamięci pod przełęczą Pańska Przehybka 
w miejscu katastrofy Liberatora została 
wydana publikacja „Białe gwiazdy nad 
Polską” autorstwa Krzysztofa Wielgusa 
i Szymona Serwatki. 

W wyniku akcji pacyfikacyjnej zginęło 
9 osób (chociaż świadkowie i mieszkańcy 
tych osiedli wskazują jeszcze na inne ofia-
ry) i spłonęło kilka zabudowań. Wydarze-
nia w Tylmanowej były tylko zapowiedzią 
kolejnych tragicznych zdarzeń, do których 
doszło dzień później, 23 grudnia, w wigilię 
Bożego Narodzenia, w Ochotnicy Dolnej. 
Niemcy zamordowali wówczas ponad 
50 osób i spalili 32 gospodarstwa.  

Od tamtego czasu minęło już 75 lat. Aby 
pamięć o ofiarach walk o wolność Polski 
była wciąż żywa, w sobotę, w os. Rzeka 
została odsłonięta tablica upamiętniają-
ca tragiczne wydarzenia w Tylmanowej. 

21 grudnia 2019 r. upamiętniono ofiary pacyfikacji niemieckiej 
dokonanej w Tylmanowej 22 grudnia 1944 r. w os. Rzeka, Jurki 
i Mastalerze przez esesmanów z karnej kompanii Matingena 
stacjonującej w Krościenku nad Dunajcem. Do pacyfikacji doszło 
w ramach odwetu za śmierć dwóch niemieckich żołnierzy 
w Ochotnicy Dolnej. 

Minęło 75 lat od pacyfikacji 
niemieckiej w Tylmanowej 

W obchodach udział wzięli Poseł na Sejm 
RP Anna Paluch, Wójt Gminy Laskowa 
Piotr Stach, Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna Maciej Mikołajczyk, 
Radni Rady Gminy Ochotnica Dolna, 
Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie Krzysztof Radwan, przed-
stawiciel Grupy Badawczej AMIAP 
Szymon Serwatka, Dyrektor Muzeum 
Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego 
w Nowym Targu Robert Kowalski, Jan 
Suchoń z Jeleśni, Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy 
Dolnej Barbara Konopka, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Tylmanowej, Grażyna Noworolnik, 
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Ochotnicy Dolnej Monika Groń, opie-
kunka 9 Podhalańskiej Drużyny Harcer-
skiej im. Olgi i Andrzeja Małkowskich 

Monika Gierczyk, Proboszcz parafii Wnie-
bowzięcia NMP ks. dr Stanisław Kowalik, 
przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej 
Polskiej, Marek Zapała, Tadeusz Morawa, 
Stanisław Klag. 

O 16.00 w kościele w Ochotnicy Górnej 
została odprawiana msza św. w intencji 
Lotników, którzy walczyli i ginęli na pol-
skim niebie w czasie II wojny światowej 
oraz Żołnierzy Polski Podziemnej, miesz-
kańców miast i wsi, którzy w warunkach 
okupacyjnych, pod groźbą śmierci, udzie-
lali pomocy rozbitkom z zestrzelonych 
maszyn. 

Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz 
Stanisław Kowalik. Oprawę muzyczną 
zapewnili Mali Ochotni. Nastąpiło prze-

Odsłonięcia tablicy dokonała Pani Maria 
Ciesielka – świadek zdarzeń z 22 grudnia 
1944 r. oraz mieszkanka os. Rzeka 
i Radna Rady Gminy Ochotnica Dolna 
Halina Ziemianek. Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk wraz z Przewod-
niczącym Rady Gminy Ochotnica Dolna 
Maciejem Mikołajczykiem złożyli kwiaty 
oddającym tym samym hołd pomordo-
wanym. 

Pani Maria Ciesielka, której dom został 
spalony podczas akacji pacyfikacyjnej, 
opowiedziała zebranym przebieg zdarzeń, 
które miały miejsce tego feralnego dnia. 

kazanie Betlejemskiego Światła Pokoju 
przywiezionego przez reprezentację 
harcerzy z Szaflar. 

W mszy uczestniczyły poczty sztandaro-
we Niezależnego Światowego Związku 
AK, Związku Podhalan oddział Ochot-
nica Górna, Harcerzy z Gminy Szaflary, 
9. Podhalańskiej Drużyny Harcerskiej 
im. Olgi i Andrzeja Małkowskich, Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Ochotnicy Górnej, Szkoły Podstawowej 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy 
Dolnej.  

Organizatorem obchodów był Wiejski 
Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej. 

Na tablicy zostało umieszczone zdjęcie 
nieistniejącej już młynówki w Tylmanowej 
w os. Rzeka. Zdjęcie pochodzi z archiwum 
Fundacji Zofii Rydet w Krakowie. Wiejski 
Ośrodek Kultury w Tylmanowej odnalazł 
fotografię w zbiorach podróżniczki i uzy-
skał zgodę na jej wykorzystanie na tablicy 
pamiątkowej.   

W wydarzeniu udział wzięli reprezentanci 
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Tylmanowej wraz z dyrektor 
szkoły Grażyną Noworolnik. 

Organizatorem obchodów był Wiejski 
Ośrodek Kultury w Tylmanowej. 
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Obchody tzw. „krwawej wigilii” rozpoczęto 
od uroczystej mszy św. w kościele pw. 
Znalezienia Krzyża Św. w Ochotnicy Dol-
nej. Mszy św. w intencji pomordowanych 
mieszkańców przewodniczył proboszcz 
parafii ks. Paweł Legutko. 

Po mszy św. został zaprezentowany pro-
gram artystyczny „Tego nie można zapo-
mnieć” dotyczący wspomnienia „Krwawej 
Wigilii” przygotowany przez kierownictwo 
i młodzież z Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Dolnej. 

Następnie poczty sztandarowe, zaproszeni 
goście, przedstawiciele sejmu, wojewódz-
twa, powiatu i samorządu lokalnego wraz 
z członkami rodzin ofiar i mieszkańcami 
udali się na ochotnicki cmentarz, aby zło-
żyć kwiaty i zapalić znicze pod zbiorową 
mogiłą pomordowanych. Odbył się tutaj 
Apel Poległych, podczas którego, przy 
rytmicznych uderzeniach w bęben, zostały 
odczytane imiona i nazwiska wszystkich, 
którzy zginęli tego feralnego dnia.  

W niedzielę (22 grudnia 2019 r.) w Ochotnicy Dolnej upamiętniono 
tragiczne wydarzenia sprzed 75 lat, do których doszło 23 grudnia 
1944 r. - w wigilię Bożego Narodzenia. W wyniku pacyfikacji życie 
straciło ponad 50 osób, a spaleniu uległo około 32 gospodarstw. 

Święta, których nie było…. 
Obchody 75. rocznicy 
”Krwawej Wigilii” 

Następnie głos zabrali: Poseł na Sejm RP 
Anna Paluch, Wicewojewoda Małopolski 
Józef Leśniak, Wicestarosta Powiatu No-
wotarskiego Bogusław Waksmundzki 
oraz Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tade-
usz Królczyk. Wszyscy zaznaczali tragizm 
tamtej sytuacji i zwracali uwagę na boha-
terską postawę ochotniczan. 

Po uroczystościach na cmentarzu, dele-
gacja udała się pod pomnik Ochotnickiej 
Nike, znajdujący się w centrum miejsco-
wości, obok Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej. Tutaj 
również zostały złożone kwiaty i zapalone 
znicze. W 2020 r. zostanie przebudowana 

nawierzchnia w otoczeniu Pomnika Krwa-
wej Wigilii wraz ze zmianą zagospodaro-
wania terenu, budową iluminacji i zielenią. 
Wizualizację można obejrzeć na tablicach 
stojących obok pomnika.  

Ostatnim punktem, do którego udała się 
delegacja było os. Młynne, gdzie także 
znajduje się miejsce upamiętniające 
wydarzenia „krwawej wigilii”. Nad piwnicą 
spalonego domu i młynu rodziny Brzeź-
nych wybudowano kaplicę, w której znaj-
duje się figura Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Postawiono tutaj także drewniany 
krzyż i kamienny obelisk z tablicą infor-
mującą o pacyfikacji. W 2019 roku, dzięki 
otrzymanemu przez Gminę dofinanso-
waniu, zostały przeprowadzone prace 
konserwatorskie i budowlane.

Delegacji w os. Młynne, ze sztandarem, 
towarzyszyli uczniowie wraz z dyrekto-
rem Tadeuszem Litwą z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej – 
Młynne. 

W obchodach udział wzięli Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Nowotarskiego Tadeusz 
Rafacz, Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna 
i Radna Rady Powiatu Nowotarskiego 
Maria Łojas – Jurkowska, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Ochotnica Dolna Maciej 
Mikołajczyk wraz z Radnymi Rady Gminy, 
członkowie rodzin ofiar, w tym, m. in. 
przedstawiciele rodziny Giełdczyńskich. 

W uroczystościach uczestniczyły poczty 
sztandarowe: Związku Podhalan w Ochot-
nicy Dolnej, Ochotnicy Górnej i Tylmano-
wej, OSP, Koła Łowieckiego w Ochotnicy 
Dolnej, Niezależnego Światowego Związ-
ku AK, Szkół Podstawowych z terenu 
Gminy Ochotnica Dolna.  

Po mszy św. zostały rozdane książki 
wydane z okazji 75. rocznicy „krwawej 
wigilii”. Publikacja pt. „Ochotnica w walce 
z okupantem niemieckim 1939 – 1945” 
została napisana 49 lat temu przez 
partyzantów Eugeniusza Giełdczyńskiego 
i Tadeusza Morawę. Wydanie opracował 
Tadeusz Morawa Junior. 

Organizatorem obchodów był Wiejski 
Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej. 

Na widowni zasiedli rodzice wraz z Jadwi-
gą Czajką – reprezentującą Urząd Gminy 
w Ochotnicy Dolnej, Moniką Tarchałą – 
Dyrektor Przedszkola, Renatą Rusnarczyk 
– Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Ochotnicy Górnej oraz 
ks. Pawłem Kitą – wikariuszem w Parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Ochotnicy 
Górnej. 

Dzieci wraz z opiekunkami przygotowały 
ciekawą inscenizację świąteczną, połączo-
ną ze śpiewem i tańcem. Zaprezentowały 
się w pięknych strojach, przygotowanych 
specjalnie na ten występ. Było radośnie 
i świątecznie – wszystkim oglądającym 
udzielił się bożonarodzeniowy nastrój. 

Na koniec, publiczność, gromkimi bra-
wami, podziękowała przedszkolakom za 
występ. 

Przedsięwzięcie zakłada przede wszyst-
kim docenienie potencjału uczniów oraz 
studentów szczególnie uzdolnionych, 
we wszystkich obszarach edukacyjnych, 
a także wyrównywanie szans edukacyj-
nych poprzez niwelowanie powstałych 
w tym zakresie barier takich jak: zameldo-
wanie na terenie wiejskim, trudną sytuację 
materialną rodziny, pochodzenie z rodziny 
wielodzietnej i niepełnosprawność.

Program  Województwa Małopolskiego 
realizowany jest za pomocą dwóch działań:

Hej kolęda, kolęda…
 - jasełka przedszkolaków 

Ruszył nabór 
do regionalnego programu 
stypendialnego dla uczniów 

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, w Niepublicznym 
Przedszkolu Cypisek w Ochotnicy Górnej, zostały wystawione 
piękne jasełka w wykonaniu wychowanków placówki. 

Regionalny Program Stypendialny ma na celu wzmocnienie pozycji 
Małopolski jako regionu silnego i atrakcyjnego dla inwestycji, 
opartego na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości 
mieszkańców. 

- Regionalny Program Stypendialny współ-
finansowany ze środków UE w ramach RPO 
WM 2014-2020.

- Regionalny Program Stypendialny finanso-
wany ze środków własnych Województwa 
Małopolskiego.

Adresatami programu są uczniowie szkół 
podstawowych (klas V-VIII), ponadpod-
stawowych (wszystkich typów),  którzy 
pobierają naukę na terenie Województwa 
Małopolskiego lub na nim zamieszkują 

oraz do studenci, którzy zamieszkują na 
jego obszarze. Wsparcie stypendialne 
będzie odbywać się w formie finansowej 
i zróżnicowanej dla każdego poziomu 
edukacyjnego.

Szczegółowe informacje znajdziecie Pań-
stwo w regulaminach wsparcia uczniów 
szczególnie uzdolnionych – przypisanych 
do konkretnego działania w ramach RPS. 
Link poniżej: https://www.malopolska.pl/
regionalny-program-stypendialny 
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Na scenie, z programem artystycznym, 
wystąpili uczniowie II i III klasy, którzy 
wraz z opiekunkami Bogusławą Chry-
czyk i Janiną Królczyk przygotowali dla 
babć i dziadków niezwykły występ. Przed 
kochanymi dziadkami, z okazji ich święta, 
wystąpili także najmłodsi uczniowie szko-
ły uczęszczający do kl. „0” i kl. I.  

Dla publiczności, po góralsku, zagrał ze-
spół regionalny „Nucicki” działający przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej. Opiekunką zespołu 
jest Agata Chlipała.  

W obchodach z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka udział wziął Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk. 

Było to dla wszystkich niesamowite 
przeżycie, gdyż mieliśmy możliwość 
grać i śpiewać przed samym obliczem 
Czarnej Madonny. Dzięki temu msza 
św. w Kaplicy Matki Boskiej miała tym 
razem góralską oprawę,  psalm również 
zaśpiewała góralka Natalia. Zagraliśmy  
także kilka kolęd i pastorałek przed i po 
mszy św. Relacje z naszego występu 
w Częstochowie pojawiły się na Twitte-
rze (JasnaGoraNews) oraz w Radiu Jasna 
Góra. Na stronie radia można również 
posłuchać fragmentów koncertu.

Tego dnia grupa zaprezentowała jesz-
cze godzinny koncert kolęd w Kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Olszynie.

Tak w Częstochowie jak i w Olszynie zo-
staliśmy przyjęci bardzo gorąco, a widok 
księży podrygujących w takt pastorałek 
był bezcenny. Takie momenty dają moty-
wację i siłę do dalszej pracy. 

Dzień Babci i Dziadka 
w Ochotnicy Dolnej 

Ochotniccy młodzi górale 
z kolędą na Jasnej Górze

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy 
Dolnej, 21 stycznia podczas uroczystej akademii w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej podziękowali swoim babciom 
i dziadkom za poświęcany wnukom czas, cierpliwość i ciepło. 

W święto Objawienia Pańskiego, zwane popularnie Świętem Trzech 
Króli, ochotniccy młodzi górale zakolędowali na Jasnej Górze. 
Do Czarnej Madonny pojechały dzieci i młodzież  z zespołów 
NUCICKI, działającego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Ochotnicy Dolnej oraz SPOD GORCA i WSTONZECKI, 
działających przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W OCHOTNICY DOLNEJ
Warsztaty dla uczniów klas VI prowadzi 
Teresa Wagner – Tomaszewska. Koordy-
nacją projektu „Polski złoty ma sto lat” 
zajmuje się Małgorzata Kędzierska. 

Podczas warsztatów uczniowie zdoby-
wają wiedzę w zakresie numizmatyki, 
zmian jakie przechodziła polska waluta 
od jej odrodzenia aż do czasów współ-
czesnych oraz wpływu pozycji złotego na 
umacnianie gospodarki i pozycję Polski 
w świecie. Warsztaty prowadzone są z za-
stosowaniem różnych metod podających 
i praktycznego działania. 

Uczniowie podczas warsztatów są aktyw-
ni i skupieni, ponieważ na zakończenie 
odbędzie się konkurs z wartościowymi 
nagrodami. 

Od 16 marca warsztaty zostały zawie-
szone z powodu wprowadzenia w Polsce 
stanu epidemicznego. Nowy termin 
zostanie wyznaczony.  

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

Trzeciego grudnia 2019 roku klasa pierw-
sza wraz z wychowawczynią uczestniczy-
ła w zajęciach organizowanych przez GBP 
w Ochotnicy Dolnej z okazji Dnia Pluszo-
wego Misia.W zajęciach uczestniczyły 
również niepełnosprawne dzieci z OREW 
-u w Ochotnicy Dolnej. Spotkanie miało, 
oprócz waloru edukacyjnego i wycho-
wawczego, bardzo integrujący charakter.
Uczniowie przynosili ze sobą swoje ulu-
bione pluszaki, którymi chętnie wspólnie 
się bawili. Wysłuchali również ciekawych 
“misiowych” opowieści oraz uczestniczyli 

W Ochotnicy uczą się 
o polskim złotym  

W naszej szkole podejmujemy szereg 
działań, poniżej przedstawiamy 
najważniejsze z nich.  

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej 
trwają warsztaty edukacyjne dotyczące historii polskiego złotego, 
który w naszym państwie, jest już w obiegu od 100 lat.  

w “misiowych” zabawach. Wykonywali 
też piękne “misiowe” obrazki.Zadowoleni 
z interesujących zajęć oraz ze sprzyjają-
cej aury (spadł przecież pierwszy śnieg, 
dający wiele ciekawych możliwości rucho-
wych) wróciliśmy do szkoły.
 

Dnia 5 grudnia 2019 roku dzieci z klas 
I-III wraz z wychowawczyniami wybrały 
się na wycieczkę mikołajkową do kina 
„Sokół” w Nowym Sączu na film animo-
wany pt. „Kraina Lodu 2”.Głównym celem 
i założeniem programowym wyjazdu było 
kształtowanie nawyków kulturalnego 

zachowania się w miejscach publicznych, 
integracja dzieci oraz wzmocnienie więzi 
koleżeńskich.

6 grudnia to dzień wyczekiwany przez 
wszystkie dzieci, które podekscytowane 
wypatrują nadejścia Mikołaja.W dniu tym 
dzieci z oddziału przedszkolnego pojecha-
ły do Łącka - Sali Zabaw Nibylandia, gdzie 
miło spędziły czas na zabawie. Oprócz za-
bawy czekała je tam miła niespodzianka - 
spotkanie z Mikołajem. A że dzieci bardzo 
starają się być grzecznymi, każde z nich 
zostało obdarowane upominkiem. Po 
pożegnaniu Mikołaja na twarzach dzieci 
jeszcze długo gościł uśmiech i szczęście. 
Szkoda tylko, że ten wyjątkowy Gość 
odwiedza nas tylko raz w roku...

10 grudnia klasy szóste wraz z wycho-
wawczyniami wybrały się na wycieczkę 
do Nowego Sącza.

Najpierw obejrzeli spektakl pt. „Przepis 
na bajkowe święta”, który pozwolił poczuć 
cudowną atmosferę i ducha zbliżających 
się świąt. Po spektaklu uczestniczyli 
w warsztatach teatralnych, które pro-
wadził pan Krzysztof Pomietło, założy-
ciel Teatru Nowego w Nowym Sączu. 
Opowiedział uczniom o pracy aktorów 
oraz o wysiłku, jaki muszą często w nią 
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wkładać. Po części teoretycznej przyszedł 
czas na praktykę – ćwiczenia oddechowe, 
ruchowe i wielką improwizację!

Kolejnym punktem programu był park 
trampolin Jumpmania. Pod czujnym okiem 
trenerów wszyscy bawili się znakomicie. 
Wśród zabaw były między innymi salta, 
skoki z wysokości do gąbek i zbijany. 
13 grudnia 2019 r. roku uczniowie klas 
VII i VIII wraz z wychowawczyniami 
i p. dyrektor wzięli udział w wycieczce 
do kina Helios w Nowym Sączu. Obejrzeli 
film pt. „Magiczne święta Ewy”. Fabuła 
filmu rozgrywa się w przepięknej, zimowej 
scenerii Świąt Bożego Narodzenia. Film 
zwraca uwagę na więzi międzypokole-
niowe, zwyczaje świąteczne i tradycje. 
Po obejrzeniu filmu uczestnicy wycieczki 
mieli jeszcze czas na zakupy w galerii. 
Wszystkim udzieliła się magia świąt 
a obejrzany film skłonił do rozmyślań. 
 

12 grudnia uczniowie kl. V wzięli udział 
w wycieczce do Krakowa.Najpierw udali 
się do teatru Groteska, gdzie obejrze-
li spektakl pt. „Ronja córka zbójnika”. 
Kolejnym punktem wycieczki było studio 
RMF FM znajdujące się pod Kopcem Ko-
ściuszki. W studio czekał na uczniów pan 
Krzysztof Nepelski, który oprowadził ich 
po korytarzach i pomieszczeniach radio-
wych. Odwiedzili  również profesjonalne 
studio RMF MAXXX. Poznali specyfikę 
pracy i atmosferę panującą w rozgłośni. 
Mieli okazję posłuchać na żywo faktów 
o godz. 1500. Wizyta ta dostarczyła 
wielu niezapomnianych wrażeń i była 
ogromnym przeżyciem. Może ktoś z V 
klasy zostanie dziennikarzem radiowym?? 
Kto wie?? Wizytą w RMF-iepiątoklasiści 
wsparli finansowo fundację pomocy dzie-
ciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Podczas pierwszego spotkania Rady Ro-
dziców z jej strony pojawiła się nieśmiała 
sugestia, by zorganizować w naszej szkole 
kiermasz świąteczny. Pomysł nowy, wszak 
to przecież impreza, jakiej jeszcze nie 
było. Jednak wszyscy wiemy, że w okresie 
przedświątecznym tego typu wydarze-
nia organizowane są dosyć często więc 
i my postanowiliśmy spróbować. Jako 
debiutanci w tym zakresie długo zastana-
wialiśmy się, jak tę ideę wcielić w życie.
Na początek należało określić cel. W tym 
wypadku nie było problemu, bowiem spo-
łeczność naszej szkoły aktywnie uczest-
niczy w pracach szkolnego Wolontariatu, 
który od ubiegłego roku wspomaga finan-
sowo chłopca o imieniu Chris, naszego 
kolegę z Kongo Brazaville. Rozpoczęliśmy 
zatem długotrwałe przygotowania.

Uczniowie, dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu rodziców, wykonali przepiękne 
dekoracje świąteczne - były wśród nich 
choinki z makaronu, własnoręcznie 
wykonane bałwanki i bombki, domowe 
pierniczki i przetwory oraz wiele innych 
wspaniałych ozdób i świątecznych rekwi-
zytów. Zaangażowali się także nauczy-
ciele - oni również przynosili rozmaite 
łakocie i ozdoby. Niezastąpione mamy 
upiekły przepyszne ciasta, które obok 
dekoracji zagościły na naszych kierma-
szowych stołach. Aby nadać uroczystości 
prawdziwie świąteczny klimat i atmosferę 
postanowiliśmy zorganizować także towa-
rzyszący kiermaszowi koncert. Wystąpili 
na nim nasi uczniowie - śpiewali kolędy, 
pastorałki, tańczyli - jednym słowem za-
prezentowali cały wachlarz swoich umie-
jętności i talentów. Koncert poprzedzały 
długotrwałe próby i przygotowania - 
o perfekcyjną prezencję naszych artystów 
zadbała pani Agata Chlipała. Na naszej 
sali gimnastycznej pojawiła się świąteczna 
dekoracja i tradycyjna choinka, przystro-
jona w światełka i pierniki. 16 grudnia 
nasz pomysł został urzeczywistniony. Był 
to dzień, który wszystkim przyniósł wiele 
niespodzianek - sala gimnastyczna po 
prostu pękała w szwach. Chyba nikt z nas 
nie spodziewał się aż takiej frekwencji! 
Wszyscy ze wzruszeniem oglądali wystę-
py, otworzyli serca (oraz portfele) i nasze 
ozdoby wręcz znikały ze stołów. Domowe 
ciasta i pierniki cieszyły podniebienia, 

grane i śpiewane przez uczniów utwory, 
tańczone układy choreograficzne nie je-
den raz wywoływały świąteczną zadumę. 
Jak zwykle wspaniały popis dały Nucicki.

20 grudnia, w ostatni dzień przez prze-
rwą świąteczną, odbyła się uroczysta 
akademia z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia. Była to okazja do 
wspólnego kolędowania, połamania 
się opłatkiem i złożenia sobie życzeń.
Akademię przygotowali uczniowie klas 
szóstych. Przedstawili krótką narrację na 
temat tradycji i zwyczajów bożonarodze-
niowych, przeplataną recytacją świątecz-
nych wierszy. Podobnie jak w ubiegłym 
roku wszyscy uczniowie mogli się włączyć 
w przedstawienie, bowiem każda klasa 
przygotowała i odśpiewała kolędę lub, tak 
jak nasze pierwszaki, zatańczyła choreo-
grafię świąteczną. Góralskie pastorałki 
zaśpiewały dla nas także Nucicki.
 

Dnia 15.01.2020 odbył się w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Szczawnicy VII 
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Świą-
tecznej Obcojęzycznej „CHRISTMAS-
lieder&WEIHNACHTSsongs”, którego 
organizatorem była Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawni-
cy. Naszą szkołę reprezentowały Oliwia 
Nowogórska z klasy VII i Beata Gardoń 
z klasy VIII. Uczestnicy zaprezentowali 
piosenkę świąteczną w języku angielskim 
lub niemieckim. Jury oceniało popraw-
ność językową, stronę muzyczno-wokal-
ną, interpretację wykonywanych utworów 
oraz ogólny wyraz artystyczny. Nasze 
uczennice wykazały się dużą pomysłowo-
ścią i talentem muzycznym. Beata Gardoń 
zajęła III miejsce. Oliwia również wspania-
le zaśpiewała i zachwyciła widownię. 

W dniu 18 lutego 2020 roku ośmiu 
uczniów z klasy ósmej wzięło udział 
w I etapie VII Międzyszkolnego Konkursu 
Językowego „TANDEM”, którego celem 
było sprawdzenie umiejętności zarówno 
z języka angielskiego jak i niemieckiego. 
Organizatorem konkursu jest Małopol-
skie Towarzystwo Oświatowe miesz-
czące się w Zespole Szkół Społecznych 
SPLOT w Nowym Sączu. W tym roku do 
konkursu przystąpiło 204 uczniów szkół 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W OCHOTNICY DOLNEJ

podstawowych z Nowego Sącza oraz 
powiatu nowosądeckiego, gorlickiego, 
limanowskiego i nowotarskiego.

Uczniowie z klas VI Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej 
biorą udział w projekcie edukacyjnym 
„Polski ZŁOTY ma 100 lat”, którego celem 
jest poznanie historii polskiego złotego, 
a także jego wpływu na umocnienie 
gospodarki oraz pozycji Polski na świe-
cie. Projekt realizowany z Narodowym 

Bankiem Polskim w ramach programu 
edukacji ekonomicznej.

Nasi najmłodsi uczniowie realizują projekt 
WOŚP „Ratujemy, uczymy ratować”. 
I zgodnie z nazwą, poznawali zasady 
udzielania pierwszej pomocy. 

12.03 odwiedzili nas pani Ewa Stadtmül-
ler - autorka książek dla dzieci i mło-
dzieży oraz pan Łukasz Zabdyr - twórca 
komiksów, rysownik i ilustrator. Bardzo 

dziękujemy Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Ochotnicy Dolnej za zorganizowanie 
tego spotkania .
    
Z okazji zbliżających się Świąt  Wielkanoc-
nych Panu Wójtowi, Wicewójtowi, Prze-
wodniczącemu i Członkom Rady Gminy, 
Wszystkim Pracownikom UG oraz Miesz-
kańcom , składamy najlepsze życzenia. 
                                                                            
Dyrekcja , Pracownicy i Grono Pedago-
giczne.

„Wychowują jedynie ci, 
którzy mają nadzieję”.                                                                                               
(ks. prof. J. Tischner)

Żyjemy w świecie, gdzie środki masowego 
przekazu: Internet, telewizja, portale 
społecznościowe wydają się być atrakcyj-
niejsze od szkoły. Jednak to od nauczy-
cieli zależy, czy uczniowie z chęcią będą 
uczęszczać na zajęcia lekcyjne. Aby szkoła 
stała się miejscem lubianym, musi podo-
łać wyzwaniom współczesnego świata. 
Kierując się tą zasadą, organizujemy w na-
szej szkole dodatkowe, pozalekcyjne za-
jęcia rozwijające pasje uczniów. Pomocą 
objęci są również ci, którzy chcą nadrobić 
zaległości. Uczestniczymy w licznych za-
wodach, konkursach, akcjach, uroczysto-
ściach, wycieczkach, oto niektóre z nich:

Święty Mikołaj w szkole!
Nic tak nie wzbudza radości w dzieciach 
jak wizyta Świętego Mikołaja. Tak długo 
oczekiwany gość przybył do naszej szkoły 
6 grudnia. Dzieci z oddziału przedszkol-
nego oraz klasy I już od dłuższego czasu 
przygotowywały się do spotkania ze 
Świętym Mikołajem. Uczyły się na pamięć 
wierszy i piosenek, by z radością powitać 
go w naszej szkole. Tego dnia na spo-
tkanie przybyły również młodsze dzieci, 
które jeszcze nie uczęszczają do oddziału 
przedszkolnego. Każde dziecko w tym 
dniu zostało obdarowane prezentem 
przez Świętego Mikołaja. Na szczęście 
nikt nie otrzymał legendarnej rózgi, co 
świadczy o tym, że dzieci były bardzo 
grzeczne w tym roku :). Kiedy ostatni 
prezent został już wręczony miły gość po-

Informacje ze szkoły...

żegnał się z dziećmi i obiecał, że wróci za 
rok a dzieci zapewniły go, że będą bardzo 
grzeczne i z niecierpliwością będą ocze-
kiwać jego odwiedzin. Następnie Święty 
Mikołaj udał się z wizytą do pozostałych 
klas. To był dzień pełen radości i niesamo-
witych wrażeń.

Wolontariat naszej szkoły 
Wolontariat naszej szkoły, jak co roku, 
sprzedawał świąteczne kartki dobroczyn-
ne dla Stowarzyszenia „Sursum Corda”.  
Dochód ze sprzedaży przeznaczony został  
stowarzyszeniu „Na Ratunek”, pomagają-
cemu osobom starszym, samotnym oraz 
chorym.

Nasza szkoła wzięła również udział w ak-
cji „Góra Grosza”, której celem jest pomoc 
dzieciom, wychowującym się poza swoją 
rodziną – w domach dziecka, czy rodzi-
nach zastępczych. Wszystkim naszym 
uczniom dziękujemy za dobre serce.

Gra terenowa 
Uczniowie klasy VI wzięli udział w grze 
terenowej organizowanej w ramach 
projektu „Niepodległa”. Zabawa polegała 
na odnajdywaniu ukrytych wskazówek na 
terenie pomiędzy Wiejskim Ośrodkiem 
Kultury w Ochotnicy Dolnej, a budynkiem 
Urzędu Gminy. Wszyscy świetnie się 
bawili, pogoda dopisała.

Zabawa andrzejkowa 
Uczniowie naszej szkoły bawili się na 
zabawie andrzejkowej zorganizowanej 
przez Samorząd Uczniowski. W czasie 
wieczoru wróżb andrzejkowych ucznio-
wie mieli okazję sprawdzić jaka czeka ich 
przyszłość. Rodzice, jak zwykle niezawod-
ni, przygotowali dla wszystkich swoich 
pociech poczęstunek.

Kiermasz Taniej Książki 
W bibliotece w dniach od 25 listopada do 
5 grudnia 2019r. został przeprowadzony 
„Kiermasz książek”. Dzieci, młodzież, na-
uczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice 
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mogli zapoznać się z ciekawymi książka-
mi, lekturami i literaturą beletrystyczną.

Konkurs na „Najładniejszy stroik 
bożonarodzeniowy” 
W grudniu uczniowie klas 0 – VIII wzięli 
liczny udział w konkursie na „Najładniejszy 
stroik bożonarodzeniowy”, zorganizowany 
przez Samorząd Uczniowski naszej szkoły. 

Kategoria klas 0 – III
I miejsce Weronika Jurkowska, Urszula 
Jurkowska
II miejsce Dawid Nogawka
III miejsce Paweł Urbaniak

Kategoria klas V - VIII
I miejsce Paulina Czajka
II miejsce Wiktoria Runger
III miejsce Sebastian Chryczyk

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali 
dyplomy i atrakcyjne nagrody, a pozostali 
uczestnicy otrzymali dyplomy za udział 
i zostali obdarowani słodyczami. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy!

Dziękujemy bardzo Radzie Rodziców 
za ufundowanie nagród.

Konkurs Piosenki Świątecznej 
w Języku Angielskim 
Dnia 17.12.2019 r. w naszej szkole 
odbył się  „Konkurs Piosenki Świątecznej 
w Języku Angielskim”, w którym udział 
wzięli uczniowie w dwóch kategoriach 
wiekowych: kategoria klas od: I - III oraz 
kategoria V–VIII.

W kategorii klas: I – III
I miejse:  Dorota Mikołajczyk
II miejsce: Gabriela Urbaniak 
III miejsce: Joanna Urbaniak

W kategorii klas: IV – VIII
I miejsce: Karolina Puchomirska
II miejsce: Paulina Czajka
III miejsce: Julia Jagieła

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagro-
dy, a wszyscy pozostali uczestnicy zostali 
obdarowani słodyczami oraz gromkimi 
brawami.  

Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Tradycyjnie Rada Rodziców ufundowała  
nagrody.

Jasełka w naszej szkole 
Tradycją w naszej szkole jest, że w ostat-
nim dniu nauki przed przerwą na okres 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
całą wspólnotą szkolną zasiadamy 
do „szkolnego stołu wigilijnego”, by 
dzielić się opłatkiem i złożyć życzenia 
świąteczne. Dalszą częścią świątecznej  
uroczystości były Jasełka (przygotowane 
przez uczniów klas V i VI ) przypominające 
historię Narodzenia Dzieciątka Jezus 
oraz wspólny śpiew kolęd.   

Historia Świętego Mikołaja 
- przedstawienie 
20 grudnia 2019 roku naszą szkołę 
odwiedzili aktorzy. Tym razem przed-
stawili nam historię Świętego Mikołaja. 
Spektakl opowiadał o życiu zamożnego 
chłopca, imieniem Mikołaj, który nie mógł 
pogodzić się z tym, że jedni ludzie mają 
wszystkiego w nadmiarze, a innym braku-
je pieniędzy na leki i jedzenie. Pewnego 
dnia postanowił to zmienić… 

Dzieci wiele dowiedziały się o Jego życiu, 
czynach i ogromnym sercu. Przedstawio-
na historia nie tylko wzruszyła widzów ale 
także bawiła mądrymi żartami. Aktorzy 
umiejętnie angażowali dzieci w role 
pomocnicze, co sprawiało – zarówno 
występującym, jak i oglądającym wiele 
radości.

Ogólnopolska akcja edukacyjna 
„Dzieci uczą rodziców” 
Nasza szkoła wzięła udział w akcji eduka-
cyjnej: „Dzieci uczą rodziców”. Celem akcji 
jest wsparcie procesu edukacji najmłod-
szych, a także zachęcenie ich do rozmowy 
z rodzicami na tematy będące przedmio-
tem lekcji przeprowadzonych podczas 

akcji „Dzieci uczą rodziców”. Poruszono 
między innymi tematykę związaną z bez-
pieczeństwem w szkole/przedszkolu, na 
drodze, podczas zimowego i letniego wy-
poczynku, w internecie, dzieci wykonywa-
ły zadania związane z ekologią, historią, 
sportem i promocją zdrowego trybu życia 
czy astronomią.

Konkurs Kolęd i Pastorałek
17.01.2020 r. w naszej szkole odbył się 
„Konkurs Kolęd i Pastorałek” w którym 
udział wzięli uczniowie w dwóch katego-
riach wiekowych: kategoria klas od: 
„I- III” oraz kategoria klas od: „V – VIII”.

W kategorii klas: I – III
I miejsce zdobyła: Joanna Urbaniak z kl. III
II miejsce zajęła: Gabriela Urbaniak z kl. III
III miejsce otrzymał : Bartłomiej Konopka 
z kl. I
Wyróżnienie otrzymała:  Oliwia Chrobak, 
Weronika Jurkowska z kl. III oraz Amelia 
Tarchała z kl. I

W kategorii klas: „V” - VIII
I miejsca  zdobyli: Anna Urbaniak
 i Arkadiusz Konopka z kl. VI oraz Paulina 
Czajka z kl. V
Wyróżnienie otrzymała: Klaudia Gołdyn 
z kl. V

Laureaci oczarowali jury, ponieważ oprócz 
pięknego śpiewu kolęd, zaprezentowali 
grę na instrumentach i oryginalne stroje. 
Zdobywcy I, II i III miejsca oraz osoby wy-
różnione otrzymały dyplomy i atrakcyjne 
nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy za udział i zostali obdarowani 
słodyczami oraz gromkimi brawami.

Dzień Babci i Dziadka 
w naszej szkole
Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe 
daty w kalendarzu, jedne z najsympatycz-
niejszych i najmilszych dni w roku. Dnia 
21 stycznia 2020 r. w naszej szkole z tej 
okazji została zorganizowana wyjątkowa 
uroczystość. Na wstępie Pani Dyrektor 
Józefa Grzywnowicz przywitała wszystkie 
babcie i dziadków i złożyła im serdeczne 
życzenia. Uczniowie pod opieką nauczy-
cieli przygotowali występ artystyczny, 

aby podziękować babciom i dziadkom 
za dobro i wyrazić swoją miłość. Dzieci 
recytowały wiersze, pięknie tańczyły 
i śpiewały piosenki. Starsi uczniowie 
przedstawili Jasełka. Natomiast rodzice 
zadbali o słodki poczęstunek dla wspa-
niałych gości. Występ aktorów wprawił 
wszystkich w radosny nastrój, pojawiły się 
także łzy wzruszenia. Wnuczęta zostały 
nagrodzone gromkimi brawami, po czym 
udały się do swoich babć i dziadków 
z życzeniami i miłym upominkiem, który 
wykonały własnoręcznie. To był napraw-
dę wyjątkowy dzień, pełen radości oraz 
dumy. 

Poczta Walentynkowa 
Jak co roku 14 lutego Samorząd Uczniow-
ski naszej szkoły zorganizował specjalną 
„Pocztę Walentynkową”. Każdy uczeń 
mógł wysłać osobie, którą lubi kartkę 
z życzeniami, bądź coś słodkiego. Ucznio-
wie w tym dniu byli ubrani na czerwono 
i różowo.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po-
żarniczej
26 lutego 2020 roku odbył się coroczny, 
gminny etap, Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom” organizowany przez 

Na widowni zgromadzili się rodzice, 
którzy podziwiali występ swoich dzieci. 
Nie zabrakło muzyki, tańca i pięknych 
wierszy. Wszystkim zebranym udzieliła 
się świąteczna atmosfera. Na zakończenie 
kolędowania dzieci otrzymały małe upo-
minki od dyrektora szkoły Tadeusza Litwy.  

NIEPUBLICZNA SP IM. BOHATERÓW KRWAWEJ WIGILII W OCHOTNICY DOLNEJ - MŁYNNE

Jasełka przedszkolaków 
18 grudnia 2019 r., przed Świętami Bożego Narodzenia, 
przedszkolaki z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej – Młynne wystąpili 
z pięknymi jasełkami. 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP w Ochotnicy Dolnej. Uczennica naszej 
szkoły Amelia Luberda z kl. VI wywalczyła 
I miejsce na podium. Serdecznie gratuluje-
my sukcesu!

Zawody w narciarstwie alpejski 
o Puchar Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna 
W dniu 20.02.2019 r. w ośrodku narciar-
skim Arena Narciarska Jaworki rozegrane 
zostały zawody w narciarstwie alpejski 
o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna.

W zawodach zgłoszonych było ponad 
80 zawodników z terenu Gminy Ochotnica 
Dolna. Rywalizacja sportowa toczyła się 
w ośmiu grupach wiekowych. Była bardzo 
zacięta i stała na bardzo wysokim poziomie.

Zaraz po zakończeniu rywalizacji sportowej 
młodzież w oczekiwaniu na ogłoszenie wy-
ników mogła skorzystać z przygotowanego 
dla nich ciepłego posiłku.

Podczas dekoracji zwycięzcy zostali nagro-
dzeni pucharami, medalami i atrakcyjnymi 
nagrodami rzeczowymi ufundowanymi 
przez: Wójta Gminy Ochotnica Dolna, 

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej, 
oraz Arenę Narciarska Jaworki- Homole, 
którym należą się wielkie podziękowania 
za ufundowanie tak atrakcyjnych pu-
charów, medali i nagród. W zmaganiach 
wzięło udział siedmiu reprezentantów 
naszej szkoły:
Asia Urbaniak, Jacek Dusza, Amelia 
Luberda, Anna Urbaniak, Marek Mikołaj-
czyk, Sebastian Chryczyk, Kamil Tarchała, 
Konrad Urbaniak.

Projekt „Jeżdżę z głowaą” 
11 uczniów z klasy trzeciej w dniach 
24.02. – 05.03.2020r. uczestniczyło 
w kursie nauki jazdy na nartach w ramach 
projektu „Jeżdżę z głową” współfinan-
sowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego oraz Gminę 
Ochotnica Dolna. Zajęcia odbywały się 
na wyciągu narciarskim „Czorsztyn-Ski” 
w Kluszkowcach. Każdy uczeń odbył kurs 
nauki jazdy na nartach pod nadzorem in-
struktora. Kurs obejmował 5 wyjazdów co 
drugi dzień i był zakończony egzaminem 
sprawdzającym nabyte umiejętności. Na 
zakończenie wszyscy otrzymali dyplomy.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielka-
nocnych chcielibyśmy złożyć wszystkim 
życzenia: miłości, która jest ważniejsza od 
wszelkich dóbr, zdrowia, które pozwala 
przetrwać najgorsze. Pracy, która pomaga 
żyć. Uśmiechów bliskich i nieznajomych, 
które pozwalają lżej oddychać i szczęścia, 
które niejednokrotnie ocala nam życie. 
Wszelkiej Pomyślności życzą:
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice, 
Pracownicy Szkoły oraz Uczniowie.
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W OCHOTNICY GÓRNEJ

Najmłodsi przygotowali dla swoich kocha-
nych babć i dziadków wspaniały i wzru-
szający występ, podczas którego w formie 
muzyki, śpiewu, tańca i wierszy skierowali 
podziękowania i wyrazy uznania. Wnuko-
wie podziękowali także za poświęcany 
im czas, opiekę i gorące uśmiechy każde-
go dnia. 

W naszej szkole zapraszanie babć i dziad-
ków na uroczystość z okazji ich święta 
jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar 
imprez szkolnych. To dzień pełen uśmie-
chów, wzruszeń i radości.

Dnia 21 stycznia odbyła się ta wspaniała 
impreza. Na wstępie pani dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

Dzień Babci i Dziadka 
w przedszkolu 

Dzień Babci i Dziadka 
w Ochotnicy Górnej

24 stycznia, w świetlicy Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej – Młynne, 
miało miejsce uroczyste spotkanie dziadków i wnuków.  

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, 
są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się 
cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć 
i dziadków. 

w Ochotnicy Górnej Renata Rusnarczyk 
wraz z kierownikiem WOK- u panem 
Zdzisławem Błachutem przywitali 
wszystkich gości ciepłymi słowami. 
W pięknie udekorowanej sali WOK
-u dzieci przedstawiły program artystycz-
ny. W większości były to wzruszające 
wiersze i piosenki okolicznościowe, 
związane tematycznie z tymże świętem.

Oprócz montażu słowno – muzycznego, 
szanowni goście obejrzeli także Jasełka 
i pokazy taneczne w wykonaniu swoich 
wnuczek i wnuczków. W trakcie uroczy-
stości babcie i dziadkowie mogli podzi-
wiać swoje pociechy w różnych formach 
artystycznych. Mali artyści z przejęciem 
odtwarzali swoje role, a czcigodni goście 
ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, 
kierowane pod ich adresem. Następnie 
dzieci obdarowały swoich ukochanych 
dziadków upominkami, wykonanymi 
własnoręcznie. Frekwencja jak co roku 
dopisała. WOK przygotował poczęstunek 
w postaci ciasta, kawy, herbaty. Spotkanie 
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 
Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę i taniec, 
mogły wyrazić kochanym babciom 
i dziadkom, swoje uczucia oraz podzięko-
wać za trud włożony w ich wychowanie.

W obchodach Dnia Babci i Dziadka udział 
wziął Zastępca Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna Krzysztof Jurkowski. 

Mikołajki
Mikołaj również w tym roku zawitał do 
naszej szkoły! Członkowie Samorządu 
Uczniowskiego w przebraniach Mikoła-
ja oraz jego pomocników przygotowali 
dla wszystkich uczniów niespodziankę 
w postaci symbolicznego cukierka oraz 
naklejki z wizerunkiem Mikołaja i życze-
niami „Wesołych Świąt”. Mikołaj ze swoją 
świtą odwiedził wszystkie klasy oraz pra-
cowników szkoły. Zaskoczonym uczniom 
bardzo podobała się ta akcja. 

Kartki świąteczne
Wolontariusze zakończyli akcję sprze-
daży kartek świątecznych Stowarzysze-
nia SursumCorda. Cała zebrana kwota 
w wysokości 186 zł, została przekazana 
przelewem bankowym na konto stowa-
rzyszenia. Dochód ze sprzedaży kartek 
zostanie przeznaczony na pomoc ludziom, 
którzy bardzo jej potrzebują - chorym 
i niepełnosprawnym. Wszystkim, którzy 
zakupili kartki, bardzo dziękujemy.

Bal karnawałowy
12 lutego odbył się w szkole bal karnawa-
łowy. Najmłodsze dzieci z kl. 0-III bawiły 
się z Pippi – animatorką tańca i zabaw 
P. Sylwią. W tym dniu sala gimnastyczna 
zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną 
wróżek, księżniczek, kotków i innych 
barwnych postaci z kreskówek i bajek. 
Był też strażak i policjant. Przy dźwiękach 
skocznej muzyki dzieci mogły potańczyć 
ze szkolnymi kolegami. Pani Pippi orga-
nizowała ciekawe zabawy i konkursy. 
Rodzice przygotowali pyszny poczęstu-
nek, który zregenerował siły i można było 
dalej się bawić. Starsze dzieci rozpoczęły 
swój bal po południu.

Informacje ze szkoły...

V Rajd Śladami Partyzantów
14 lutego odbył się V Rajd Śladami Party-
zantów na Przysłop. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele naszej szkoły. Na trasie 
uczestnicy musieli przejść 4 punkty, na 
których czekały zadania przygotowane 
przez członków grupy rekonstrukcyjnej 
„Żandarmeria”. Po około 2,5 h wszyscy 
dotarli na Przysłop, gdzie zorganizowa-
ne zostało ognisko z kiełbaskami. Pod 
pomnikiem każda z grup złożyła znicz 
i uczciła pamięć poległych minutą ciszy. 
Na koniec wszyscy udali się w stronę 
„Czardy” na oficjalne zakończenie rajdu. 
Tam czekał na uczestników ciepły posiłek 
regeneracyjny oraz nagrody.

Konkurs „Orły Wiedzy”
19 lutego w Zespole Szkół im. Świętej 
Kingi w Łącku odbyła się III edycja 
szkolnego konkursu „ORŁY WIEDZY” dla 
uczniów szkół podstawowych. Jak co roku 
konkurs cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem młodych pasjonatów wiedzy, 
którzy postanowili zmierzyć się z testem. 
Test zawierał 100 pytań zamkniętych ze 
wszystkich dziedzin wiedzy. Sześćdzie-
sięciu uczniów z jedenastu szkół podsta-
wowych stworzyło jedenaście drużyn 
i w trzyosobowych zespołach walczyli 
o najlepszy wynik. Drużyna naszej szkoły 
w składzie: Kinga Rusnak, Mateusz Szlaga 
i Piotr Chlebek zajęła I miejsce.

Projekt „Jeżdżę z głową”
Od 24 lutego do 5 marca szesnastu 
uczniów z naszej szkoły uczestniczyło 
w nauce jazdy na nartach w ramach pro-
gramu ,,Jeżdżę z głową” na stoku Czorsz-
tyn Ski w Kluszkowcach. Kurs składał się 
z pięciu wyjazdów. Organizatorem był 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna pan 
Tadeusz Królczyk. Uczniowie pod czuj-
nym okiem wykwalifikowanych instruk-
torów nabywali umiejętności jazdy na 
nartach. Na zakończenie kursu uczestnicy 
zdali egzamin i otrzymali poczęstunek 
oraz dyplom ukończenia kursu.

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
26 lutego w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej  odbył się Gminny 
Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. Z każdej ze szkół 
brały udział po 2 osoby w dwóch grupach 
wiekowych: kl. I-VI oraz kl. VII- VIII . 
Naszą szkołę reprezentowali: I grupa: 
Dominika Jurkowska, Gabriela Groń, II 
grupa: Aleksandra Król, Kinga Rusnak. 
W kategorii młodszej: II miejsce zdobyła : 
Dominika Jurkowska. W kategorii starszej: 
I miejsce zdobyła Kinga Rusnak, II miejsce 
- Aleksandra Król.

Na konkurs przybył Pan Wójt Gminy 
Tadeusz Królczyk, który ufundował 
nagrody i razem z przedstawicielami PSP 
wręczył uczestnikom. Nasze uczennice 
zakwalifikowały się do etapu powiatowe-
go, który miał się odbyć pod koniec marca 
w Nowym Targu.
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ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W TYLMANOWEJ

WYDARZENIA SPORTOWE
Zawody w piłce siatkowej
16 stycznia odbyły się w naszej szkole 
gminne zawody w piłce siatkowej 
dziewcząt i chłopców. Nasi uczniowie  
w obydwu kategoriach wywalczyli pierw-
sze miejsca i uzyskali awans do etapu 
rejonowego.

21stycznia rozegrane zostały rejonowe
zawody w piłce siatkowej dziewcząt 
w Łapszach Niżnych. Dziewczyny 
przegrały tylko jeden mecz, zajmując III 
miejsce a 22 stycznia również w Łapszach 
Niżnych chłopcy zajęli II miejsce, uzysku-
jąc awans do powiatu.

Celem projektu było przekonanie mło-
dych, że warto być odważnym i wyjść 
krok do przodu, aby poznać siebie i swoje 
możliwości. Uczniowie spędzili trzy 
weekendy w Dworku Jurajskim w Doma-
niewicach pod opieką profesjonalnych 
trenerów i psychologów, którzy uczyli 
ich współpracy w grupie, radzenia sobie 
z problemami i sytuacjami konfliktowymi, 

Projekt ”Be brave” w SP 
im. mjra H. Sucharskiego
w Tylmanowej 
Grupa 18 uczniów z  klas VII i VIII uczestniczyła w projekcie 
„BE BRAVE – młodzież w kulturze”, prowadzonym przez 
Stowarzyszenie Teatr Nowy z Krakowa.  

a przede wszystkim budowania swojego 
pozytywnego obrazu i asertywności. 

17 grudnia 2019 r. w budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Tylmanowej 
odbyła się premiera filmu „Dolina Niktów” 
w całości stworzona przez naszych 
uczniów. Dziewczęta i chłopcy pokazali 
się nam w zupełnie nowej odsłonie jako 

wytrawni aktorzy, scenarzyści i reżyserzy. 
Pokazali, że w grupie jest siła i razem 
mogą kreować nową, mądra rzeczywi-
stość. 

Zawody w mini piłce siatkowej
13 lutego w naszej szkole odbyły się 
gminne zawody w mini piłce siatkowej. 
Nasza drużyna chłopców zdobyła I miej-
sce, natomiast drużyna dziewcząt 
II miejsce.

Z kolei 25lutego w Szkole Podstawowej 
w Krościenku n/D miały miejsce rejono-
we zawody w mini piłce siatkowej. Nasza 
drużyna chłopców pokonała wszystkich 
rywali.

Zawody o Puchar Wójta
20 lutego w Jaworkach odbyły się zawody 
w narciarstwie alpejskim o Puchar Wójta 
Gminy Ochotnica Dolna. Z naszej szkoły 
najlepsze wyniki uzyskali: Filip Kiełbasa 
- I miejsce, Jakub Rusnarczyk - I miejsce, 
Gabriela Groń - II miejsce, Paweł Dłubacz 
- II miejsce, Piotr Kiełbasa - III miejsce, 
Jolanta Ludwin - III miejsce.

II Memoriał Legionistów 
Podhalańskich
3 marca na stoku narciarskim w Czer-
wiennym oddano cześć Legionistom 
Podhalańskim, którzy walczyli o nie-
podległą Polskę. Pomysłodawczynią 
memoriału jest pani poseł Anna Paluch. 
W II Memoriale naszą szkołę reprezento-
wali: Dłubacz Paweł, Szlaga Jan, Kiełbasa 
Filip, Rusnarczyk Jakub, Ludwin Jan, 
Szlaga Adam, Kiełbasa Piotr, Dobrzyński 
Filip, Smreczek Jan, Królczyk Krzysztof, 
Łętowski Michał, Szlaga Jakub, Królczyk 
Mateusz. Paweł Dłubacz zajął I miejsce. 
Opiekunem wyjazdu była dyrektor naszej 
szkoły pani Renata Rusnarczyk, która 
wzięła udział w zawodach, zajmując 
II miejsce w swojej kategorii.

Każdy uczestnik memoriału otrzymał 
pamiątkowy dyplom i medal. Gospodarze 
zadbali również o herbatę i ciepły posiłek 
dla każdego, kto przybył na zawody. 

Informacje ze szkoły...

Czas od grudnia 2019 do 15 marca 
2020r. był w naszej szkole bogaty w różne 
działania o charakterze kulturowym, świą-
tecznym i konkursowym.

17 grudnia 2019 r odbyła się premiera fil-
mu ”Dolina Niktów” w obsadzie aktorskiej 
naszych uczniów. Rodzice, grono peda-
gogiczne oraz uczniowie naszej szkoły 
z zapartym tchem oglądali przedstawiany 
obraz. Film był efektem działań w ramach 
projektu” Be brave - młodzi w kulturze” 
prowadzonego przez Teatr Nowy Proxi-
ma. Chętni mogą się zapoznać z dziełem 
naszych wychowanków na szkolnym 
Facebooku.

Dnia 19 grudnia miała miejsce szkolna 
wigilia. Z wielkim zaciekawieniem 
oglądaliśmy jasełka przygotowane przez 
uczniów klasy IIA i IIB pod opieką wy-
chowawczyń. Dzieci wcieliły się w role 
Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, górali 
i trzech króli, przybywających, by złożyć 
pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej 
stajence. Wspólne kolędowanie zostało 
wzbogacone tańcem góralskim i śpiewem 
regionalnych pastorałek. Nasi mali akto-
rzy występowali również dla lokalnej spo-
łeczności w w WOK -u, w Domu Opieki 
i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy 
Dolnej, na Uroczystości Opłatkowej ZP 
Oddział Tylmanow, w Przytulisku Święte-
go Alberta w Grywałdzie. 
 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tylma-
nowej zajął 6 miejsce na 381 szkół bio-
rących udział w jesiennej edycji projektu 
„Zdrowo jem, więcej wiem” organizowa-
nego  przez Fundację Banku Ochrony Śro-
dowiska (otrzymaliśmy 511,50 punktów 
na możliwych maksymalnie 520 punk-
tów). Celem podejmowanych działań było  
kształcenie u dzieci postaw prozdrowot-
nych poprzez uczenie zasad zdrowego 
odżywiania i podkreślenie roli aktywności 
fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Franciszek Noworolnik z kl. IIB zdobył 
tytuł najlepszego zawodnika gminy 

Ochotnica Dolna w Turnieju szachowym 
VII Gmin, który odbył się 14. 12. 2019r. 
w Ochotnicy Dolnej w GOK.

15 stycznia 2020 roku uczennice naszej 
szkoły: Zuzanna Gierczyk z klasy V, Kinga 
Ligas z klasy VI A, Justyna Adamczyk 
z klasy VI B i Martyna Maciuszek z klasy 
VII wzięły udział w VII Międzyszkolnym 
Konkursie Piosenki Świątecznej Ob-
cojęzycznej „CHRISTMASlieder&amp; 
WEIHNACHTS songs” w Szczawnicy. 
Organizatorem konkursu była Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Szczawnicy. Wszyst-
kie dziewczynki pięknie zaprezentowały 
piosenki w języku angielskim lub niemiec-
kim. Jury oceniało poprawność językową, 
stronę muzyczno-wokalną, interpretację 
wykonywanych utworów oraz ogólny 
wyraz artystyczny. W kategorii klas IV 
do VI nasza uczennica Zuzanna Gierczyk 
zajęła I miejsce, a Kinga Ligas zdobyła 
wyróżnienie. Justyna Adamczyk i Marty-
na Maciuszek także wspaniale zaśpiewały 
i zachwyciły widownię.

Również w styczniu przedszkolaki, pod 
czujnym okiem wychowawczyń i we 
współpracy z Wiejskim Ośrodkiem 
Kultury zaprosili swoje kochane babcie 
i dziadków na wspólne świętowanie ich 
dnia. Dzieci z wielkim zaangażowaniem 
zaprezentowały swoje umiejętności 
wokalne, teatralne i recytatorskie a na 
koniec przedstawienia wręczyły swoim 
kochanym dziadkom laurki.

Niezwykle wzruszające spotkanie przy-
padło w udziale grupie uczniów z klas VII 
i VIII, którzy w ramach szkolnego wolon-
tariatu odwiedzili Przytulisko św. Alberta 
w Grywałdzie. Wspólne bycie, rozmowa, 
piosenka, zapadły uczniom głęboko 
w serce i przełożyły się na obietnice, że 
znowu tam przyjadą, aby pobyć z miesz-
kańcami przytuliska. 

Czterech uczniów klasy III i ośmiu 
uczniów klasy IIb wzięło udział w Ogól-

nopolskim Konkursie „Synapsik MEN” . 
Uczestnicy konkursu sprawdzali swoją 
wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji 
polonistycznej, edukacji matematycznej 
oraz języka angielskiego. Tytuł laureata 
otrzymali  z klasy III: Michał Polczyk 
i Maksymilian Ligas, a z klasy IIB: Dawid 
Monterian, Franciszek Noworolnik, Ma-
teusz Warzecha, Anna Kozielec, Michał 
Nosal, Zuzanna Kozielec, Izabela Cebula, 
uzyskując wynik powyżej 90%. 

Weronika Adamczyk otrzymała wyróżnie-
nie w Rejonowym Konkursie Recytator-
skim: „Pierścień świętej Kingi”. Wszyscy 
uczniowie klasy trzeciej wzięli udział 
w Wojewódzkim Dyktandzie Ortograficz-
nym „Kaktus”. Trzy osoby dostały się do II 
etapu konkursu, uzyskując wynik powyżej 
90%.tj Michał Polczyk - 93,5%, Amelia 
Piszczek - 90,8% oraz Szymon Adamczyk 
- 90,8%. Ostatecznie zakwalifikował się 
tylko Michał Polczyk. Trzeciego marca 
Michał Polczyk uczestniczył w II etapie 
Wojewódzkiego Konkursu Ortograficzne-
go „Kaktus” w Krakowie.

14 lutego reprezentacja naszej szkoły 
zwyciężyła w V rajdzie turystyczno-histo-
rycznym „Śladami partyzantów na Przy-
słop”. Uczniowie pokonali górską trasę, 
uważając aby nie wpaść w ręce niemiec-
kich patroli i wykazali się wiedzą na temat 
OP Wilk, co dało im I miejsce. 

W dniu 18 lutego 2020 roku odbył się 
w naszej szkole I etap VII Międzyszkol-
nego Konkursu Językowego „TANDEM 
2020”, którego celem było sprawdzenie 
umiejętności zarówno z języka angiel-
skiego jak i niemieckiego. Do konkursu 
przystąpiło 179 uczniów z 32 szkół 
podstawowych z Nowego Sącza oraz 
z powiatów: nowosądeckiego, limanow-
skiego, gorlickiego i nowotarskiego. Nasi 
uczniowie Beata Janczura i Bartłomiej 
Matyszok zakwalifikowali się do części 
pisemnej II etapu konkursu.

W lutym 2020 roku poznaliśmy wyniki 
ogólnopolskiego konkursu leksykalne-
go MEMORY MASTER, który odbył się 
19 listopada 2019 roku. Uczennica naszej 
szkoły Justyna Adamczyk z klasy VI B 
uzyskała tytuł laureata III stopnia, a Kinga 
Ligas z klasy VI Aotrzymała wyróżnienie.

Dnia 28 lutego 2020 roku, już po raz pią-
ty, odbył się w naszej szkole Konkurs Kali-
graficzny „O Złote Pióro” dla klas drugich 
i trzecich. Jego celem jest propagowanie 
umiejętności kształtnego i pięknego 
pisania. Uczniowie mieli do przepisania, 
zgodnie z zasadami kaligrafii i ortografii 
wiersz H. Łochockiej pt.: ,,Słowa ojczyste”. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TYLMANOWEJ

Informacje ze szkoły...

Laureatami etapu szkolnego zostali: 
I miejsce - Patrycja Zabrzeska kl. III, 
II miejsce - Julia Liptak kl. IIA, 
III miejsce - Anna Kozielec kl.I IB.       

Wyróżnienie zdobyli: Franciszek Nowo-
rolnik kl. IIB Marlena Rams kl. II, Wiktoria 
Dłubacz kl. III.

Zwycięzcy etapu szkolnego: Patrycja 
Zabrzeska oraz Julia Liptak wezmą udział 
w V Gminnym Konkursie Kaligraficznym 
„O Złote Pióro”, którego organizatorem 
jest nasza Szkoła.

26 marca 2020 r. w Wiejskim Ośrodku 
Kultury w Ochotnicy Dolnej odbył się 
etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobie-
ga pożarom”. W konkursie wzięli udział 
uczniowie ze wszystkich szkół podstawo-
wych z gminy Ochotnica Dolna, wyłonieni 
w etapie szkolnym, po 2 osoby z każdej 
grupy wiekowej. Mieli oni do rozwiązania 
test dotyczący pożarniczego rzemiosła, 
pomocy przedmedycznej oraz historii po-
żarnictwa. Uczeń naszej szkoły Bartłomiej 
Matyszok z klasy VIII zdobył III miejsce 
w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy.

Pasmo sukcesów towarzyszyło naszym 
uczniom również w dziedzinie sportu.

9.01.2020, Ochotnica Górna, Gminna 
Piłka siatkowa Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej, DZ II miejsce Skład: Ligas Wiktoria, 
Udziela Martyna, Twardowska Karolina, 
Ligas Aleksandra, Adamczyk Weronika, 
Janczura Beata, Urbaniak Aleksandra. 
Chłopcy II miejsce. Skład: Wójcik Rafał, 
Poparda Adrian, Ligas Jan, Adamczyk 
Marcel, Niewiadomy Maciej, Niewiadomy 
Mateusz, Matyszok Bartłomiej, Chlebek 
Jakub.

15.01.2020, Rabka, Mistrzostwa Powiatu 
w Piłce koszykowej dziewcząt, Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej. V MIEJSCE. Skład: 
Udziela Martyna, Adamczyk Weronika, 

Janczura Beata, Ligas Aleksandra, Ligas 
Wiktoria, Ciesielka Magdalena, Urbaniak 
Aneta.

11.02.2020, Rabka, Mistrzostwa Powiatu, 
Mini piłka koszykowa dziewcząt, Igrzyska 
Dzieci. II MIEJSCE. Skład.: Adamczyk 
Wiktoria, Kozielec Anna, Kozielec Mar-
tyna, Hebda Nina, Gaździak Marzena, 
Liptak Anna, Mikołajczyk Katarzyna, Klag 
Gabriela, Wąchała Martyna, Janczura 
Weronika.

13.02.2020, Ochotnica Górna, Gminne 
Igrzyska Dzieci, mini piłka siatkowa.
Dziewczęta I miejsce. Skład: Mikołajczyk 
Katarzyna, Adamczyk Wiktoria, Kozielec 
Anna, Gaździak Marzena, Liptak Anna, 
Wachała Martyna, Janczura Weronika, 
Gomółka Wiktoria, Chlebek Marlena, 
Hebda Martyna. Chłopcy II miejsce. 
Skład: Hebda Piotr, Topolski Karol, Jagieła 
Ksawery, Michałczak Bartosz, Noworolnik 
Alex, Wojtaszek Krystian, Twardowski 
Jakub, Orzechowski Dawid, Kurnyta 
Przemysław, Ziemianek Łukasz.
 

21.02.2020, Krościenko n/D. Igrzyska 
Dzieci w mini piłce siatkowej dziewcząt, 

Ośrodek Pieniny. I MIEJSCE i awans do 
finałów powiatowych. Skład: Mikołajczyk 
Katarzyna, Adamczyk Wiktoria, Kozielec 
Anna, Gaździak Marzena, Liptak Anna, 
Wachała Martyna, Janczura Weronika, 
Gomółka Wiktoria, Chlebek Weronika, 
Hebda Martyna. 

26.02.2020, Kluszkowce, Powiatowe 
Igrzyska Dzieci w narciarstwie alpejskim 
dziewcząt  i chłopców. Drużynowo 
V miejsce. Skład DZ: Hebda Nina V, 
Gaździak Marzena XV, Wąchała Zuzanna 
V. Skład CH: Hebda Piotr IX, Michałczak 
Maksymilian XIII.
 

3.03.2020, Czerwienne, II Memoriał 
Legionistów Podhalańskich w narciarstwie 
alpejskim. Nina Hebda I miejsce, Piotr 
Hebda III miejsce.

3.03.2020, Jaworki, Igrzyska Dzieci oraz 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej Ośrodka Pie-
niny w narciarstwie alpejskim. Skład DZ: 
Adamczyk Amelia, Wąchała Zuzanna V 
miejsce, Michałczak Weronika V miejsce. 
Skład CH: Nawara Mateusz, Opyd Bartło-
miej, Twardowski Jakub, Poparda Adrian, 
Adamczyk Marcel V miejsce.

W okresie od grudnia 2019 do marca 
2020 r. w Szkole Podstawowej 
im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmano-
wej odbyło się wiele ważnych oraz intere-
sujących  uroczystości szkolnych.            

Miesiąc grudzień w naszej szkole obfito-
wał w wiele ciekawych i pełnych wrażeń 
wydarzeń i uroczystości. 5 grudnia 
przybył do nas długo oczekiwany przez 
wszystkie dzieci św. Mikołaj. Największą 

radość miały najmłodsze dzieci , które 
powitały go wierszem i piosenką. Jednak 
najważniejszym momentem była chwila 
w której wszyscy zostali obdarowani 
prezentami. W uroczystości wzięli rów-
nież udział uczniowie z Ośrodka OREW 
w Ochotnicy Dolnej. Podarunki dla 
dzieci z OREWU przygotowali uczniowie 
należący do Koła Wolontariatu realizując 
projekt ,,Mieć wyobraźnię miłosierdzia’’.

W atmosferę bożonarodzeniową wprowa-
dzili nas uczniowie klas VII i VIII. Wysta-
wili piękną sztukę na podstawie powieści 
Ch. Dickensa pt. ,,Opowieść wigilijna’’ 
o tym jak człowiek zmienia się w dzień 
Bożego Narodzenia. Było wzruszenie, 
chwila refleksji, zadumy, atmosfera ciepła 
oraz serdecznej, rodzinnej atmosfery. Po 
inscenizacji złożyliśmy sobie życzenia 
dzieląc się opłatkiem.

Tradycyjnie jak co roku odbył się w naszej 
szkole Szkolny Konkurs Kartek i Stroików. 
Wszyscy wykazali się kreatywnością 
i dużą inwencją twórczą. 

9.12.2019 uczniowie klas 0-V uczestni-
czyli w trzech spektaklach teatralnych  
w Dworku Gościnnym w Szczawnicy.  
Klasy 0-3 obejrzały spektakl pt. „Dzieci 
z Bullerbyn”, klasy IV i V „Mity Greckie”, 
natomiast najstarsi „Samotni w tłumie”. 
Spektakle przygotowane zostały przez 
Narodowy Teatr Edukacji we Wrocławiu.

Wyjątkowym dniem był Dzień Babci 
i Dziadka. W tym dniu odwiedzili nas 
wszyscy dziadkowie. Gościliśmy również 
babcie oraz dziadków z Dziennego Ośrod-
ka Opieki i Aktywizacji Osób Starszych 
w Ochotnicy Dolnej. Uroczystość umilały 
narodowe tańce polskie i śpiewy w wyko-
naniu uczniów klas IV-VIII. Tańcom oraz 
śpiewom przygrywała rodzina Majer-
czyków z Tylmanowej. Był także słodki 
poczęstunek, indywidualne życzenia, uści-
ski i prezenty od wnucząt oraz wspólne 
śpiewanie regionalnych przyśpiewek. 
Uroczystość przebiegła w ciepłej, rodzin-
nej atmosferze.

Na zakończenie karnawału zorganizo-
waliśmy dla całej społeczności szkolnej 
zabawę karnawałową. Było bardzo 
radośnie, wesoło i tanecznie. Uczniowie 
klas młodszych zaprezentowali się w pięk-
nych, kolorowych strojach bohaterów 
z baśni i bajek. Wszyscy świetnie się 
bawili, a w między czasie mogli skorzystać 
z poczęstunku przygotowanego przez 
Radę Rodziców.

W lutym biblioteka szkolna ogłosiła 
w naszej szkole akcję propagującą czytel-
nictwo pt. ’’Kwadrans na czytanie”. Jest 
to projekt , który będzie trwał do końca 
roku szkolnego, a polega na czytaniu 
wybranej książki przez każdego ucznia 
podczas wskazanej lekcji raz w tygodniu 
przez 15 min. Głównym celem akcji jest: 
rozwijanie kompetencji czytelniczych, 
wyrabianie nawyku czytania, poznawanie 
dzieł wybitnych poetów i pisarzy, pozna- 
wanie literatury polskiej i światowej, 
wszechstronny rozwój dziecka. 

Uczniowie klas III-IV uczestniczyli w ko-
lejnej edycji projektu „Jeżdżę z głową” 

organizowanego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego 
pod patronatem Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna. W czasie wyjazdów uczniowie 
uczyli się jazdy na nartach. Na zakończe-
nie odbył się egzamin i wszyscy otrzymali 
dyplomy.

Nasi uczniowie mogą pochwalić się swo-
imi osiągnięciami.18 lutego 2020 roku 
Iwona Majerczyk, uczennica klasy VIII 
wzięła udział w Międzyszkolnym Konkur-
sie Językowym TANDEM, którego celem 
było sprawdzenie umiejętności zarówno 
z języka angielskiego jak i niemieckiego. 
Do konkursu przystąpiło 179 uczniów. 
Naszej uczennicy udało zakwalifikować 
się do II etapu. 

Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczest-
niczą w różnych zawodach sportowych.

Chłopcy z klas IV-VI zajęli IV miejsce 
w zawodach mini piłki koszykowej powia-
tu nowotarskiego. 

W zawodach o Puchar Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna w narciarstwie alpejskim 
I miejsce zajął Szczepan Hebda, II miejsce 
Iwona Majerczyk, a III Hubert Bodziar-
czyk.

W zawodach Mistrzostwa Powiatu 
Nowotarskiego w narciarstwie alpejskim 
uczniowie klasy VIII Szczepan Hebda 
i Hubert Bodziarczyk wywalczyli awans 
do etapu wojewódzkiego.

II miejsce w zawodach Ośrodka Sporto-
wego „Pieniny” w narciarstwie alpejskim 
zajął uczeń klasy VIII Szczepan Hebda.

Uczniowie naszej szkoły brali także udział 
w Konkursie wiedzy pożarniczej. Byli to 
Bartosz Zabrzeski z klasy V oraz Katarzy-
na Kozielec i Hubert Janczura z klasy VII.

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

Święto sportu w Gminie 
Ochotnica Dolna 
- I Ochotnicka Gala Sportu

Celem cyklu turniejów jest m. in. pro-
mowanie gry w szachy wśród dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych, głównie z te-
renów Gmin: Ochotnica Dolna, Łukowica, 
Chełmiec, Stary Sącz, Łącko, Limanowa, 
Słopnice, podniesienie poziomu gry, roz-
wój intelektualny dzieci i młodzieży,
popularyzacja szachów, rozwijanie 
zainteresowań szachowych, wymiana 
doświadczeń i doskonalenie umiejętności 
gry w szachy.

I Ochotnicka Gala Sportu rozpoczęła 
się od wystąpienia Tadeusza Królczyka 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna i Moniki 
Jagieły Kierownika Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Ochotnicy Dolnej, którzy przy-

W rozgrywkach wzięli także udział repre-
zentanci Tylmanowej: Dawid Monterian, 
Franciszek Noworolnik, Antoni Noworol-
nik, Michał Konopka, z Ochotnicy Górnej 
– Jan Wąchała i z Ochotnicy Dolnej Julia 
Rusnarczyk.  

Po zakończonym turnieju przyszedł czas 
na rozdanie nagród zwycięzcom. Wręczył 
je, najlepszym graczom, Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!  

Zakończenie cyklu turniejów szachowych w 2019 r. miało miejsce 
w Gminie Ochotnica Dolna. W sobotę 14 grudnia, do Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej zjechali się zawodnicy 
z całego regionu, aby podjąć rywalizację gry w szachy w Turnieju 
VII Gmin. 

Ostatnia sobota 2019 roku (28 grudnia) okazała się wyjątkowa - 
stała się świętem sportu w Gminie Ochotnica Dolna. W Restauracji 
Och w Ochotnicy Dolnej zgromadzili się przedstawiciele wszystkich 
dziedzin sportu z Tylmanowej i Ochotnicy. 

witali licznie zgromadzonych gości (około 
400 osób!). 

Następnie rozpoczęły się prezentacje 
poszczególnych klubów sportowych 

działających na terenie Gminy Ochotnica 
Dolna. Prezesi przybliżyli historię klubów, 
podsumowali ich dotychczasową dzia-
łalność oraz zwrócili uwagę na sukcesy 
osiągane przez zawodników. 

Zaprezentowały się następujące
 kluby sportowe: 
MKS Trial Ochotnica 
– prezes Stanisław Szlaga 
LZS KS Gorc Ochotnica
 – prezes Krzysztof Ligęza 
RMK Tylmanowa – prezes Czesław Ligas 
Gorczański Klub Motorowy 
– prezes Szymon Wójciak 
LKS Lubań Tylmanowa 
– prezes Grzegorz Noworolnik 
Uczniowski Klub Sportowy Górzany 
– prezes Łukasz Mikołajczyk 

Po prezentacji Wójt, wraz z kierownic-
twem klubów, wręczał zawodnikom 
puchary, gratulując sukcesów i życząc 
kolejnych w nowym roku. 

Szczególne podziękowania i wyróżnie-
nia zostały skierowane w stronę kolarki 

Kasi Niewiadomej – mistrzyni promują-
cej Gminę Ochotnica Dolna w Europie 
i świecie. Z przyczyn zawodowych Kasia 
nie mogła być osobiście na Gali, dlatego 
puchar, nagrodę oraz ogromne gratula-
cje złożono na ręce rodziców - Lucyny 
i Stanisława. Wójt podziękował również 
Józefowi Olchawie za wkład i zaangażo-
wanie w rozwój kolarstwa w naszej Gmi-
nie. Statuetkę odebrał też trener WLKS 
Krakus bbc Czaja - Zbigniew Klęk.

Ogromny puchar i wielkie gratulacje 
powędrowały również do Adama Szlagi – 
młodego zawodnika MKS Trial Ochotnica, 
który w tym roku wywalczył brązowy 
medal na Mistrzostwach Świata w trialu 
rowerowym (World Youth Games), które 
odbyły się 9-11 sierpnia 2019 w Wado-
wicach.

Nie zabrakło podziękowań także 
w dziedzinie piłki nożnej. Wójt skierował 
swoje słowa uznania do Tadeusza Udzieli. 
Podkreślił jego wieloletnią działalność na 
rzecz rozwoju piłki nożnej w Tylmanowej. 

Puchary trafiły również do Kingi i Ce-
zarego Szafraniec organizatorów MTB 

4 Towers w Gminie Ochotnica Dolna 
oraz Violetty Domaradzkiej i Roberta 
Zakrzewskiego odpowiedzialnych za biegi 
Gorce Ultra Trail w Ochotnicy. 

Na koniec, podczas Gali, przed zgro-
madzoną widownią, zaprezentowali się 
sportowcy z MKS Trial Ochotnica, Daria 
Franczyk i Patryk Mazur – trzykrotni 
mistrzowie Polski w cheerleadingu oraz 
Grzegorz Noworolnik – zdobywca IV 
miejsca w Pucharze Polski.   

Po zakończeniu oficjalnej części I Ochot-
nickiej Gali Sportu, przyszedł czas na 
tę mniej formalną. Uczestnicy zostali 
zaproszeni przez organizatorów na bal 
sportowców. Zabawa, przy zespole KNT, 
trwała do białego rana.

W Gali udział wzięli m. in. Maria Łojas -
Jurkowska Sekretarz Rady Gminy Ochot-
nica Dolna oraz Radna Rady Powiatu 
Nowotarskiego, Maciej Mikołajczyk 
Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica 
Dolna, Maria Chlipała – Gołdyn – Zastęp-
ca Przewodniczącego Rady Gminy Ochot-
nica Dolna, Radni Rady Gminy Ochotnica 
Dolna, Bartłomiej Kasprzak – piłkarz 
Sandecji Nowy Sącz, Tomasz Jagieła – 
kulturysta, Zbigniew Klęk z WLKS Krakus 
bbc Czaja - pierwszy trener Kasi Niewia-
domej oraz Dawida Adamczyka, sportow-
cy, sponsorzy oraz działacze sportowi.

Organizatorami I Ochotnickiej Gali Sportu 
byli Wójt Gminy Ochotnica Dolna i Wiej-
ski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej.  

Z LKS Lubań Tylmanowa 
do sycylijskiego klubu

Filip Piszczek będzie drugim Polakiem 
w tym klubie. Od 26 stycznia zawodni-
kiem Trapani jest też Tomasz Kupisz.

24-letni napastnik jest wychowankiem 
Lubania Tylmanowa. Stamtąd przeniósł 

Filip Piszczek, napastnik obecnego wicelidera PKO BP Ekstraklasy 
– Cracovii, został wypożyczony do końca sezonu 2019/2020 
do grającego w Serie B Trapani Calcio. Klub z Sycylii ma prawo 
do wykupu 24-latka.

się do Sandecji Nowy Sącz, a latem 
2018 roku został wykupiony przez 
Cracovię.

Przez półtora roku rozegrał w barwach 
krakowskiego klubu 49 meczów w eks-

traklasie, Pucharze Polski i Lidze Europy, 
w których zdobył 8 bramek. Trapani 
Calcio zajmuje 19. miejsce w Serie B 
z dorobkiem 19 punktów w 21 meczach. 
Numer jaki wybrał na koszulce to 26.

Źródło: FB/TrapaniCalcioOfficial
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Gorce Ultra Trail Winter 
- po raz drugi w Ochotnicy!

Puchar Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna 
w narciarstwie alpejskim 
po raz ósmy! 

W tym roku zawodnicy biegli na trzech 
dystansach 42 km, 24 km (którędy na 
Lubań?) i 10 km (dyszka – zadyszka). 
W poprzednim roku był to tylko dystans 
23 km. W II edycji Gorce Ultra Winter 
Trail wystartowało ponad 350 zawod-

W zawodach zgłoszonych było ponad 
80 zawodników z terenu Gminy Ochotni-
ca Dolna. Rywalizacja sportowa toczyła 
się w ośmiu grupach wiekowych. Była 
bardzo zacięta i stała na bardzo wysokim 
poziomie.

Zaraz po zakończeniu rywalizacji sporto-
wej młodzież w oczekiwaniu na ogłosze-

Podobnie jak rok temu, i tym razem zima w Gorcach na czas 
biegów dopisała! W sobotę (22.02.2020 r.), po raz drugi, odbyły 
się zimowe biegi Gorce Ultra Trail Winter organizowane przez 
Fundację Run Vegan. 

W dniu 20.02.2019 r. w ośrodku narciarskim Arena Narciarska 
Jaworki rozegrane zostały zawody w narciarstwie alpejski o Puchar 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna. 

nie wyników mogła skorzystać z przygo-
towanego dla nich ciepłego posiłku. 

Podczas dekoracji zwycięzcy zostali 
nagrodzeni pucharami, medalami i atrak-
cyjnymi nagrodami rzeczowymi ufundo-
wanymi przez: Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna, Wiejski Ośrodek Kultury w Tylma-
nowej, oraz Arenę Narciarska Jaworki-

Homole, którym należą się wielkie po-
dziękowania za ufundowanie tak atrakcyj-
nych pucharów, medali i nagród. Deko-
racja zawodników odbyła się z udziałem 
Zastępcy Wójta Gminy Ochotnica Dolna 
Krzysztofa Jurkowskiego, właściciela 
Areny Narciarskiej Jaworki – Lucjana Ma-
linowskiego oraz organizatorów: Łukasza 
Hurkały i Kingi Michałczak.  

Wśród wszystkich zawodników została 
przeprowadzona loteria, w której mło-
dzież mogła wylosować karnety do stacji 
narciarskiej Arena Narciarska Jaworki oraz 
atrakcyjne nagrody. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
zainteresowanie młodzieży będzie jeszcze 
większe, a rywalizacja na stoku przyspo-
rzy dużo radości i satysfakcji wszystkim 
uczestnikom.

Tekst: Łukasz Hurkała

ników – nie tylko z Polski, ale także 
z Europy. Nie zabrakło także zawodni-
ków z Gminy Ochotnica Dolna, Łącka 
i Kamienicy. 

Pierwsza grupa zawodników wystarto-

wała o godz. 7.00 na dystansie 42 km, 
kolejna o godz. 9.00 – na 24 km i ostatnia 
o 9.30 – miała do pokonania 10 km. 
Startom wszystkich grup towarzyszyła 
regionalna muzyka w wykonaniu Małych 
Ochotnych z Ochotnicy Górnej, a na 

jeden ze startów przybył ks. dr Stanisław 
Kowalik – proboszcz parafii Wniebowzię-
cia NMP w Ochotnicy Górnej. Zawod-
nikom na stracie kibicował także Sołtys 
Sołectwa Ochotnica Górna Wiesław 
Maciąga.   

Dekoracja zawodników odbyła się 
wieczorem w Wiejskim Ośrodku Kultury 

w Ochotnicy Górnej przy dźwiękach 
góralskiej muzyki. Nagrody zawodnikom 
wręczał Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk wraz z organizato-
rami Violettą Domaradzką i Robertem 
Zakrzewskim. 

Wśród uczestników wydarzenia biegów 
zostały rozlosowane nagrody m. in. eko 

kalendarze i publikacja „Z zamiłowania 
do sztuki i tradycji. Pasje i talenty górali 
gorczańskich”.  

Zdjęcia: Łukasz Lisiecki, Jan Wierzejski, 
GUT.

Karnawał na śniegu 
z udziałem przedstawicieli 
z Ochotnicy 

Karnawał zorganizowany został przez 
opiekunów i członków Dziecięcego 
Zespołu Góralskiego „Mali Śwarni”. Był to 
jednocześnie Memoriał Władysława Sięki. 

1 marca na Zadziale odbyły się tradycyjne zawody w slalomie 
gigancie pod nazwą „Karnawał na śniegu”. Tegoroczna impreza była 
już XXIII z kolei. Sportowe wydarzenie rozpoczęło się od wspólnego 
zjazdu wszystkich uczestników w długim korowodzie. Narciarze 
pokonali stok, trzymając w rękach flagi i baloniki. 

W zawodach wzięło kilkadziesiąt osób. 
Najpierw odbył się slalom gigant, a po nim 
- zjazd na worku. Dla zawodników, którzy 
wystartowali w pełnym stroju góralskim 
przewidziano bonifikatę czasową.

Gminę Ochotnica Dolna reprezentowali 
zawodnicy z Ochotnicy Górnej: 
Katarzyna Bulanda (IV miejsce), Sylwia 
Bulanda (II miejsce), Paweł Dłubacz 
(I miejsce), Tomasz Dłubacz (V miejsce), 
Filip Dobrzyński (II miejsce), Jakub 
Dobrzyński (I miejsce), Martyna 
Kukuczka (V miejsce). Dodatkowo 

Jakub Dobrzyński osiągnął najlepszy 
czas (22,75).  

Zdjęcia: Monika Dobrzyńska, „Mali 
Śwarni”
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TMKS Trial Ochotnica 
nagrodzony podczas 
Małopolskiego 
Podsumowania Sezonu 
Kolarskiego 2019 

VIII edycja Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 
”Tropem Wilczym”

Podczas gali nagrody odebrali zawodnicy 
z MKS Trial Ochotnica: 
Michał Łętowski - Junior
Adam Szlaga - Junior Mł
Oliwier Pawlikowski - Młodzik 
Sebastian Chlipała - Junior
Mikołaj Woźniak - Junior Mł
Jasiu Szlaga - Młodzik 
Oliwier Pawlikowski - Junior Mł
Jasiu Jagiela – Młodzik

Na podium stanęli również trenerzy MKS 
Trial Ochotnica: Jacek Jarząbek – Elita 
i Dawid Wacławczyk – Elita. 

Sam klub MKS Trial otrzymał Nagrodę 
Redakcji Sportowej TVP Kraków dla 

Głównym celem biegu jest oddanie 
hołdu żołnierzom antykomunistyczne-
go podziemia z lat 1945-1963, a także 
propagowanie wiedzy na temat Żołnierzy 
Wyklętych w Polsce i za granicą oraz 

Małopolski Związek Kolarski w dniu 29 lutego br. podsumował 
sezon 2019. Z tej okazji, w Wieliczce, odbyła się uroczysta gala, 
podczas której najlepsi zawodnicy odebrali puchary i dyplomy za 
swoje sportowe osiągnięcia. Impreza sportowa rozpoczęła się od 
prezentacji filmu dokumentalnego przedstawiającego osiągnięcia 
ochotnickiej kolarki Kasi Niewiadomej. 

„Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej i życia nie szczędzić.”
W. Pilecki

1 marca 2020 roku w ponad 370 miastach na terenie całego kraju 
odbyła się VIII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem 
Wilczym”, w której wzięło udział około 75 tysięcy biegaczy. 

Najlepszego Klubu Małopolski 
w Trialu Rowerowym.

Dodatkowo w kategorii kolarstwa szoso-
wego, w swojej grupie wiekowej, wygrała 
Julia Rusnarczyk z Ochotnicy Górnej - 
zawodniczka Klubu WLKS Krakus BBC 
CZAJA. W kategorii seniorów wygrał zaś 
Stanisław Niewiadomy (tata Kasi Niewia-
domej). 

Podczas gali członkowie MKS Trial Ochot-
nica zaprezentowali swoje umiejętności. 
Występ został nagrodzony gromkimi 
brawami.  

Zawodnikom MKS Trial Ochotnica 
podczas gali towarzyszył Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, Pre-
zes MKS trial Ochotnica Stanisław Szlaga, 
Wiceprezes MKS Traial Ochotnica Stani-
sław Szlaga oraz Trener WLKS Krakus bbc 
Czaja Zbigniew Klęk.  

Zdjęcia: MKS Trial Ochotnica 

promocja aktywności fizycznej i zdrowego 
stylu życia.

W tym roku w ogólnopolską akcję 
upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych włą-

czyło się po raz kolejny Centrum Kształ-
cenia i Wychowania OHP w Szczawni-
cy-Jabłonce. Uroczystość rozpoczęła się 
o godzinie 9.00 w kościele pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Jaworkach. O godzinie 11.00 
na terenie Jasielnika – własności p Anny 
Kity, w Rezerwacie Biała Woda, oficjalnie 
rozpoczęto Bieg Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych „Tropem Wilczym” w Szczawnicy. 
Na rozpoczęcie Biegów odśpiewano hymn 
państwowy a wszystkich uczestników 

tegorocznej edycji przywitał Dyrektor 
Centrum - pan Jan Jurek. 

Wśród zaproszonych gości obecni byli: 
poseł na Sejm RP Anna Paluch, senator 
RP Jan Hamerski, pod których Hono-
rowym Patronatem odbywały się biegi, 
radny powiatu nowotarskiego Tomasz 
Hamerski, burmistrz Szczawnicy Grzegorz 
Niezgoda. W organizacji imprezy pomógł 
samorząd Miasta i Gminy Szczawnica po-
przez zabezpieczenie tras przez druhów 
OSP z Szczawnicy oraz Jaworek , Straż 
Miejską i opiekę GOPR-u oraz Miejski 
Ośrodek Kultury w Szczawnicy.

Dla uczestników biegu przygotowano 
w tym roku dwie trasy. Pierwsza na 
dystansie 1963 m, będąca symbolem daty 
i śmierci ostatniego z pośród żołnierzy 
wyklętych – Józefa Franczaka ps ”Lalek”. 
Druga trasa mierzyła ok. 5 km. Warunki 
pogodowe nie były sprzyjające, jednak 
nasi zawodnicy sprawnie i bezpiecznie 
dotarli do mety, gdzie czekał na każdego 
medal oraz pamiątkowe materiały.

Patronat honorowy oraz nagrody dla 
zwycięzców ufundowali: Anna Paluch - 
Poseł na Sejm, Jan Hamerski - Senator 
Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica, Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, CKiW 
OHP Szczawnica oraz radni powiatowi 
Jan Komorek oraz Tomasz Hamerski. 

W zawodach uczestniczyło blisko 100 
zawodników. 

O godzinie 13.30 odbyła się uroczysta 
ceremonia wręczenia nagród.

Zwycięzcy tegorocznej edycji biegu:

Trasa 1-dystans 1963:
Kobiety:
1.Martyna Hryc
2. Natalia Ligas
3. Aleksandra Janc
4.Karolina Hryc

Mężczyźni:
1. Błażej Knutelski
2. Damian Szczepaniak
3. Adam Kozik
4. Krzysztof Litwiak
5. Krystian Ziemianek

Trasa 2- dystans 5 km:
Kobiety:
1. Urszula Dulak
2. Anna Dulak
3. Gabriela Urbaniak

Mężczyźni:
1. Kewin Dunaj
2. Karol Sioła
3. Miłosz Opiła
4. Tomasz Kita
5. Kazimierz Jesionka

Na zakończenie scenkę historyczną 
z udziałem partyzantów przedstawiła 
zebranym grupa rekonstrukcyjno - histo-
ryczna „Żandarmeria”. W trakcie zawodów 
można było także posłuchać prezentacji 
przygotowanych przez młodzież Centrum 
oraz obejrzeć wystawę poświęconą boha-
terom - żołnierzom wyklętym.

Dla wszystkich uczestników i kibiców 
kuchnia CKiW przygotowała smaczny 
bigos, gorącą kawę i herbatę. Biegi 
odbywały się pod patronatem medialnym 
radia RDN Nowy Sącz, gazety „Z Doliny 
Grajcarka”, Tygodnika Podhalańskiego 
oraz portalu Pieninyinfo.

Wszystkim uczestnikom, współorganiza-
torom, partnerom i gościom dziękujemy 
za przybycie na Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych.

Opr. Kierownik Internatu Katarzyna 
Mastalska

Zdjęcia: Centrum Kształcenia i Wychowa-
nia OHP w Szczawnicy – Jabłonce 
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Podhalańskich 
w Czerwiennem  

Projekt ”Jeżdżę z głową” 
zakończony

Pomysłodawczynią memoriału jest Pani 
Poseł Anna Paluch, a na zawodach swoją 
obecnością zaszczycili również: Pani 
Wiceminister Sportu i Turystyki Anna 
Krupka, Pan Senator Jan Hamerski oraz 
przedstawiciele lokalnego samorządu. 
W II Memoriale naszą gminę reprezento-
wali uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Gór-
nej i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

Projekt, dofinansowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mało-
polskieg, miał na celu przede wszystkim 
nabycie przez najmłodszych umiejętności 
i podstaw poprawnej techniki jazdy na 
nartach/snowboardzie, wzrost bezpie-
czeństwa poprzez edukację w zakresie 
bezpiecznego korzystania z tras i stoków 
narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy 

W dniu 3 marca 2020 r. na stoku narciarskim w Czerwiennem 
oddano cześć Legionistom Podhalańskim, którzy walczyli 
o niepodległą Polskę. 

Od 24 lutego do 5 marca trwała nauka jazdy na nartach na Wyciągu 
Narciarski „Czorsztyn-ski” w Kluszkowcach. Uczestnikami kursu byli 
uczniowie ze szkół z Gminy Ochotnica Dolna. 

im. Mjr Henryka Sucharskiego. Opieku-
nem wyjazdu była Renata Rusnarczyk 
– dyrektor SP Ochotnica Górna, która 
wzięła udział w zawodach zajmując II 
miejsce w swojej kategorii.

Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej uczestnicy:
Dłubacz Paweł - I miejsce
Szlaga Jan
Kiełbasa Filip
Rusnarczyk Jakub
Ludwin Jan
Szlaga Adam
Kiełbasa Piotr
Dobrzyński Filip
Smreczek Jan
Królczyk Krzysztof
Łętowski Michał
Szlaga Jakub
Królczyk Mateusz

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mjra 
Henryka Sucharskiego w Tylmanowej
Hebda Nina – I miejsce
Hebda Piotr – III miejsce 

w kasku, co przełoży się na poprawę 
kondycji i podniesienie ogólnej sprawno-
ści fizycznej uczniów małopolskich szkół 
podstawowych.

Uczestnicy kursu uczyli się między innymi 
jak bezpiecznie upadać, podnosić się, 
jeździć pługiem oraz korzystać z wyciągu. 
Jazda ze ślizgiem, skręcanie, bezpieczne 

hamowanie oraz nawyk jeżdżenia w kasku 
to elementy jazdy, z którymi również 
zapoznali się uczniowie.

Uprawianie narciarstwa niesie ze sobą 
walory zdrowotne: poprawia kondycję 
fizyczną, koordynację ruchową, hartuje 
organizm młodych ludzi jak też uczy 
samodzielności oraz wytrwałości.

Każdy uczestnik memoriału otrzymał 
pamiątkowy dyplom i medal. Gospodarze 
zadbali również o herbatę i ciepły posiłek 
dla każdego kto przybył na zawody. 
Organizatorom serdecznie dziękujemy 
a uczestnikom gratulujemy.

Tekst: Renata Rusnarczyk 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
obejmuje działania dostosowane do 
indywidualnej sytuacji osoby korzystają-
cej z porady, zmierzające do podniesienia 
świadomości tej osoby o przysługujących 
jej prawach lub spoczywających na niej 
obowiązkach oraz wsparcia w samodziel-
nym rozwiązywaniu problemu. Nieodpłat-
ne poradnictwo obywatelskie obej-
muje w szczególności porady dla osób 
zadłużonych i porady z zakresu spraw 
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia 
społecznego. Nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie obejmuje również nieod-
płatną mediację.

Telefoniczna możliwość umawiania wizyt 
w celu skorzystania z nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego pod nr tele-
fonu 18 2661 300 (Biuro Obsługi Klienta 
Starostwa Powiatowego w Nowym Targu).
Osobom ze znaczną niepełnosprawno-
ścią ruchową, które nie mogą stawić się 
w punkcie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego osobiście oraz osobom 
doświadczającym trudności w komuni-
kowaniu się może być udzielona porada 

Informacja o zasadach 
świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
w roku 2020 w Ochotnicy Dolnej
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która 
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która 
złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie.

(z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) 
także poza punktem albo za pośrednic-
twem środków porozumiewania się na 
odległość, po wcześniejszym zgłoszeniu 
na podany wyżej numer telefonu.

Darmowa pomoc prawna przysługuje 
osobie, która nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej i któ-
ra złoży stosowne oświadczenie w tym 
zakresie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie o obowiązującym 
stanie prawnym oraz o przysługujących 
prawach i obowiązkach, w tym w związku 
z toczącym się postępowaniem przygo-
towawczym, administracyjnym, sądowym 
lub sądowo-administracyjnym,

• wskazanie sposobu rozwiązania proble-
mu prawnego,

• sporządzenie projektu pisma w spra-
wach, o których mowa wyżej, z wyłą-
czeniem pism procesowych w toczącym 
się postępowaniu przygotowawczym lub 

sądowym i pism w toczącym się postępo-
waniu sądowo-administracyjnym,

• sporządzenie projektu pisma o zwolnie-
nie od kosztów sądowych lub ustanowie-
nie pełnomocnika z urzędu w postępowa-
niu sądowym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego 
lub rzecznika patentowego w postępo-
waniu sądowo-administracyjnym oraz 
poinformowanie o kosztach postępowa-
nia i ryzyku finansowym związanym ze 
skierowaniem sprawy na drogę sądową,

• nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje 
spraw związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, z wyjątkiem przy-
gotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W celu minimalizacji zagrożenia 
związanego z koronawirusem, 
z dniem 13 marca 2020 r. 
do odwołania zawiesza się 
działalność punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na 
terenie Powiatu Nowotarskiego.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 
12 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 423) czas trwa-
nia kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju 
został skrócony do 13 marca br.

Wobec powyższego wszystkie osoby z terenu gminy 
Ochotnica Dolna, które otrzymały wezwania do sta-
wienia do kwalifikacji wojskowej na podstawie art. 32 
ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
w okresie od 09 kwietnia do 14 kwietnia 2020 r., nie 

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna 
w sprawie odwołania kwalifikacji wojskowej

mają już tego obowiązku. Wezwania wydane przez 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna na podstawie powyż-
szej ustawy tracą ważność.

Osoby, które zostały wezwane do kwalifikacji wojsko-
wej po dniu 13 marca 2020 r., zostaną skierowane na 
kwalifikację wojskową w 2021 r. Zakończenie kwalifi-
kacji jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem 
powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie 
profilaktyczne.

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk
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Gmina Ochotnica Dolna, w ramach week-
endu za pół ceny, zgłosiła ofertę Enklawy 
aktywnego wypoczynku w sercu Gorców. 
Oferta Enklawy była prezentowana i pro-
mowana, wraz z setkami innych 
ofert z całej Polski

27 lutego ruszyła prezentacja i promocja 
wszystkich ofert na stronie https://pol-

Ikra w liczbie 60 tysięcy sztuk, trafiła do 
czystych i urokliwych dopływów Ochotni-
cy (potok w os. Jaszcze) i Grajcarka. 

Gmina Ochotnica Dolna  
partnerem akcji Weekend 
za pół ceny! 

Inkubatory ikry pstrąga 
obsadzone w Ochotnicy 
Górnej 

Gmina Ochotnica Dolna po drugi została zakwalifikowana jako 
Partner Akcji „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny” 
organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską 
Organizację Turystyczną. 

Po raz czwarty, dzięki wysiłkowi pracowników Ośrodka 
Zarybieniowego w Łopusznej i przychylności Okręgu Nowy Sącz - 
Polskiego Związku Wędkarskiego - otrzymaliśmy cenny i unikalny 
materiał zarybieniowy.

skazobaczwiecej.pl/. Był to jednocześnie 
dzień rozpoczęcia sprzedaży ofert pro-
mocyjnych. „Weekend za pół ceny” miał 
odbyć się w dniach 20 - 22 marca 2020 
jednak z powodu pandemii koronawirusa 
akcja została odwołana. 

Decyzję podjęliśmy z ogromnym bólem 
serca, gdyż zdajemy sobie sprawę, jak pozy-

tywnie akcja jest odbierana przez turystów 
i branżę turystyczną.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, 
że już od kolejnej edycji POLSKA ZOBACZ 
WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY 
zwiększymy liczbę działań promocyjnych, 
mających na celu zachęcenie większego 
grona turystów do udziału w akcji. Polska 
Organizacja Turystyczna dołoży także wszel-
kich starań, aby w IX odsłonie projektu wzię-
ła udział jeszcze szersza gama partnerów.

Po żmudnych przygotowaniach w praw-
dziwie zimowej scenerii, w otoczeniu 
dzikiej przyrody przyszedł czas na finał. 

Wspólnie z młodymi przyrodnikami i ich 
opiekunami z Tylmanowej Łącka i No-
wego Sącza  omówiliśmy fazy rozwoju 
ikry i młodych ryb oraz biologię rozrodu 
pstrągów. Do zbudowanych w naturalnym 
środowisku instalacji wprowadziliśmy za-
oczkowaną ikrę tak, aby młode ryby zaraz 
po opuszczeniu jaj, kontynuowały swój 
rozwój w dzikim środowisku. 

Wierzymy, że przy poszanowaniu 
naturalnego środowiska przez lokalną 
społeczność i turystów możemy odbu-
dować i utrzymać dzikie populacje ryby 
w dorzeczu Dunajca.

Pozdrawiamy wszystkich miłośników 
dzikiej przyrody. 

Źródło: Przyjaciele Doliny Dunajca. 

Kraków, 8 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny 
w Krakowie będzie prowadził na terenie całego wo-
jewództwa małopolskiego liczne badania ankietowe. 
Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi 
ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne roz-
porządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań 
statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa 
małopolskiego realizowane są przez pracowników Urzędu 
Statystycznego w Krakowie (ankieterów i teleankiete-
rów statystycznych) metodą wywiadu bezpośredniego 
lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domo-
wych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, 
targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy 
z ankieterów posiada legitymację służbową podpisaną 
przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz 
upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych 
na terenie województwa małopolskiego.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o po-
wszechnym spisie rolnym (Dz. U. poz. 1728), na terenie 
całej Polski w okresie od 1 września do 30 listopada bie-
żącego roku zostanie przeprowadzony Powszechny Spis 
Rolny. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach 
rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidual-
nych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie 
w sprawie prowadzenia na terenie całego 
województwa małopolskiego badań ankietowych

niemających osobowości prawnej. Jednocześnie informu-
ję, że będzie istniała możliwość wzięcia udziału w spisie 
przy wykorzystaniu interaktywnego formularza, który 
będzie dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycz-
nego.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wyko-
rzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczą-
cych sytuacji społecznej i gospodarczej województwa 
małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowa-
nia strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych 
i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach 
dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie - są one należycie i starannie zabez-
pieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane 
przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury 
w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą 
ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna 
prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można 
powiązać z konkretnymi osobami.

Podstawowych informacji o prowadzonych aktualnie 
badaniach ankietowych i ankieterach statystycznych 
realizujących te badania, mogą Państwo uzyskać kontak-
tując się z kierownikiem Wydziału Badań Ankietowych 
Urzędu, panią Joanną Klimont - tel. 12 656 30 32 lub 
695 256 281,
e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl.

DYREKTOR
Agnieszka Szlubowska

Już ponad 12 tysięcy oświadczeń 
i wniosków elektronicznych wpłynęło 
do ARiMR. Oznacza to, że przeszło 10% 
osób spośród tych, które ubiegały się 
o płatności w ubiegłym roku, dopełniło 
formalności.

Ważna, szczególnie w sytuacji najnow-
szych obostrzeń związanych z przemiesz-
czaniem się, jest informacja, że wszyscy 
uprawnieni do złożenia oświadczeń mogą 
- zamiast tej formy - skorzystać z wysłania 

ARiMR: po dopłaty 
sięgnij z domu
Mimo trudności związanych z pandemią koronawirusa, małopolscy 
rolnicy najlepiej w kraju radzą sobie z wnioskowaniem o dopłaty za 
2020 rok. 

wniosku internetem. W przypadku pytań 
o korzystanie z aplikacji eWniosekPlus, 
prosimy o kontakt telefoniczny z placów-
kami Agencji lub z doradcami rolnymi.

Ci, którzy zdecydują się jednak na złoże-
nie Oświadczenia, powinni to zrobić do 
15 kwietnia. Sposoby na dotarcie z doku-
mentem do ARiMR są cztery: 
1. wrzutnie przed placówkami Agencji,
2. Poczta Polska,
3. ePupap

4. e-mail (skan dokumentu).
Wykaz numerów telefonów do placówek 
ARiMR: www.arimr.gov.pl lub  https://link.
do/lCwpt

Kontakt z doradcami MODR: 
sekretariat@modr.pl;
 el. 12 285-21-13 / 14, 609 700 003; 
powiatowe zespoły:
http://www.modr.pl/strona/zespoly-
powiatowe-doradcow
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Komercyjni przewoźnicy, ze względu 
na wprowadzenie stanu epidemicznego 
i zamknięcie szkół zawiesili realizowane 
dotąd kursy. Obecnie, na terenie Gminy, 

Transport na terenie Gminy 
Ochotnica Dolna 
Na terenie Gminy Ochotnica Dolna od 10 lutego br. realizowany 
jest transport publiczny finansowany ze środków Gminy oraz 
z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 

i odwiedź nasze strony internetowe:

gorczanskiesmaki.pl

kongreskulturygorczanskiej.pl

sladamipamieci.pl

Linia zwykła (nr 4): 
Ochotnica Dolna (Urząd Gminy) - Ochotnica Dolna Młynne (Jagieły)  

Linia zwykła (nr 5): 
Ochotnica Dolna (Ośrodek Zdrowia) - Ochotnica Dolna Gorcowe (Urbaniaki)

8:00 8:58 12:28 14:18 16:13

8:01 8:59 12:29 14:19 16:14

8:03 9:01 12:31 14:21 16:16

8:05 9:03 12:33 14:23 16:18

Ochotnica Dolna Jagieły (Młynne)

Ochotnica Dolna Szkoła (Młynne)

Ochotnica Dolna Golce (Młynne)

Ochotnica Dolna Urząd Gminy

07:59 08:57 12:27 14:17 16:12

07:58 08:56 12:26 14:16 16:11

07:56 08:54 12:24 14:14 16:09

07:54 08:52 12:22 14:12 16:07

08:04 08:47 12:39 14:07

8:06 8:49 12:41 14:09

8:08 8:51 12:43 14:11

Ochotnica Dolna Urbaniaki (Gorcowe)

Ochotnica Dolna Szkoła (Gorcowe)

Ochotnica Dolna Ośrodek Zdrowia

08:03 08:46 12:38 14:06

08:02 08:45 12:37 14:05

08:00 08:43 12:35 14:03

działa tylko transport  finansowany ze 
środków Gminy oraz z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych. Mieszkańcy 
Ochotnicy i Tylmanowej, mimo ryzyka 

zakażenia koronawirusem, pracują, dla-
tego transport jest konieczny, aby mogli 
dojechać do swoich zakładów pracy. 
Transport na terenie Gminy umożliwia 
m. in. dojazd do przystanku w os. Rzeka 
w Tylmanowej skąd można przemiesz-
czać się dalej – w stronę Nowego Targu 
i Nowego Sącza.  

Są też linie współfinansowane przez 
samorząd bezpośrednie ze Szczawnicy 
do Nowego Targu.

Linia zwykła (nr 6): 
Ochotnica Górna Stalmachówka - Tylmanowa Rzeka 

5:30 7:47 9:40 10:20 12:15 16:00

5:32 7:49 9:42 10:22 12:17 16:02

5:33 7:50 9:43 10:23 12:18 16:03

5:34 7:51 9:44 10:24 12:19 16:04

5:36 7:53 9:46 10:26 12:21 16:06

5:37 7:54 9:47 10:27 12:22 16:07

5:38 8:07 9:48 10:28 12:35 16:20

5:40 8:17 9:50 10:30 12:45 16:22

5:42 8:19 9:52 10:32 12:47 16:24

5:44 8:21 9:54 10:34 12:49 16:26

5:46 8:23 9:56 10:36 12:51 16:28

5:47 8:24 9:57 10:37 12:52 16:29

5:49 8:26 9:59 10:39 12:54 16:31

5:50 8:27 10:00 10:40 12:55 16:32

5:51 8:28 10:01 10:41 12:56 16:33

Tylmanowa Rzeka

Ochotnica Dolna Ligasy

Ochotnica Dolna Brysiówka

Ochotnica Dolna Rola

Ochotnica Dolna Kościół

Ochotnica Dolna Urząd Gminy

Ochotnica Dolna Oś. Zdrowia

Ochotnica Dolna Skrodne

Ochotnica Górna Gronie

Ochotnica Górna

Ochotnica Górna Białkówka

Ochotnica Górna Szpuntówka

Ochotnica Górna Czepiele

Ochotnica Górna Ustrzyk

Ochotnica Górna Stalmachówka

05:28 09:12 09:33 11:13 14:32 15:33

05:26 09:10 09:31 11:11 14:30 15:31

05:25 09:09 09:30 11:10 14:29 15:30

05:23 09:07 09:28 11:08 14:27 15:28

05:21 09:05 09:26 11:06 14:25 15:26

05:19 08:52 09:24 11:04 14:12 15:24

05:18 08:51 09:23 11:03 14:11 15:23

05:16 08:41 09:21 11:01 14:01 15:21

05:14 08:39 09:19 10:59 13:59 15:19

05:12 08:37 09:17 10:57 13:57 15:17

05:10 08:35 09:15 10:55 13:55 15:15

05:09 08:34 09:14 10:54 13:54 15:14

05:07 08:32 09:12 10:52 13:52 15:12

05:06 08:31 09:11 10:51 13:51 15:11

05:05 08:30 09:10 10:50 13:50 15:10

Linia zwykła (nr 7): 
Tylmanowa Rzeka - Tylmanowa Kłodne

09:25 09:47 11:26 14:45 15:46

9:28 9:50 11:29 14:48 15:49

9:29 9:51 11:30 14:46 15:47

9:32 9:54 11:33 14:49 15:50

9:35 9:57 11:36 14:52 15:53

Tylmanowa Kłodne

Tylmanowa Brzeg

Tylmanowa Stachówka

Tylmanowa Kościół

Tylmanowa Rzeka

09:23 09:45 11:24 14:43 15:44

09:20 09:42 11:21 14:40 15:41

09:19 09:41 11:20 14:39 15:40

09:16 09:38 11:17 14:36 15:37

09:13 09:35 11:14 14:33 15:34

Linie kursują od poniedziałku do piątku oprócz świąt.



Szczawnica - Krościenko nad Dunajcem - 
Tylmanowa - Ochotnica Dolna - Ochotnica 
Górna - Knurów - Harklowa - Łopuszna - 
Ostrowsko - Waksmund - Nowy Targ

6-7 u D D 6-7 u
18:00 16:35 13:00 6:10
18:01 16:36 13:01 6:11
18:02 16:37 13:02 6:12
18:03 16:38 13:03 6:13
18:04 16:39 13:04 6:14
18:06 16:41 13:06 6:16
18:08 16:43 13:08 6:18
18:10 16:45 13:10 6:20
18:13 16:48 13:13 6:23
18:16 16:51 13:16 6:26
18:18 16:53 13:18 6:28
18:19 16:54 13:19 6:29
18:21 16:56 13:21 6:31
   
18:24 16:59 13:24 6:34
18:26 17:01 13:26 6:36
18:27 17:02 13:27 6:37
18:28 17:03 13:28 6:38
18:30 17:05 13:30 6:40
18:31 17:06 13:31 6:41
18:33 17:08 13:33 6:43
18:35 17:10 13:35 6:45
18:36 17:11 13:36 6:46
18:37 17:12 13:37 6:47
18:39 17:14 13:39 6:49
18:41 17:16 13:41 6:51
18:42 17:17 13:42 6:52
18:44 17:19 13:44 6:54
18:45 17:20 13:45 6:55
18:47 17:22 13:47 6:57
18:51 17:26 13:51 7:01
18:53 17:28 13:53 7:03
18:55 17:30 13:55 7:05
18:57 17:32 13:57 7:07
18:58 17:33 13:58 7:08
18:59 17:34 13:59 7:09
19:00 17:35 14:00 7:10
19:01 17:36 14:01 7:11
19:02 17:37 14:02 7:12
19:03 17:38 14:03 7:13
19:09 17:44 14:09 7:19
19:11 17:46 14:11 7:21
19:12 17:47 14:12 7:22
19:13 17:48 14:13 7:23
19:17 17:52 14:17 7:27
19:19 17:54 14:19 7:29
19:20 17:55 14:20 7:30
19:21 17:56 14:21 7:31
19:22 17:57 14:22 7:32
   
19:24 17:59 14:24 7:34
   
19:26 18:01 14:26 7:36
19:28 18:03 14:28 7:38
   
19:29 18:04 14:29 7:39
19:32 18:07 14:32 7:42
   
19:33 18:08 14:33 7:43

Miejscowość, lokalizacja
Szczawnica Urząd Miasta

Szczawnica UPT
Szczawnica Przystanek Dworcowy

Szczawnica Szkoła
Szczawnica Pieniny
Szczawnica Piaski

Krościenko nad Dunajcem Kozłeczyzna
Krościenko n.D. Rynek
Krościenko n.D. Łąkcica

Tylmanowa Kłodne
Tylmanowa Brzeg

Tylmanowa Stachówka
Tylmanowa Kościół

Tylmanowa Kościół II
Tylmanowa Rzeka

Ochotnica Dolna Ligasy
Ochotnica Dolna Brysiówka

Ochotnica Dolna Rola
Ochotnica Dolna Kościół

Ochotnica Dolna Urząd Gminy
Ochotnica Dolna Golce
Ochotnica Dolna Szkoła
Ochotnica Dolna Jagieły
Ochotnica Dolna Szkoła
Ochotnica Dolna Golce

Ochotnica Dolna Urząd Gminy
Ochotnica Dolna Ośrodek Zdrowia

Ochotnca Dolna Szkoła
Ochotnica Dolna Urbaniaki

Ochotnica Dolna Szkoła
Ochotnica Dolna Skrodne
Ochotnica Górna Gronie

Ochotnica Górna 
Ochotnica Górna Białówka

Ochotnica Górna Szpuntówka
Ochotnica Górna Czepiele
Ochotnica Górna Ustrzyk

Ochotnica Górna Stalmachówka
Ochotnica Górna Przełęcz I
Ochotnica Górna Przełęcz

Knurów Nad Sadami
Knurów Przy Krzyżu
Harklowa Knurów

Harklowa
Łopuszna

Ostrowsko
Waksmund I

Waksmund II Kościół
Waksmund III

Nowy Targ ul. Jana Pawła II
Nowy Targ „Rondo”

Nowy Targ Hala Gorce
Nowy Targ Starostwo

Nowy Targ Dworzec Autobusowy DEKADA
Nowy Targ ul. Parkowa

Nowy Targ Kolejowa PZU
Nowy Targ Rondo Tischnera

Nowy Targ Cmentarz ul. Szpitalna
Nowy Targ Szpital

6-7 u D D 6-7 u
9:18 16:08 20:33 21:08
9:17 16:07 20:32 21:07
9:16 16:06 20:31 21:06
9:15 16:05 20:30 21:05
9:14 16:04 20:29 21:04
9:12 16:02 20:27 21:02
9:10 16:00 20:25 21:00
9:08 15:58 20:23 20:58
9:05 15:55 20:20 20:55
9:02 15:52 20:17 20:52
9:00 15:50 20:15 20:50
8:59 15:49 20:14 20:49
8:57 15:47 20:12 20:47
8:56 15:46 20:11 20:46
8:54 15:44 20:09 20:44
8:52 15:42 20:07 20:42
8:51 15:41 20:06 20:41
8:50 15:40 20:05 20:40
8:48 15:38 20:03 20:38
8:47 15:37 20:02 20:37
8:45 15:35 20:00 20:35
8:43 15:33 19:58 20:33
8:42 15:32 19:57 20:32
8:41 15:31 19:56 20:31
8:39 15:29 19:54 20:29
8:37 15:27 19:52 20:27
8:36 15:26 19:51 20:26
8:34 15:24 19:49 20:24
8:32 15:22 19:47 20:22
8:31 15:21 19:46 20:21
8:27 15:17 19:42 20:17
8:25 15:15 19:40 20:15
8:23 15:13 19:38 20:13
8:21 15:11 19:36 20:11
8:20 15:10 19:35 20:10
8:19 15:09 19:34 20:09
8:18 15:08 19:33 20:08
8:17 15:07 19:32 20:07
8:16 15:06 19:31 20:06
8:15 15:05 19:30 20:05
8:09 14:59 19:24 19:59
8:08 14:58 19:23 19:58
8:07 14:57 19:22 19:57
8:06 14:56 19:21 19:56
8:02 14:52 19:17 19:52
8:00 14:50 19:15 19:50
7:59 14:49 19:14 19:49
7:58 14:48 19:13 19:48
7:57 14:47 19:12 19:47
7:55 14:45 19:10 19:45
   
7:53 14:43 19:08 19:43
   
7:51 14:41 19:06 19:41
7:49 14:39 19:04 19:39
   
7:46 14:36 19:01 19:36
7:45 14:35 19:00 19:35
   

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt
6-7 - kursuje od soboty do niedzieli
u - nie kursuje w święta


