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

Zdjęcie na okładce: Lucyna Kozub

Pieśń paschalna
Nie Kalwaria, nie Golgota,
ale chmura szczerozłota
i wiatr skory;
nie noc i cierń, ale słońce
i blaski się wplatające
w kędziory.
Na tej szczerozłotej chmurze
fruniesz – zwycięski – ku górze,
„Sprawca zachwytów”;
lśni marszczona wiatrem szata,
a z szaty na Polskę spada
woń hiacyntów.
Za te cuda oczywiste
jakże ja Cię uczczę, Chryste?
Wierszem chyba.
Lecz patrząc na Twoją chwałę,
stanąłem i oniemiałem,
jak ryba.
Bo trudno ziemskim inkaustem
sprawy opisać przepastne:
wiatr i złoto –
chyba tylko oczy zadrzeć,
zasłuchać się i zapatrzeć
w szum odlotu.
Spójrzcie: nad Wieżą Mariacką!
Spójrzcie: już mały jak cacko
leci.
Wirują złociste koła.
Zieleń gra. Purpura woła.
RESURREXIT.

Konstanty Ildefons Gałczyński 

Drodzy Mieszkańcy! 
Składamy Wam szczere życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych 
miłości i nadziei. Niech wielkie i ważne przesłanie Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego napełni Was siłą oraz szczęściem i sprawi, że uśmiech i optymizm 
będą towarzyszyły Wam każdego dnia.

Życzymy zdrowych Świąt Wielkanocnych, smacznego Święconego 
oraz mokrego Śmigusa Dyngusa. 

Wesołego Alleluja! Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Krzysztof Jurkowski 
Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna 

Maciej Mikołajczyk 
Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna 
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W ramach projektu zostanie wymienio-
nych 30 starych kotłów, pieców, urzą-
dzeń grzewczych w indywidualnych go-
spodarstwach, wykorzystujących paliwa 
stałe, na nowoczesne kotły na biomasę, 
automatycznie zasilane paliwem oraz 
zostaną przeprowadzone prace przy-

W spotkaniu uczestniczyli m. in. Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
Paweł Dziuban Konserwator Zabytków, 
Jan Ligas Sołtys Sołectwa Tylmanowa 

Nowoczesne kotły 
w Gminie Ochotnica Dolna 

Spotkanie z konserwatorem zabytków 
w dworku Berskich w Tylmanowej

4 grudnia 2020r. w budynku kina sokół w Stary Sącz Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna, z rąk Marszałka Województwa 
Małopolskiego Witolda Kozłowskiego odebrał umowę na realizację 
zadania „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Ochotnica 
Dolna”. Jest to dofinansowanie pozyskane przez Gminę w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020. 

17.12.2020 r., w Tylmanowej w dworku Bajka odbyło się spotkanie, 
którego celem było dokonanie ustaleń m. in. z konserwatorem zabyt-
ków i specjalistą od PPOŻ.

stosowawcze instalacji wewnętrznej do 
wymiany 30 źródeł ciepła w budynkach 
jednorodzinnych. Odbędzie się także 
kampania edukacyjno - informacyjna 
dla mieszkańców Gminy Ochotnica Dol-
na, mająca na celu promowanie postawy 
proekologicznej, poczucia odpowiedzial-

ności za stan środowiska w zakresie 
poprawy efektywności energetycznej, 
oszczędności zasobów naturalnych oraz 
obniżenia niskiej emisji.

Planowany termin zakończenia realiza-
cji zadania to 30.09.2022 r. Co roku bę-
dzie wymienianych 10 kotłów.  

Wartość dofinansowania 
wynosi 292 484,47 zł. 

Koszt całkowity zadania 
to 297 103,50 zł. 

Projekt dofinansowany 
z Funduszy Europejskich.
Zdjęcia: UMWM 

ciwpożarowe, Rafał Czyrnek – kosztory-
sant, Radomir Pałka Konserwator Dzieł 
Sztuki, Paweł Luberda - projektant, 
Ewa Braniecka – Błachut - projektantka 
wnętrz, Przemysław Kowalski - projek-
tant zieleni i otoczenia, Anna Majorczyk 
– koordynator finansowy projektu, Pa-
weł Cetera Pełnomocnik Wójta ds. In-
westycji, Małgorzata Piątek – Kierownik 
zespołu ds. zarządzania projektami.

i Kierownik WOK w Tylmanowej, Tade-
usz Hebda Radny Rady Gminy Ochotnica 
Dolna, Andrzej Grywalski – reprezentu-
jący RKS Promat zabezpieczenia prze-

Uroczyste przekazanie 
rekordowego czeku z RFIL 
dla Gminy Ochotnica Dolna 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Wicewojewodzie Małopolskiemu 
Panu Józefowi Leśniakowi oraz Pani Poseł Annie Paluch za wizytę 
w dn. 07. 01. 2021, która była związana z uroczystym przekaza-
niem czeku potwierdzającego przyznanie dofinansowania z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8 641 811,15 zł! 
Jest to najwyższe dofinansowanie w regionie podhalańskim. 
Czek został przekazany na ręce Wójta Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusza Królczyka. 

Podczas spotkania omówiono m. in. 
kwestie przeciwpożarowe, system za-
bezpieczenia stropu nad parterem, 
zlecono dodatkowe badania straty-
graficzne, które zostaną załączone do 
postępowania przetargowego, podjęto 
ustalenia dotyczące drzwi i okien – ory-
ginalne elementy pozostają w budynku. 
Ponadto podjęto decyzje co do rodzaju 
posadzki w budynku, grzejników, kon-
taktów i typu wentylacji. Ustalono także, 
że w jednym z pomieszczeń zostanie od-

Za przekazane środki składamy serdecz-
ne podziękowania Premierowi RP Ma-
teuszowi Morawieckiemu, Wojewodzie 
Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie, Wi-
cewojewodzie Małopolskiemu Józefowi 
Leśniakowi oraz Senatorowi RP Janowi 
Hamerskiemu. Szczególne podziękowa-
nia kierujemy pod adresem Pani Poseł 
RP Anny Paluch, dziękując za zrozumie-
nie potrzeb mieszkańców naszej Gminy 
i skuteczne działanie na rzecz uzyskania 
tego rekordowego dofinansowania. Pod-
czas spotkania Wójt podkreślił znakomi-
tą współpracę z Panią Poseł Anną Paluch 
oraz Wojewodą Małopolskim Łukaszem 
Kmitą i całym korpusem urzędniczym 
Urzędu Wojewódzkiego.

tworzony oryginalny układ drzwi i okien, 
a w piwnicy będzie wykonane tynkowa-
nie gliną.

Projekt „W dolinie Dunajca - ochro-
na i odnowa zabytków pogranicza pol-
sko - słowackiego: dworu w Tylmanowej 
i klasztoru w Czerwonym Klasztorze” jest 
dofinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Interreg V-A Polska 

- Słowacja 2014-2020. Projekt jest reali-
zowany razem z partnerem słowackim – 
Czerwonym Klasztorem.

Ta wizyta była też okazją do rozmów 
o tarczy antykryzysowej dla Podhala. 

Spotkanie przebiegło w znakomitej at-
mosferze, również rozmów o historii Tyl-
manowej i Ochotnicy. 

Podczas spotkania Wójt zaprezentował 
gościom publikacje oraz materiały pro-
mocyjne, które zostały wydane w ubie-
głym roku dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym, głównie z MKIDN.   
W spotkaniu uczestniczyli także Za-
stępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna 
Krzysztof Jurkowski, Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna i Radna Rady Powiatu 
Nowotarskiego Maria Łojas – Jurkow-

ska, Skarbnik Gminy Ochotnica Dolna 
Adam Górnicki oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Ochotnica Dolna Maciej 
Mikołajczyk. 

Środki z dofinansowania, które otrzy-
mała Gmina Ochotnica Dolna, zostaną 
przeznaczone na następujące zadania – 
po jednym w każdym sołectwie: 

• rozbudowa mostu na rzece Dunajec 
w os. Brzegi w Tylmanowej o długości 
104 m., nośności 40 t – 3 000 000 zł 

• odbudowa drogi gminnej K363921 
Jaszcze w Ochotnicy Górnej wraz z mo-
stem i zabezpieczeniami zniszczonymi 
w wyniku intensywnych opadów desz-
czu – 2 980 000 zł

• utworzenie w Ochotnicy Dolnej wie-
lopokoleniowej przestrzeni spotkań – 
1 971 811,15 zł 

• rozbudowa kompleksu sportowo – 
rekreacyjnego w Ochotnicy Dolnej – 
690 000 zł  
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W styczniu zostały wykonane badania 
stratygraficzne, w związku z którymi, 
w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, 
odbyło się spotkanie podsumowujące. 
Wzięli w nim udział Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Krzysz-
tof Jurkowski Zastępca Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna, Paweł Cetera Pełno-
mocnik Wójta ds. Inwestycji, Radosław 
Pałka – wykonawca badań stratygra-
ficznych oraz Rafał Czyrnek – inspektor 
nadzoru budowlanego.  

Odsłonięcia tynku w kilku miejscach po-
zwoliło na stwierdzenie, że pod warstwa-
mi farb znajdują się freski i malowidła, 
które są cennym materiałem koniecz-
nym do zachowania podczas remontu 

W dworku rodziny Berskich 
wykonano stratygrafię 

Wydłużone godziny urzędowania 

W związku z planowanym remontem klasycystycznego dworku 
rodziny Berskich w Tylmanowej prowadzone są działania związane 
z odpowiednim przygotowaniem zabytku do podjęcia w nim robót 
budowlanych. 

i w związku z tym Pan Paweł Dziuban 
Kierownik Delegatury w Nowym Targu 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków w Krakowie zalecił pogłębione ba-
dania stratygraficzne.

Projekt „W dolinie Dunajca - ochro-
na i odnowa zabytków pogranicza pol-
sko - słowackiego: dworu w Tylmanowej 
i klasztoru w Czerwonym Klasztorze” jest 
dofinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Interreg V-A Polska 
- Słowacja 2014-2020. Projekt jest reali-
zowany razem z partnerem słowackim – 
Czerwonym Klasztorem.

Szanowni Mieszkańcy,
Informuję, że pomimo obowiązywania zarzą-
dzenia Premiera RP o przejściu Urzędów na 
pracę zdalną, odbywa się ona w cyklu rotacyj-
nym i dlatego Urząd Gminy Ochotnica Dolna 
jest cały czas otwarty dla mieszkańców.

Bez przerwy obsługujemy mieszkańców we 
wszystkich sprawach w wyznaczonych do 
tego pomieszczeniach na parterze. Oczywiście 
wszystko odbywa się z zachowaniem nakaza-
nych zasad bezpieczeństwa.

Bez żadnych ograniczeń można się również 
umawiać na spotkanie ze mną lub moim zastęp-
cą. (Tylko jeden dzień w tygodniu rotacyjnie 
pracujemy zdalnie.)

W celu ułatwienia spotkań ze mną, dla osób 
które pracują,  podjąłem decyzję o wydłuże-
niu od 18 stycznia moich godzin urzędowania 
w poniedziałki i czwartki do godz. 18:00, tak aby 
każdy mieszkaniec mógł się ze mną spotkać bez 
konieczności zwalniania się z pracy.

W celu uniknięcia kolejek i oczekiwania na 
spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt tele-
foniczny lub e-mailowy z sekretariatem Urzędu 
Gminy lub pracownikami UG, GOPS i ZGK w celu 
ustalenia terminu spotkania lub sposobu zała-
twienia spraw.

Tadeusz Królczyk
Wójt Gminy Ochotnica Dolna

W trakcie spotkania omówiono pla-
ny dotyczące projektów budowlanych 
inwestycji towarzyszących terenowi 
przeznaczonemu pod wyciąg narciarski 
a w szczególności plany dot. budowy 
przeprawy i drogi do terenów inwesty-
cyjnych.

W dalszej części spotkania przeprowa-
dzono wizję lokalną w terenie z omówie-
niem optymalnych rozwiązań dot. lokali-
zacji przeprawy oraz drogi dojazdowej na 
Runek w os. Zawady.

15 lutego 2021 r. odbyło się kolejne, od 
dawna planowane, spotkanie z zarządem 
spółki Ochotnica-Ski celem przedsta-

Członkowie Stowarzyszenia pozytywnie 
odnieśli się do przedstawionych propo-
zycji oraz zaproponowali kilka nowych 
i ciekawych pomysłów dotyczących 
infrastruktury i aktywności dla przyjeż-
dżających do Ochotnicy i Tylmanowej 
turystów.  

Stowarzyszenie Odkrywamy Gorce to 
sformalizowana organizacja skupiająca 
właścicieli gospodarstw agroturystycz-
nych, których celem jest zapewnienie 
turystom jak najlepszych warunków wy-
poczynku. Od kilku lat promują góralską 
tradycję i Gorce. Co roku organizują ak-
cję sprzątania szlaków pod nazwą „Gorce 
sprzątamy, bo je kochamy”. 

Postępy w przygotowaniu terenów 
inwestycyjnych pod wyciąg narciarski 
w Ochotnicy Górnej

Spotkanie z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Odkrywamy Gorce 

26 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyło 
się kolejne z cyklu spotkań zarządu spółki Ochotnica – Ski sp. 
Z o.o. z Tadeuszem Królczykiem Wójtem Gminy i zespołem 
przygotowującym tereny pod inwestycje. W spotkaniu uczestniczyli 
Andrzej Tarchała Prezes Zarządu Spółki, Bożena Kuziel Wiceprezes 
Zarządu, Wiesław Maciąga Wiceprezes Zarządu a także Krzysztof 
Jurkowski Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Paweł Cetera 
Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, oraz Krzysztof Faron – projektant.

W lutym Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk spotkał się 
z przedstawicielami Stowarzyszenia Odkrywamy Gorce, aby omówić 
bieżące sprawy oraz kwestie związane z rozwojem turystyki w kon-
tekście szansy na pozyskanie w najbliższym czasie kolejnych środków 
na inwestycje turystyczne. 

wienia postępu prac w procesie zmian 
w Miejscowym Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego związanych z prze-
kształceniem terenu na stokach góry 
Runek w Ochotnicy Górnej pod wyciąg 
narciarki. W spotkaniu wzięli udział 
Andrzej Tarchała Prezes Zarządu Spół-
ki, Bożena Kuziel Wiceprezes Zarzą-
du, Tadeusz Królczyk Wójt Gminy oraz 
Dr Andrzej Zastawnik planista przygo-
towujący zmiany w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego.

Zmiany w MPZP dot. tak dużych inwe-
stycji jak wyciąg narciarski są bardzo 
skomplikowane i czasochłonne. Wyma-
gają uzgodnień m. in. z Marszałkiem Wo-

jewództwa Małopolskiego, Izbą Rolną, 
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowi-
ska, Lasami Państwowymi,  Obszarem 
Chronionego Krajobrazu, Wodami Pol-
skimi a nawet z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków. 

Jednak mimo  pandemii i związanych 
z nią wydłużonych terminów uzgodnień 
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z poszczególnymi instytucjami prace są 
na ukończeniu i wg zapewnień dr An-
drzeja Zastawnika zostaną zakończone 
w tym roku.

Zmiany w Miejscowym Planie Zagospo-
darowania Przestrzennego są niezbęd-
nym i podstawowym warunkiem do     
budowy wyciągu narciarskiego. Wielo-
krotnie w rozmowach z potencjalnymi 
inwestorami słyszeliśmy, że dopiero po 

ostatecznym  uchwaleniu i zatwierdze-
niu przez Wojewodę Małopolskiego 
zmian w MPZP dla całego terenu taka 
inwestycja staje się tematem do poważ-
nej rozmowy.

Trzeba zaznaczyć, że zmiany w Miejsco-
wym Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego dla wyciągu narciarskiego na 
Runku w Ochotnicy Górnej zostały zle-
cone i rozpoczęte dopiero w tej kadencji.      

Krok po kroku Urząd Gminy z Wójtem 
Tadeuszem Królczykiem we współpracy 
z Zarządem Spółki Ochotnica-Ski sp. z o. 
o. realizuje kolejne etapy przygotowania 
tej bardzo ważnej inwestycji dla całej 
społeczności jaką jest wyciąg  narciarski
Komunikat ten jest wspólnym stanowi-
skiem Wójta Gminy Ochotnica Dolna 
i Zarządu Spółki Ochotnica-Ski sp. z o. o.

Zgodnie z art. 23 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019.2019 z poźn. 
zm.) zamawiający w terminie 30 dni od 
dnia przyjęcia budżetu sporządza oraz 
publikuje w Biuletynie Zamówień Pu-
blicznych i na stronie internetowej plan 
postępowań o udzielenie zamówień, 
jakie przewiduje przeprowadzić w da-
nym roku finansowym. Plan zamówień 
publicznych zawiera jedynie informacje 

Zapraszamy do odsłuchania audycji.

Rekordowy plan zamówień 
publicznych na 2021 rok

Wójt w porannej audycji 
Radia RDN Nowy Sącz

W związku z pozyskaniem dużych środków na inwestycje 
z programów krajowych i unijnych opublikowaliśmy plan zamówień 
publicznych na 2021 rok, w którym kwota przetargów na inwestycje 
przekroczyła 30 mln zł! Jest to wydarzenie bez precedensu 
w historii naszej Gminy i jest zapowiedzią, że w ciągu dwóch lat 
przygotowujemy się do zrealizowania inwestycji za ponad 30 mln.

23.02. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk gościł 
w porannej audycji radia RDN Nowy Sącz. W rozmowie zostały 
poruszone m. in. tematy: budżetu gminnego, inwestycji, turystyki, 
lockdownu, transportu, programu czyste powietrze, historii.

o postępowaniach o szacowanej warto-
ści równej lub większej niż 130 tysięcy 
złotych netto.

Plan postępowań ma na celu usyste-
matyzowanie prowadzonych przez 
zamawiającego postępowań, a także 
stanowi informację dla wykonawców 
zainteresowanych działalnością na ryn-
ku zamówień publicznych, umożliwia im 
przygotowanie się do postępowań z wy-

przedzeniem, rozplanowanie i alokację 
posiadanych zasobów w czasie.

Plan postępowań ma na celu usyste-
matyzowanie prowadzonych przez 
zamawiającego postępowań, a także 
stanowi informację dla wykonawców 
zainteresowanych działalnością na ryn-
ku zamówień publicznych, umożliwia im 
przygotowanie się do postępowań z wy-
przedzeniem, rozplanowanie i alokację 
posiadanych zasobów w czasie.

Plan zamówień publicznych na rok 2021 
znajduje się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy Ochotnica Dolna

W roku bieżącym, w związku z pozy-
skaniem dużych środków finansowych 
na inwestycje z programów krajowych 
i unijnych, Urząd Gminy Ochotnica Dol-
na opublikował plan, w którym wartość 
wskazanych tam przetargów na inwesty-
cje przekroczyła 30 mln zł. Jest to wyda-
rzenie bez precedensu w historii naszej 
Gminy i jest zapowiedzią, że w ciągu 
dwóch lat zrealizowane zostaną inwe-
stycje za ponad 30 mln złotych.

Plan postępowań to wymóg ustawowy 
ale ma on dodatkowo na celu wskazanie 
kolejności i przypuszczalnych terminów 

Plan zamówień publicznych 
z rekordową wartością inwestycji

Zgodnie z art. 23 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych każdy zamawiający, a w naszym przypadku 
Gmina Ochotnica Dolna, w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu 
sporządza oraz publikuje w Biuletynie Zamówień Publicznych i na 
stronie internetowej Plan postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych, jakie przewiduje wszcząć i przeprowadzić w danym 
roku budżetowym. 

realizowanych przez gminę postępowań 
o udzielenie zamówienia, oraz daje moż-
liwość wykonawcom zdobycia wiedzy 
na temat robót budowlanych, dostaw 
i usług publicznych, jakie są do pozyska-
nia w ciągu trwającego roku budżetowe-
go u danego Zamawiającego.

Może on być korygowany i aktualizowa-
ny w ciągu roku budżetowego w zależno-
ści od potrzeb zamawiającego.

Plan ten zawiera jedynie informacje 
o postępowaniach o szacowanej warto-
ści równej lub większej niż 130 tysięcy 

złotych netto, które będą prowadzone 
w trybie ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych. Należy jednak mieć na wzglę-
dzie fakt, iż wiele zamówień publicznych 
jest wyszacowana na kwotę mniejszą 
niż 130 tysięcy złotych netto i takie za-
mówienia nie są udzielane na podstawie 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 
ale w trybie uproszczonym na podstawie 
wewnętrznego regulaminu udzielania 
zamówień zatwierdzonego przez Wójta 
Gminy, których wartość nie przekracza 
kwoty 130 tysięcy złotych netto.

Zachęcamy wszystkich wykonawców, 
dostawców i usługodawców działają-
cych na rynku zamówień publicznych, 
do ubiegania się o kontrakty w ramach 
klasycznych postępowań przetargo-
wych i „małych” postępowaniach ofer-
towych, ogłaszanych przez Wójta Gmi-
ny Ochotnica Dolna.

Poniżej zatwierdzony Plan zamówień pu-
blicznych w formie tabelarycznej:

Pozycja 
planu 

 

1

1.1.1 
 
 

1.1.2 
 
 

1.1.3 
 
 
 

1.1.4 
 
 

Przedmiot zamówienia 
 
 

2

Modernizacja/ remont drogi gminnej K363935  
wraz z budową odwodnienia w osiedlu Jamne-  
P. Potok w km 0+470 - 1+010 wraz z sięgaczem 
długości 100 mb w km 0+680 ciągu głównego

Odbudowa drogi gminnej 363936K Ochotnica Górna 
- Jamne - Cyrchla w km 0+000 – 0+800  
wraz z odbudową zabezpieczeń mostu w ciągu  
tej drogi w km 0+000 w Ochotnicy Górnej

Rozbudowa drogi gm. K363949 na odcinkach:  
I- w km 3+387-3+718, II- w km 5+533,00-5+636,00, 
III-w km 5+636-5+861,40 (obiekt mostowy  
w km 5+749,80-5+854,20) wraz z przebudową 
skrzyżowania w m. Tylmanowa

Odbudowa drogi gminnej K363921 Jaszcze  
wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi  
w km 2+830 oraz odbudową przepustu  
w km 4+850 w Ochotnicy Górnej

Przewidywany tryb 
albo procedura 

udzielenia 
zamówienia

3

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji 
 

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji 
 

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji 
 
 

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji 
 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia 
(netto)

4

261 000,00 zł 
 
 

1 031 000,00 zł 
 
 

11 000 000,00 zł 
 
 
 

680 000,00 zł 
 
 

Przewidywany 
termin wszczęcia 

postępowania 

5

I kwartał 2021 r. 
 
 

I kwartał 2021 r. 
 
 

II kwartał 2021 r. 
 
 
 

I kwartał 2021 r. 
 
 

1. ROBOTY BUDOWLANE

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
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1.1.5 
 
 

1.1.6 

1.1.7 
 

1.1.8 
 
 

1.1.9 
 
 

1.1.10 
 
 

1.1.11 

1.1.12 

1.1.13 

1.1.14 
 

1.1.15 
 
 
 

1.1.16 
 
 

1.1.17 
 
 

1.2.1 

1.2.2 

Roboty budowlane związane z przebudową, remon-
tem oraz zmianą sposobu użytkowania zabytkowego 
dworu z parkiem, w m. Tylmanowa na obiekt użytecz-
ności publicznej o funkcji muzealnej i wystawienniczej

Wymiana urządzeń grzewczych  
w Gminie Ochotnica Dolna

Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w osiedlu 
Młynne w Ochotnicy Dolnej i osiedlu P. Jurkowski 
w Ochotnicy Górnej, Gmina Ochotnica Dolna

Budowa odwodnienia drogowego w formie kanalizacji 
deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi 
gminnej K 363884 Lubańskie w km 0+000 – 0+460 
(odnoga lewa) oraz 0+135 – 0+245 (ciąg główny) 

Odbudowa drogi gminnej 363916K WyżnyGronik- 
Wierch Młynne na odcinku w km 1+231,60 - 
1+467,50, oraz w km 0+215- 0+290 w Ochotnicy 
Dolnej 

Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni 
publicznej: placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji 
dorosłych, z ogrodzeniem i nawierzchnią bezpieczną 
placu zabaw, zielenią i chodnikiem w osiedlu Kłodne 

Odbudowa drogi gminnej w os. Królowo 
w miejscowości Tylmanowa w km 0+000 - 0+535

Montaż barier ochronnych w Gminie  
Ochotnica Dolna

Dokończenie budowy kładki pieszo- jezdnej na potoku 
Gorcowe w Sołectwie Ochotnica Dolna

Odbudowa drogi gminnej 363886 K wraz z odbudowa 
zabezpieczeń korpusu Ochotnica Dolna- Skrodne 
w km 0+150 - 1+980 w Ochotnicy Dolnej

Odbudowa drogi gminnej 363920K Jamne  
wraz z odbudową zabezpieczeń korpusu drogi  
oraz odbudową mostów w km 2+310; 2+950 i 3+120, 
odbudową przepustów w km 1+430, 1+950, 2+100, 
2+720 oraz odbudową odwodnienia

Odbudowa drogi gminnej K 363884 w os. Lubańskie: 
Etap I w km 0+000 - 0+135,  
Etap II w km 0+245- 1+406 w miejscowości 
Ochotnica Dolna

Odbudowa drogi gminnej 363918 K Ochotnica 
Górna – P. Jurkowski  wraz z odbudową zabezpieczeń 
korpusu drogi w km 0+000 – 1+950 oraz odbudową 
przepustu w km 1+350 w Ochotnicy Górnej

Dostawa energii elektrycznej  

Dostawa oleju opałowego 

Tryb podstawowy 
- z możliwością 
negocjacji 

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji 

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji 
 

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji 
 

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji 
 

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji 

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji 
 
 

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji 
 

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji 
 

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji

8 000 000,00 zł 
 
 

150 000,00 zł 

250 000,00 zł 
 

300 000,00 zł 
 
 

195 000,00 zł 
 
 

160 000,00 zł 
 
 

276 000,00 zł 

136 000,00 zł 

218 000,00 zł 

871 000,00 zł 
 

4 840 000,00 zł 
 
 
 

506 000,00 zł 
 
 

1 315 000,00 zł 
 
 

310 000,00 zł 

150 000,00 zł 

II kwartał 2021 r. 
 
 

I kwartał 2021 r. 

I kwartał 2021 r. 
 

II kwartał 2021 r. 
 
 

I kwartał 2021 r. 
 
 

I kwartał 2021 r. 
 
 

II kwartał 2021 r. 

I kwartał 2021 r. 

I kwartał 2021 r. 

I kwartał 2021 r. 
 

I kwartał 2021 r. 
 
 
 

II kwartał 2021 r. 
 
 

II kwartał 2021 r. 
 
 

III kwartał 2021 r. 

II kwartał 2021 r. 

2. DOSTAWY

1.3.1 

1.3.2 
 
 

1.3.3 
 
 

1.3.4 
 
 

1.3.5 
 

2.3.1 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie 
Ochotnica Dolna w latach 2022-2025

Opracowanie dokumentacji projektowej  
na budowę Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Górnej 
wraz z urządzeniami technicznymi, parkingiem  
i drogą dojazdową

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę, 
przebudowę, rozbudowę i odbudowę dróg gminnych 
i szlaków rowerowych na terenie Gminy Ochotnica 
Dolna

Opracowanie dokumentacji projektowych  
na budowę ogólnie dostępnych stref rekreacji  
i aktywności społecznych na terenie Gminy  
Ochotnica Dolna

Opracowanie dokumentacji projektowej  
na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy 
Ochotnica Dolna - Etap I

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z terenu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2022

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji 
 

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji 
 

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji 
 

Tryb podstawowy- 
bez negocjacji 

Przetarg 
nieograniczony

540 000,00 zł 

150 000,00 zł 
 
 

240 000,00 zł 
 
 

130 000,00 zł 
 
 

137 500,00 zł 
 

1 650 000,00 zł 

IV kwartał 2021 r.  

II kwartał 2021 r. 
 
 

II kwartał 2021 r. 
 
 

II kwartał 2021 r. 
 
 

I kwartał 2021 r. 
 

IV kwartał 2021 r. 

3. USŁUGI

3. USŁUGI

Pozycja 
planu 

 

1

Przedmiot zamówienia 
 
 

2

Przewidywany tryb 
albo procedura 

udzielenia 
zamówienia

3

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia 
(netto)

4

Przewidywany 
termin wszczęcia 

postępowania 

5

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

W następstwie opublikowania i zatwier-
dzenia Planu zamówień publicznych, 
w szczególności po podjęciu przez Radę 
Gminy Ochotnica Dolna Uchwały bu-
dżetowej na rok 2021, zostały wszczęte 
następujące postępowania przetargowe 
w trybie ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych:

1. Budowa obiektów małej architektury 
w przestrzeni publicznej - placu zabaw 
dla dzieci i miejscarekreacji dorosłych, 
z ogrodzeniem i nawierzchnią bezpiecz-
ną placu zabaw, zielenią i chodnikiem 
w os.Kłodne w Tylmanowej. Wartość 
szacunkowa tych robót wg koszto-

rysu inwestorskiego to kwota brutto 
198.596,65 zł. Termin realizacji to 100 
dni od daty zawarcia umowy o roboty 
budowlane. Aktualnie trwa procedura 
oceny złożonych ofert i wyboru wyko-
nawcy robót.

2. Odbudowa drogi gminnej 363916K 
Wyżny Gronik - Wierch Młynne na od-
cinku w km 1+231,60 - 1+467,50, oraz 
w km 0+215- 0+290 w Ochotnicy Dolnej. 
Przedmiotowe roboty drogowe stanowić 
uzupełnienie robót zleconych u schyłku 
roku ubiegłego w trybie przetargu nie-
ograniczonego, a których rozpoczęcie 
nastąpi wraz z nadejściem wiosny, zaś 

zakończenie w terminie do 15 lipca br. 
Przetarg tegoroczny i wykonanie robót 
pozwoli na uzyskanie ciągłości odbu-
dowywanych odcinków drogowych, 
których długość całkowita wyniesie 
775mb. Wartość szacunkowa tych robót 
wg kosztorysu inwestorskiego to kwo-
ta brutto 239.465,60 zł. Aktualnie trwa 
procedura oceny złożonych ofert i wy-
boru wykonawcy robót. 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Ochotnicy Dolnej - Etap IV (odcinki 
w osiedlu Młynne w Ochotnicy Dolnej 
i w osiedlu Jurkowski Potok w Ochotni-
cy Górnej)
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Zakres robót będący przedmiotem ni-
niejszego zamówienia obejmuje nastę-
pujące odcinki sieci kanalizacyjnej:
a) odcinek w osiedlu Młynne w Ochotni-
cy Dolnej, o długości łącznej: 515,0 m., 
w tym:
- kanał grawitacyjny fi 200mm: 491,0 mb;
- kanał grawitacyjny fi 160mm: 24,0 mb;
b) odcinek w osiedlu Jurkowski Potok 
w Ochotnicy Górnej, o długości łącznej 
481,0 mb,w tym:
- kanał grawitacyjny fi 200mm: 415,5 mb;
- kanał grawitacyjny fi 160mm: 65,5 mb;

Łączna długość odcinków kanalizacji do 
wykonania w ramach tego zamówienia 
to 996mb.
Wartość szacunkowa tych robót wg 
kosztorysu inwestorskiego to kwota 
brutto 360.535,46 zł.
Termin realizacji na roboty w Os. Młynne 
to 31 sierpień 2021r, a na roboty w Jur-
kowskim Potoku to 30 czerwiec 2021r. 
Aktualnie trwa procedura oceny złożo-
nych ofert i wyboru wykonawcy robót.

W trakcie oceny ofert i wyboru wy-
konawcy robót jest również postępo-
wanie przetargowe, wszczęte jeszcze 
w grudniu ubiegłego roku, na jedno 
z ważniejszych i większych zamierzeń 
inwestycyjnych, z udziałem dofinan-
sowanie zewnętrznego, a mianowicie 
„Rewitalizacja w Gminie Ochotnica 
Dolnapoprzez zagospodarowanie tere-
nu dla stworzenia przestrzeni spotkań”. 
Przedmiotem zamówienia jest zagospo-
darowanie terenu dla stworzenia wie-
lopokoleniowej przestrzeni spotkań, 
wraz z oświetleniem terenu, budową 
przyłącza kanalizacji sanitarnej, budową 
ciągów pieszych i pieszo - rowerowych 
oraz obiektów budowlanych: punktu 
gastronomicznego, toalet publicznych, 
altany, placu zabaw, parku linowego, 
skate-parku i siłowni zewnętrznej wraz 
z zielenią w osiedlu Dłubacze w Ochot-
nicy Dolnej. Wartość szacunkowa tych 
robót wg kosztorysu inwestorskiego to 
kwota brutto 3.512.496,22 zł. Termin re-
alizacji to 22 kwiecień 2022r. Aktualnie 
trwa procedura oceny złożonych ofert 
i wyboru wykonawcy robót.

Niezależnie od wcześniej wskazanych 
postępowań przetargowych, realizo-
wane są również „małe” postępowania 
ofertowe nie wymagające pełnej proce-
dury przetargowej opartej na ustawie 
Prawo Zamówień Publicznych, a jedynie 
na wewnętrznym regulaminie udzielania 
zamówień, których wartość nie prze-
kracza kwoty 130 tysięcy złotych netto, 

zatwierdzonym zarządzeniem nr 2/2021 
Wójta Gminy Ochotnica Dolnaz dnia 
4 stycznia 2021 roku. Do tej pory zosta-
ły wszczęte następujące postępowania 
ofertowe:
1. Modernizacja i rozbudowa zaplecza 
sportowo-rekreacyjnego przy szkole im. 
mjr Henryka Sucharskiego w Tylmano-
wej, z terminem realizacji do 15 maja br.
2. Modernizacja / remont mostu do os. 
Tomaśki na potoku Młynne w miejsco-
wości Ochotnica Dolna, z terminem re-
alizacji do 60 dni od daty przekazania 
placu budowy, co jest planowane na dru-
gą połowę kwietnia.

W okresie wiosennym będą też prowa-
dzone i finalizowane roboty drogowe, na 
które zostały zawarte umowy u schyłku 
roku poprzedniego, natomiast ze wzglę-
dów pogodowych zostały one przesu-
nięte na okres wiosenny tego roku, tj. do 
dnia 30-go kwietnia. Tym samym środki 
finansowe pochodzące z budżetu Gminy 
Ochotnica Dolna, zostały przesunięte 
na rok 2021 i zabezpieczone jako środki 
niewygasające. Chodzi o następujące za-
dania inwestycyjne:
1. Modernizacja/remont drogi gminnej 
K363959 w Os. Marciakówka w miejsco-
wości Tylmanowa w km 0+006 - 0+202 
wraz z wodościekami liniowymi, za kwo-
tę brutto 82.934,43 zł.
2. Odbudowa drogi gminnej K363967 
w Os. Ligasy w miejscowości Tylmanowa 
w km 1+200 - 1+350 wraz z rozjazdem/
skrzyżowaniem wraz z wodościekami li-
niowymi,za kwotę brutto 63.524,69 zł.

Również w roku ubiegłymzostały zawar-
te umowy na inne roboty drogowe, na 
które Gmina Ochotnica Dolna pozyska-
ła promesę powodziową w celu usunię-
cia szkód powstałych po intensywnych 
opadach deszczu na przełomie czerwca 
i lipca 2020 roku. Rozpoczęcie i wyko-
nanie tych robót uzależnione było od 
wydania przez Prezesa Rady Ministrów 
stosownego rozporządzenia zawierają-
cego listę gmin poszkodowanych przez 
intensywne opady deszczu oraz, co jest 
następstwem przedmiotowego rozpo-
rządzenia. Uzależnione było również od 
uzyskania skutecznych zgłoszeń budow-
lanych w Wydziale Administracji Archi-
tektoniczno-Budowlanej Starostwa Po-
wiatowego w Nowym Targu. 

Jednak wejście w życie rozporządzenia 
na tyle się przedłużyło, że przeznaczone 
środki finansowe budżetowe, oraz otrzy-
mana dotacja musiały zostać przeniesio-
ne na rok kolejny do wykorzystania, jako 

środki niewygasające. Tym samym te 
dwie wskazane poniżej inwestycje dro-
gowe, zostaną wykonane na wiosnę tego 
roku w terminie do dnia 17-go maja. Są to 
takie oto zadania:
1. Odbudowa drogi gminnej K363883 
Rola w Ochotnicy Dolnej w km 0+040 
– 0+456 oraz w km 0+496 – 0+718 – za-
kres powodziowy, oraz zakres pozapo-
wodziowy - dodatkowy, związany z od-
budową nawierzchni, za kwotę brutto 
395.269,42 zł.
2. Odbudowa drogi gminnej K363887 
Gorcowe w Ochotnicy Dolnej w km 
1+065 - 1+542 – pełny zakres powodzio-
wy, za kwotę brutto 202.969,42 zł.

Jako kontrakt 3-letni, w ramach dofinan-
sowania z Funduszu DrógSamorządo-
wych, rozpisana jest inwestycja drogowa 
pn.: Remont drogi gminnej Potok - Mia-
zgi w Tylmanowej w km 0+000 – 0+080, 
w km  0+850 – 1+515 oraz w km 1+530 
– 1+640. Plac budowy został przekaza-
ny w tamtym roku, jednak zdecydowana 
większość robót drogowych zostanie 
wykonana w roku 2021 i w roku 2022. 

Dodatkowo w ramach odrębnego po-
stępowania przetargowego i odrębnej 
umowy z wykonawcą robót drogowych, 
w tym roku zostanie wykonana prze-
budowa zjazdu publicznego z drogi wo-
jewódzkiej na drogę gminną w Os. Po-
tok- Miazgi wraz z przebudową odcinka 
sieci kanalizacji sanitarnej na  odcinku 
pierwszych 80mb. Roboty inżynieryjne 
i drogowe przewidziane na rok bieżący 
rozpoczną się wraz z nadejściem sprzyja-
jących warunków atmosferycznych i za-
kończą sią w terminie do końca czerwca. 
Wartość całkowita robót to kwota brut-
to 1.064.738,43 zł.

Za utrudnienia związane z realizowa-
nymi inwestycjami drogowymi z góry 
przepraszamy oraz prosimy o wyrozu-
miałość i cierpliwość w okresie trwania 
robót.

Opracował:
mgr inż. Paweł Cetera
Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji

Wynikiem przeprowadzonych prac bę-
dzie poprawa warunków uprawiania 
sportu oraz aktywności fizycznej. W pro-
jekcie zaplanowano m.in. prace polegają-
ce na budowie wielofunkcyjnego boiska 
do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszy-
kówkę oraz modernizację placu zabaw 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą i za-
gospodarowaniem zieleni.

Koszt całkowity zadania to 690 000,00 
zł. Dofinansowanie z RFIL wynosi 100%.  

Wykonano m. in. nową nawierzchnię 
bitumiczną oraz zamontowano kraty 
odwadniającej typu ciężkiego. Roboty 
obejmowały odcinek 200 m - od skrzy-

Są środki na rozbudowę kompleksu 
sportowo - rekreacyjnego 
w Ochotnicy Dolnej – Młynne 

Remont odcinka drogi 
w os. Kudowe w Ochotnicy Dolnej 

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała środki z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w wysokości 690 000 zł na rozbudowę 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Młynnym w Ochotnicy 
Dolnej.  

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku, na drodze gminnej w os. Kudowe 
w Ochotnicy Dolnej przeprowadzono prace remontowe. 

MŁYNNE

OCHOTNICA DOLNA

Zakończenie inwestycji planowane jest 
na koniec 2022 r.

- Jestem niezwykle szczęśliwy, że udało 
się pozyskać to dofinansowanie ponieważ 
wszystkie publiczne szkoły w naszej gminie 
mają dobrą infrastrukturę sportową, a ta 
jedna niepubliczna szkoła praktycznie nie 
miała jej wcale i czekała wiele, wiele lat 
na jej zbudowanie. Wszystkie dzieci, nie-
zależnie od tego, do jakiego rodzaju szkoły 
uczęszczają, powinny mieć dostęp do ta-

kich samych warunków edukacji. Do tego 
dążymy – informuje Wójt Gminy Ochot-
nica Dolna Tadeusz Królczyk. 

żowania z drogą powiatową. 

Wykonawcą robót była firma IMBUD 
Ignacy Śledź. 
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- Droga, której remonty pochłaniają co 
roku ogromne środki, a i tak każdej wiosny 
wygląda jeszcze gorzej, wreszcie ma szansę 
na kompleksową odbudowę na całej długo-
ści – informuje Wójt Tadeusz Królczyk. 

Droga w os. Jaszcze szczególnie ucier-
piała podczas powodzi w 2018 r. 

Będzie odbudowa drogi 
w os. Jaszcze w Ochotnicy Górnej 

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inicjatyw Lokalnych w wysokości 2 980 000 zł na 
odbudowę drogi gminnej K363921 Jaszcze w Ochotnicy Górnej wraz 
z mostem i zabezpieczeniami zniszczonymi w wyniku intensywnych 
opadów deszczu. 

OCHOTNICA GÓRNA

Zadanie w 100% finansowane jest z RFIL 
i zostanie zrealizowane do końca 2022 r.
Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych 
to bezzwrotna pomoc rządu, w wysoko-
ści 12 miliardów złotych, która trafiła do 
najmniejszych miejscowości z przezna-
czeniem  na inwestycje lokalne. Ma to 
być impuls dla rozwoju Polski. 

• młodych: skate park, park linowy, ścia-
na wspinaczkowa, odnowa płyty istnie-
jącego boiska i ogrodzenia; 
• dzieci i rodzin z dziećmi: plac zabaw 
oraz lodowisko;
• seniorów: altana parkowa, zewnętrzna 
siłownia;
• wspólnych spotkań: miejsce na ogni-
sko, zadaszona wiata – taras
Wysokość otrzymanego dofinansowania 
to 1 971 811,15 zł co stanowi 56% kosz-
tów całkowitych zadania, które wynoszą 
3 512 496,00 zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest 
na czerwiec 2022 r.

Powstanie wielopokoleniowa strefa 
aktywności w Ochotnicy Dolnej

Dzięki otrzymanym środkom z Rządowego Programu Inicjatyw 
Lokalnych w Ochotnicy Dolnej powstanie wielopokoleniowa 
przestrzeń spotkań przeznaczona dla: 

Środki pozyskane z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych będą stano-
wić część wkładu własnego do wniosku 
w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych dotyczących budowy mostu.

- Jest to krok milowy na drodze do pomyśl-
nej realizacji tej inwestycji! Wiemy jak ten 
most jest niezbędny w Tylmanowej, aby 
rozładować korki. Zarazem wiemy jak po-
tężna jest ta inwestycja! Budowa tej prze-
prawy przez Dunajec będzie możliwa tylko 
dzięki pomocy dla naszej Gminy ze strony 

Przejście dla pieszych musiało być zapro-
jektowane, uzgodnione i zatwierdzone 
przez kilka instytucji.

Na początku marca 2020 r. odbyła się 
wizja lokalna w terenie mająca na celu 
opracowanie obejmujące zmianę sta-
łej organizacji ruchu, w wyniku której, 

3 mln dofinansowania na budowę 
mostu w os. Brzegi w Tylmanowej

Nowe przejście dla pieszych 
w Tylmanowej 

Gmina Ochotnica Dolna złożyła wniosek do Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych na zadanie dotyczące rozbudowy mostu 
na rzece Dunajec w os. Brzegi w Tylmanowej o długości 104 m., 
nośności 40 t i uzyskała 3 000 000 zł dofinansowania.

W Tylmanowej, obok nowego ośrodka zdrowia, powstało przejście 
dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 (odcinek 090 
km około 6+680). Jeszcze w 2019 r., podjęto stosowne działania 
zmierzające do wykonania tego przejścia w porozumieniu z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Komendą Wojewódzką Policji 
w Krakowie.

TYLMANOWA

w kwietniu, zostało zaprojektowane 
przejście dla pieszych w km 6+677 w re-
jonie zatoki autobusowej oraz przychod-
ni i apteki.

Lokalizację przejścia wybrano mając na 
względnie zapewnienie bezpieczeństwa 
ruchu i ograniczenia prawne - wyzna-

czono odległość widoczności na zatrzy-
manie 120 m. W wyniku analiz inżynie-
rów stwierdzono, że przejście nie może 
być zlokalizowane idealnie na przeciw 
ośrodka zdrowia. Projektant wykonał 
je możliwie najbliżej, w projekcie mu-
siał uwzględnić wszystkie ograniczenia 
prawne. Elementami ograniczającymi 
widoczność na odcinku drogi jest balu-
strada U-11a i U-12a po stronie prawej 
na przepuście i łuku poziomym w km 
6+550. Projektowana lokalizacja przej-
ścia zapewnia widoczność na zatrzyma-
nie dla prędkości 80km/h oraz wzajemną 
widoczność pieszy – pojazd na odcinku 
min 120 m w obu kierunkach. 

W związku z wyznaczeniem przejścia 
zaprojektowano także zmiany w ozna-
kowaniu poziomym. Znaki D-6 zlokalizo-
wano w bezpośredniej bliskości słupów 
oświetleniowych.

Nowe przejście dla pieszych zostało 
oświetlone w systemie tzw. „inteligent-
nych przejść dla pieszych”.

Doświetlono także przejście dla pieszych 
w Tylmanowej przy remizie OSP. 

wielu instytucji i osób nimi kierujących 
w tym Premiera RP Mateusza Morawiec-
kiego, Wojewody Małopolskiego Łukasza 
Kmity, Marszałka Województwa Mało-
polskiego Witolda Kozłowskiego, Poseł RP 
Anny Paluch, Senatora RP Jana Hamerskie-
go – informuje Wójt Tadeusz Królczyk.  

- Wszystkim dziękuję za poświęcony 
czas podczas wielu spotkań, konsultacji 
i uzgodnień dotyczących budowy tego mo-
stu i oczywiście proszę o dalsze wsparcie, 
abyśmy mogli pomyślnie zrealizować tę 

niezwykle istotną inwestycję dla mieszkań-
ców Tylmanowej – napisał na Facebooku 
Wójt.

Koszty całkowite realizacji zadania to: 
13 520 641,00 zł. Zatem dofinansowanie 
z RFIL wynosi 3 000 000zł (22%).



FU
N

D
U

SZ
E

FU
N

D
U

SZ
E

16 17

Miejsca te zostały zebrane i szczegóło-
wo opisane w publikacji opracowanej 
przez dr Dawida Golika i Wojciecha Mu-
leta pt. „Ochotnica i Tylmanowa. Miej-
sca Pamięci”. Wydawnictwo składa się 
z czterech rozdziałów: z dziejów Ochot-
nicy i Tylmanowej, bohaterstwo i ofiara, 
miejsca szczególne, ludzie z historią. Do-
datkowo publikacja została wzbogacona 
mapą Gminy Ochotnica Dolna, na której 
zaznaczono miejsca pamięci. Mapę opra-
cował Krzysztof Buczek. 

Jak sam tytuł wskazuje nowe wydaw-
nictwo koncentruje się wokół grobów 
wojennych, które znajdują się nie tyl-
ko na terenie cmentarzy parafialnych 
w Ochotnicy i Tylmanowej, ale także są 
rozsiane w górach i na polanach. 

Publikację wstępem opatrzył Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dol-
na, w którym podkreślił jak ważna jest 
pamięć o tych, którzy zginęli walcząc 
o wolność Ojczyzny: Wiele jest u nas in-
nych grobów – i na cmentarzach i w lasach, 
bo Ochotnica i Tylmanowa są niezwykle 
naznaczone wydarzeniami II wojny świato-
wej, która dosłownie „przeorała się” przez 
nasze małe ojczyzny niosąc pożogę i śmierć.

Groby wojenne zostały podzielone 
przez autorów na kilka rodzajów: groby 
żołnierzy oraz ofiar działań frontowych 
i innych wypadków wojennych, groby 
partyzantów i osób związanych z kon-
spiracją niepodległościową, groby ofiar 
pacyfikacji i akcji represyjnych okupan-

Ochotnica i Tylmanowa. 
Miejsca Pamięci

Ocalić od zapomnienia. Groby 
wojenne w Ochotnicy i Tylmanowej 

Historia Gminy Ochotnica Dolna jest niezwykle bogata w różnorakie 
wydarzenia, także i te najbardziej tragiczne. W Ochotnicy 
i Tylmanowej znajduje się wiele miejsc, które pamiętają czasy I lub 
II wojny światowej i są związane z zawieruchą wojenną i różnymi 
kolejami losu. 

Gmina Ochotnica Dolna wydała publikację historyczną zatytułowaną 
„Ocalić od zapomnienia. Groby wojenne w Ochotnicy i Tylmanowej”. 
Została ona opracowana przez dr Dawida Golika – pracownika IPN 
w Krakowie, przy współpracy Krzysztofa Buczka i Wojciecha Muleta. 

Przedmowę do książki napisał Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dola, 
w której zaprasza wszystkich w podróż 
w głąb duszy Ochotnicy i Tylmanowej – 
naszych Małych Ojczyzn o wielkiej historii. 
Recenzentem publikacji jest dr Michał 
Wenklar. 

Wydanie publikacji było możliwe dzięki 
otrzymanemu dofinansowaniu z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego z programu „Miejsca pamięci 

i trwałe upamiętnienia w kraju 2020” na 
zadanie „Pamięci walczących”. To wła-
śnie wydanie jest hołdem w stronę tych, 
którzy polegli w walkach o wolność i jed-
nocześnie formą pamięci o nich. 

Publikację można będzie otrzymać pod-
czas wydarzeń promocyjnych, które 
zostaną zorganizowane wiosną i latem 
w Gminie Ochotnica Dolna.

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

ta niemieckiego i groby osób zlikwido-
wanych przez podziemie pod zarzutem 
współpracy z Niemcami, komunistami 
lub w innych okolicznościach.

Recenzentem publikacji jest dr Piotr Sa-
dowski.   

Do publikacji została dołączona, spe-
cjalnie opracowana przez Krzysztofa 
Buczka, mapa Gminy Ochotnica Dolna, 
z lokalizacją cmentarzy parafialnych oraz 
umiejscowieniem grobów osób, które 
zginęły podczas wojny i są pochowane 
w Ochotnicy lub Tylmanowej. 

Na końcu publikacji znajduje się galeria 
współczesnych zdjęć grobów związa-
nych z wojną i okupacją, zlokalizowanych 
na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Au-
torkom fotografii jest Lucyna Kozub. 

Wydanie publikacji było możliwe dzięki 
pozyskanemu przez Gminę dofinanso-
waniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego z programu „Groby 
i cmentarze wojenne w kraju 2020” na 
zadanie „Ocalić od zapomnienia”. 

Publikację można będzie otrzymać pod-
czas wydarzeń promocyjnych, które 
zostaną zorganizowane wiosną i latem 
w Gminie Ochotnica Dolna.

Dofinansowano ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury.

Oficjalny odbiór inwestycji miał miejsce 
30 grudnia 2020 r. Uczestniczyli w nim 
m. in. Tadeusz Królczyk Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna, Paweł Cetera Zastęp-
ca Wójta ds. Inwestycji, Grażyna Nowo-
rolnik Dyrektor SP im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Tylmanowej, Przemysław 
Kowalski – architekt oraz przedstawi-
ciele wykonawcy tj. firmy Wimed 4.0 sp. 
z o. o. i sp. k.  

W ramach zadania powstała: strefa za-
baw oraz strefa sportowa składająca się 
z siłowni zewnętrznej oraz skoczni do 
skoku w dal. Przestrzeń przeznaczona 
jest do rekreacji uczniów oraz mieszkań-

Strefa aktywności w Tylmanowej 
oddana do użytku

Remont budynku w os. Skałka 
w Ochotnicy Górnej zakończony 

Wraz z końcem roku 2020 dobiegły także końca prace związane 
z modernizacją i rozbudową infrastruktury rekreacyjno-sportowej 
w os. Mastalerze w Tylmanowej przy Szkole Podstawowej 
im. ks. J. Twardowskiego.

Pod koniec grudnia 2020 r. zakończył się remont zabytkowego 
budynku w os. Skałka w Ochotnicy Górnej. Budynek był świadkiem 
wielu doniosłych wydarzeń o znaczeniu ponadlokalnym. 

Zachował się w formie praktycznie nie 
zmienionej od 1944 roku co czyni go 
niezwykłym świadkiem historii i jedyną 
w swoim rodzaju pamiątką po partyzan-
tach 1. Pułku Strzelców Podhalańskich 
AK. Budynek, wraz z upływem czasu, 
niszczał, dlatego jego remont uznano za 
priorytetowy. 

W odbiorze inwestycji uczestniczyli: 
Paweł Cetera Pełnomocnik Wójta ds. 
Inwestycji, Małgorzata Piątek Kierownik 

ców Tylmanowej. Koncepcja uwzględ-
niała także stworzenie „klasy na wolnym 
powietrzu” z ławkami oraz stołem do 
gier, a także sprawnościowego placu za-
baw. Poszczególne strefy funkcjonalne 
oddzielone zostały żywopłotami, które 
maskują także ogrodzenie terenu.

W projekcie uwzględniono adaptację 
istniejących urządzeń placu zabaw wraz 
z koniecznością przeniesienia trzech 
urządzeń. Uwzględniono także wymianę 
istniejącej zużytej, gumowej nawierzch-
ni bezpiecznej amortyzującej upadki, na 
nową. Całość projektu została uzupeł-
niona zielenią, która spaja przestrzeń 

służącą do nauki i relaksu, siłownię oraz 
strefę placu zabaw.

Zostało zamontowanych pięć urządzeń 
siłowni zewnętrznej:  1-  Runner + - 
biegacz, 2 - Pendulum Twist - wahadło 
+ twister, 3 - Power Row – wioślarz 4 - 
Power Loop – Orbitrek, 5- Stepladder  
- drabinka, a także  powstałą bieżnia do 
skoku w dal, dwa sprawnościowe urzą-
dzenia placu zabaw: bierki i linarium oraz 
elementy małej architektury tj. ławki 
oraz stoły.

Stworzona specjalnie dla różnych grup 
wiekowych, bezpieczna oraz dostoso-
wana do oczekiwań i potrzeb miesz-
kańców w różnym wieku, infrastruktura 
sportowo - rekreacyjna posłuży rozwo-
jowi zarówno fizycznemu, jak i psychicz-
nemu.

Projekt otrzymał dofinansowanie 
w formie dotacji celowej z budżetu Wo-
jewództwa Małopolskiego w ramach 
projektu „Małopolska infrastruktura re-
kreacyjno – sportowa - MIRS” w 2020 
roku.

Zespołu ds. Zarządzania Projektami, Sta-
nisław Ligas Inspektor Nadzoru Budow-
lanego, Mateusz Chlebek – Wykonawca, 
Grzegorz Wójciak – pracownik Urzędu 
Gminy w Ochotnicy Dolnej. 

Budynek został wyremontowany dzięki 
pozyskanemu przez Gminę Ochotnica 
Dolna dofinansowaniu ze środków po-
zostających w dyspozycji Ministra do 
spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego w ramach projektu „Miej-

sca pamięci i trwałe upamiętnienia 
w kraju 2020” na realizację zadania „Pa-
mięci wałczących”. 
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W ramach projektu pn. „Ocalić od za-
pomnienia” realizowanego z Programu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Groby i cmentarze wojenne w kra-
ju 2020 przeprowadzono prace remon-
towe i konserwatorskie na istniejących 
grobach wojennych na cmentarzach 
parafialnych w Gminie Ochotnica Dolna.

Prace przeprowadzono na cmentarzu 
w Ochotnicy Dolnej przy mogile zbioro-
wej ofiar „krwawej wigilii” z 23 grudnia 
1944 r. i mogile partyzanta AK Ludwika 
Warmuza. Grób pojedynczy uzupełnio-
no o tablicę nagrobkową: 

LUDWIK WARMUZ
„PTASZEK”
1916 - 1944

ŻOŁNIERZ IV BATALIONU 
1 PUŁKU STRZELCÓW 
PODHALAŃSKICH AK

ZASTRZELONY PRZEZ NIEMCÓW
28 XI 1944

Z kolei na cmentarzu w Ochotnicy Gór-
nej przeprowadzono prace remontowo
-konserwatorskie przy grobie „niezna-
nego partyzanta z II wojny światowej”. 
W wyniku przeprowadzonych badań 
historycznych ustalono personalia osoby 
pochowanej oraz uzupełniono grób o ta-
blicę nagrobkową:

Mogiły ocalone od zapomnienia
Ochotnica była jedną z najbardziej patriotyczne nastawionych wsi na 
Podhalu. Nie znalazła tu odzewu próba zjednania sobie górali przez 
niemieckiego okupanta, w ramach tzw. „Goralenvolk”. Wieś stała się 
ostoją działań partyzanckich. Burzliwe i krwawe dzieje Ochotnicy 
pozostawiły po sobie dziesiątki mogił wojennych, na cmentarzach, 
polanach i w górach. Wśród nich są mogiły pojedyncze i zbiorowe, 
częsty zapomniane.

JAN CHARIASZ
„BLONDYN”
1924 - 1945 

PARTYZANT
ODDZIAŁU„BŁYSKAWICA”
POLEGŁ W WALCE Z SO-

WIECKIM NKWD
28 IV 1945 

Na Cmentarzu Parafialnym w Tylmano-
wej przeprowadzono prace porządkowe 
i remontowo-konserwatorskie przy mo-
gile zbiorowej Polaków rozstrzelanych 
23 lutego 1944 r. oraz ofiar pacyfikacji 
z 22 grudnia 1944 r. 

Projekt pn. „Ocalić od zapomnienia” 
realizowany był w Gminie Ochotnica 
Dolna od kwietnia ubiegłego roku. W ra-
mach projektu zostały przeprowadzone 
badania historyczne, geofizyczne i ar-
cheologiczne mogił wojennych, powsta-
ła wystawa historyczna oraz została 
wydana publikacja o grobach wojennych 
w Ochotnicy i Tylmanowej z mapą nanie-
sionych mogił.

Realizacja tego projektu to walka o pa-
mięć, to przeciwdziałanie zapomnieniu, 
które dominuje wśród młodego poko-
lenia. To także zwiększanie świadomo-
ści historycznej mieszkańców Gminy 
Ochotnica Dolna, kształtowanie postaw 

patriotycznych, wzbudzanie poczucia 
współodpowiedzialności za pozostawio-
ną przez przodków schedę i wolność.

Dofinansowano ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury.

Miejsca Pamięci w Ochotnicy 
i Tylmanowej – wystawa historyczna 

Pamiętamy! 
Wystawa poświecona poległym 

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

W ramach zadania „Ocalić od zapomnienia”, które realizowała 
Gmina Ochotnica Dolna z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju 2020”, została 
opracowana wystawa historyczna poświęcona grobom i mogiłom 
ofiar działań wojennych na terenie Ochotnicy i Tylmanowej. 

W ramach zadania powstała m. in. wy-
stawa historyczna, którą można obej-
rzeć w wyremontowanym budynku 
w os. Skałka w Ochotnicy Górnej – szta-
bie 1 Płk. Strzelców Podhalańskich AK. 

Burzliwe i krwawe dzieje Gminy Ochot-
nica Dolna pozostawiły po sobie dzie-
siątki mogił wojennych na cmentarzach, 
polanach i w górach. Wśród nich są mo-
giły pojedyncze i zbiorowe.

Wystawa składa się ze zdjęć archiwal-
nych i współczesnych, ale także wzbo-
gacona została rysunkami autorstwa 
Macieja Kuchty, które przedstawiają 
aktualne mogiły znajdujące się na cmen-
tarzach parafialnych. Treść widniejąca 
na poszczególnych tablicach została za-
czerpnięta z publikacji „Ocalić od zapo-
mnienia” Dawida Golika. Wiersze, które 

znajdują się na planszach są autorstwa 
naszej lokalnej poetki Stanisławy Goł-
dyn. 

Wystawę będzie można obejrzeć w Wiej-
skich Ośrodkach Kultury. Stanowi ona 
materialne świadectwo wydarzeń, do-
tyczących historii Ochotnicy i Tylmano-
wej, związanych z walką i męczeństwem 
mieszkańców obu miejscowości. 

Dofinansowano ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury.

Wystawa prezentuje ważne historyczne 
miejsca w Ochotnicy i Tylmanowej. Jest 
formą upowszechniania wiedzy o miej-
scach pamięci i ofiarach walk o wolność. 
Zawiera zdjęcia archiwalne, ale także 

współczesne. Opisy zostały zaczerpnię-
te z publikacji „Ochotnica i Tylmanowa. 
Miejsca Pamięci” Dawida Golika i Woj-
ciecha Muleta. Na tytułowej planszy za-
mieszczony został wiersz naszej lokalnej 
poetki Stanisławy Gołdyn pt. „Hołd par-
tyzantom”. 

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

Przekazanie nowego sprzętu 
Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej 
jednostki OSP w Tylmanowej  

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Górnej zostały 
przeprowadzone prace budowlano – remontowe, w ramach których 
wykonano: zadaszone zabezpieczenie zewnętrznego agregatu 
prądotwórczego i zadaszenie wejścia do pomieszczeń operacyjnych, 
demontażu ościeżnic i obróbki szpalet, malowania garaży, 
wymieniono oświetlenia oraz przeprowadzono prace hydrauliczne. 
Zostały także zakupione i zamontowane dwie bramy garażowe.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tylmanowej otrzymała nowy sprzęt zakupiony w ramach 
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Gmina Ochotnica Dolna 
zrealizowała tym samym zadanie pn. „Zapewnienie gotowości 
bojowej Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej jednostki OSP 
w Tylmanowej” w ramach Programu „Mały Strażak”.

Wykonanie remontu było możliwe dzięki 
otrzymanemu przez Gminę Ochotnica 
Dolna dofinansowaniu na realizację za-
dania pn. „Prace budowlano-remontowe 

Nowy sprzęt Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej jednostki OSP w Tylmano-
wej, 27 lutego, przekazał Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk wraz 
z Przewodniczącym Rady Gminy Ochot-
nica Dolna Maciejem Mikołajczykiem. 

w remizie strażackiej OSP w Ochotnicy 
Górnej” w ramach „Wsparcia finansowe-
go gmin z przeznaczeniem dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

województwa małopolskiego na prace 
budowlano-remontowe w remizach stra-
żackich w 2020 r.”

Realizacja projektu wpłynęła na popra-
wę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 
i jakości pracy strażaków. Budynek remi-
zy OSP w Ochotnicy Górnej znajdował 
się w złym stanie technicznym. Dzięki 
przeprowadzonym pracom budowla-
no-remontowym poprawiła się jakość 
pracy strażaków, co z kolei wpływa po-
średnio na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy.

Projekt realizowany przy wsparciu finan-
sowym Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu zakupiono:
• 10 kompletów ubrań koszarowych dla 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP 
w Tylmanowej,
• Fantom Brayden PRO LED, z funkcją 
informacji zwrotnej o jakości wykony-

wanej RKO
• Manekin szkoleniowy dziecka z torbą 
transportową i zestawem 5 wymiennych 
dróg oddechowych
• Zestaw podstawowy do symulacji ob-
rażeń
• defibrylator treningowy
• wąż strażacki WV 75

Powstała nowa strona internetowa 
– miejsca pamięci  

W ramach realizowanego w ubiegłym roku przez Gminę 
Ochotnica Dolna projektu „Pamięci walczących” dofinansowanego 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu 
„Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020”, powstała 
strona internetowa www.miejscapamieci.ochotnica.pl, 
do odwiedzenia której zapraszamy. 

Strona składa się z kilku zakładek. Pierw-
sza z nich zawiera informacje o ważnych 
historycznie miejscach pamięci znajdu-
jących się w Tylmanowej i Ochotnicy. 
Zostały one pogrupowane ze względu 
na lokalizację, stąd podział na Ochot-
nicę Dolną, Ochotnicę Górną i Tylma-
nową. Każde miejsce zawiera opis oraz 
galerię zdjęć. Kolejna zakładka odsyła 
do map miejsc pamięci znajdujących się 
na terenie Gminy. Główna mapa została 
zamieszczona w PDF z możliwością po-
brania. Na stronie internetowej można 
znaleźć również informacje o „ludziach 
z historią”, czyli zasłużonych mieszkań-
cach Ochotnicy i Tylmanowej, wystawie 
i publikacji – które także powstały w ra-
mach zadania „Pamięci walczących”. 

Serdecznie zapraszamy i mieszkańców, 
i turystów do odwiedzania strony!  

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

• wąż tłoczny do motopomp 
WV 52-20ŁA.

Wartość całego zadania wyniosła 
13 338,50 zł. Dofinansowanie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej  stanowiło 
50% tj. 6669 zł, zaś wkład własny to 
6669,50 zł. 

Dofinansowano ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ra-
mach Programu „MAŁY STRAŻAK”
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Pozyskana dotacja współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania Wsparcie dla rozwoju lo-
kalnego w ramach inicjatywy LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Zadanie ma na celu zachowanie toż-
samości regionalnej Gminy Ochotnica 
Dolna oraz upamiętnienie tragicznych 
wydarzeń sprzed prawie 77 lat, kiedy 
mieszkańcy Ochotnicy Dolnej podczas 
pacyfikacji niemieckiej zostali brutal-
nie zamordowani lub spaleni żywcem 
w swoich gospodarstwach. Wydarzenie 

Jednym z elementów realizowanego pro-
jektu jest zbudowanie aplikacji mobilnej 
dla Gminy Ochotnica Dolna. Aktualnie 
prace koncentrują się na wyborze zdjęć 
autorstwa Adama Brzozy do 150 punk-

Historią kreską rysowana 

Trwają prace nad aplikacją mobilną 
dla Gminy Ochotnica Dolna 

Miło nam poinformować, że Gmina Ochotnica Dolna otrzymała środki 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie na realizację 
zadania „Historia kreską rysowana”. 

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

miało miejsce w wigilię Bożego Narodze-
nia 1944 r. „Krwawa wigilia” odcisnęła 
piętno na historii całej Gminy. 

W ramach realizacji projektu zostanie 
opracowany i wydany komiks historycz-
ny pt. „Krwawa wigilia 1944” przedsta-
wiający, w formie grafiki, ilustracji, przy 
użyciu odpowiednich kolorów, tragizm 
tamtego dnia. Komiks będzie opatrzony 
tekstami – zostanie opowiedziana krótka 
historia wydarzenia. 

Planowane są także warsztaty z rysowa-
nia twarzy, które przedstawiają różne, 

ale smutne emocje. Na zakończenie re-
alizacji projektu odbędzie się promocja 
komiksu połączona ze spotkaniem autor-
skim z twórcami komiksu. Zostanie za-
prezentowana również wystawa prac 
powstałych podczas warsztatów z ryso-
wania twarzy. 

Operacja realizowana jest w ramach 
Strategii Rozwoju Lokalnego kierowane-
go przez społeczności wdrażanej przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Gorce-Pieniny”

tów – atrakcji turystycznych na terenie 
Ochotnicy i Tylmanowej. W ramach za-
dania powstanie także spacer wirtualny 
po atrakcjach przyrodniczo-kulturowych 
Gminy Ochotnica Dolna. Aplikacja mo-

bilna obejmować będzie sieć szlaków 
pieszych, biegowych, rowerowych i nar-
ciarskich oraz ścieżki tematyczne.

Po stronie słowackiej również powstanie 
aplikacja oraz wirtualny spacer po atrak-
cjach przyrodniczo-kulturowych Gmi-
ny Leśnica - aplikacja mobilna partnera 
obejmować będzie ścieżki piesze oraz 
rowerowe.

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

W ramach realizacji inwestycji Wnio-
skodawca wykona modernizację i roz-
budowę zaplecza rekreacyjnego przy 
Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. 
mjra Henryka Sucharskiego w Tylma-
nowej, poprzez: zakup urządzeń siłowni 
zewnętrznej, wykonanie bezpiecznej 
nawierzchni, zagospodarowanie zielenią 
dekoracyjną i okrywową.  

Na terenie zaplecza rekreacyjnego pla-
nowany jest montaż elementów małej 
architektury w postaci urządzeń siłowni 
zewnętrznej typu rower siedzący oraz 
orbitrek. Zaproponowano montaż no-
watorskiego wyposażenia siłowni, które 
umożliwia wytwarzanie energii elek-
trycznej podczas wykonywania ćwiczeń. 

Pozyskana dotacja współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania Wsparcie dla rozwoju lo-
kalnego w ramach inicjatywy LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

W zdrowym ciele zdrowy duch 
– modernizacja i rozbudowa zaplecza 
rekreacyjnego w Tylmanowej

Tradycja ziołami pachnąca 

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała środki na realizację zadania 
pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, które ma na celu  poprawę 
warunków spędzania czasu wolnego poprzez modernizację 
i rozbudowę zaplecza rekreacyjnego w Tylmanowej.  

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej otrzymał środki 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie na realizację 
zadania „Tradycja ziołami pachnąca”. 

Energia elektryczna może być bezpo-
średnio wykorzystywana do ładowania 
przenośnych odbiorników energii elek-
trycznej, jak na przykład telefony, table-
ty, odbiorniki GPS, poprzez wbudowane 
porty USB. Każde z urządzeń umożliwia 
monitorowanie sposobu i intensywności 
użytkowania za pomocą aplikacji do-
stępnej zarówno dla właściciela terenu, 
jak też oferującej opcję indywidualnego 
rejestrowania postępów w ćwiczeniach 
dla każdego użytkownika. 

Na terenie zaplecza rekreacyjnego pla-
nowany jest jeden rodzaj nawierzchni 
przepuszczalnej – ze żwiru. Zostanie ona
zabudowana jako nawierzchnia bez-
pieczna, pod urządzeniami siłowni. 

Projektowana zieleń stanowić będzie 
uzupełnienie aranżacji przestrzennej si-
łowni zewnętrznej. Kompozycja roślin 
akcentuje lokalizację strefy ćwiczeń, sta-
jąc się jednocześnie integralną częścią tej 
przestrzeni. Łącznie przewidziano wyko-
nanie nasadzeń 21 egzemplarzy krze-
wów grabu pospolitego oraz wykonanie 
12,6 m2 trawnika dywanowego.

W ramach operacji planowane jest prze-
prowadzenie 96 godzin zajęć ruchowo - 
sprawnościowych na zmodernizowanym 
obiekcie infrastruktury rekreacyjnej. 
Dodatkowo zajęcia rozbudowane będą 
o część merytoryczną w zakresie działań 
mających wpływ na ochronę środowiska 
i przeciwdziałających zmianom klimatu, 
jak również wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii. 

Operacja współfinansowana jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
działania Wsparcie dla rozwoju lokalne-
go w ramach inicjatywy LEADER Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

Operacja realizowana jest w ramach 
Strategii Rozwoju Lokalnego kierowane-
go przez społeczności wdrażanej przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Gorce - Pieniny”. 

Zioła stanowiły stały element dawne-
go codziennego życia. Były stosowa-
ne zarówno do przyrządzania potraw, 
ale także na różne dolegliwości – miały 
swoje konkretne przeznaczenie. Sta-
nowią one zatem część naszej lokalnej 

tradycji i tożsamości. Tak mocno wpisały 
się w kulturę ludową, że nie sposób ich 
pominąć. Są częścią tutejszej kultury – 
motywy roślinne i kwiatowe znajdują się 
na ubraniach (gorsety, portki góralskie), 
ich kształty były przedmiotem zainte-
resowania rzeźbiarzy np. dziewięćsił, 
stanowiły ozdobę ścian domów, werand. 
Ludzie od dawna żyli w zgodzie i w har-
monii z przyrodą, która przenikała ich 
życie stąd obecność roślin, ziół, kwiatów 
wszędzie, w każdej dziedzinie.   

W ramach zadania zostanie opracowana 
i wydana publikacja zawierająca opisy 
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zastosowania ziół w kuchni oraz zielnik 
wraz z fotografiami ziół i ich charakte-
rystyką. Ponadto odbędą się warsztaty 
zielarskie dotyczące wykorzystania ziół 

w kuchni, aromaterapii oraz przygotowy-
wania kosmetyków z ziół i roślin. Warsz-
taty będą się składać z następujących 
bloków tematycznych: prezentacja ziół 

– wykład, spacer po łące – zbieranie ziół 
i ich rozpoznawanie, zajęcia praktyczne: 
przygotowywanie preparatów kosme-
tycznych, zastosowanie ziół w kuchni).  

Ideą powyższych działań jest także 
kształtowanie postaw proekologicznych 
wśród lokalnej społeczności, polegają-
cych na dbaniu o przyrodę, która „daje” 
nam rośliny, a więc zdrowe pożywienie. 
To także ukazanie unikatowej przyrody 
i piękna regionu Gorców, o które trzeba 
dbać i je chronić, aby służyło swoimi do-
brami jak najdłużej. 

Operacja realizowana jest w ramach 
Strategii Rozwoju Lokalnego kierowane-
go przez społeczności wdrażanej przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Gorce-Pieniny”

Teatr Nowy w Krakowie od 2011 roku re-
alizuje projekt „60+ Nowy Wiek Kultury”, 
poprzez który aktywizujemy seniorów 
w Małopolsce. Każdego roku pracuje 
z trzema grupami seniorów, pochodzący-
mi z trzech różnych małopolskich gmin. 
W 2020 roku, do udziału w 10. edycji 
projektu zaproszono seniorów z gmin 
Ochotnica Dolna, Bobowa i Laskowa, 
którzy z Agnieszką Obszańską pracowa-
li nad realizacją autorskich słuchowisk. 
Każde ze słuchowisk składa się z opowie-
ści uczestników projektu, którzy dzielą 
się ze słuchaczami nie tylko swoją wraż-
liwością i doświadczeniem życiowym, ale 

W związku z czasem pandemii i ze 
względu na różne obostrzenia pomysł 
na opracowanie teledysku narodził się 
spontanicznie i nagranie powstało w cią-
gu zaledwie jednego wieczoru, bez po-
przedzających go przygotowań. Dzię-

Tylmanowianie i Ochotniczanie 
w słuchowisku Radia Kraków

Życzenia dla kochanych 
babć i dziadków 

W czasie Świąt Bożego Narodzenia (25 - 27.12. 2020 r.) Radio 
Kraków zaprosiło słuchaczy na cykl dokumentalnych słuchowisk 
pt. „60+ Nowy Wiek Kultury”. Była to wspólna propozycja Radia 
Kraków i Teatru Nowego.

Dziecięcy Teatr Muzyczny Hejo wraz ze swoim opiekunem Michałem 
Buskiem przygotował dla wszystkich babć i dziadków z Ochotnicy 
i Tylmanowej małą niespodziankę. 

przede wszystkim tym, jak widzą bliższą 
i dalszą okolicę, jakie mają aspiracje i ma-
rzenia i tym, co dla nich ważne.

W realizacji słuchowiska wzięli udział 
seniorzy z Ochotnicy i Tylmanowej na-
leżący do Stowarzyszenia Klubu Seniora 
Wiecznie Młodzi. Przygotowali oni słu-
chowisko „Wiecznie młodzi w Gorcach”. 
W słuchowisku opowiadają i śpiewają 
o życiu dawniej i dziś, o trudach życia 
w tym surowym klimacie, o przywiąza-
niu do gór i natury, tradycji, wspólnocie, 
tożsamości góralskiej, spotkaniach, które 
dają nadzieję i… plackach na blasze. 

- Swoją energią mogliby obdarzyć z pół 
Polski. Nie dają się samotności. Spoty-
kają się, by rozmawiać, śpiewać, dzielić 
radościami i troskami. Na tym trudnym 
górskim terenie i w małej społeczności 
żyło i wciąż żyje się inaczej – mówi w słu-
chowisku Agnieszka Obszańska.  

Słuchowisko dostępne tutaj: 
https://www.radiokrakow.pl/
audycje/nadajemy-swiatecznie/60-
nowy-wiek-kultury-w-radiu-
krakow/?fbclid=IwAR2NIFPESxirS_
Y24ohPNtM8ZdjwbDGG_N_
jgu0mbHuLHGNjhvDyLL4glbo/ 
Warto posłuchać ich opowieści!

Słuchowisko powstało w ramach projek-
tu 60 + Nowy Wiek Kultury realizowany 
przez Teatr Nowy w Krakowie.  

Tekst i zdjęcia: radiokrakow.pl 

kujemy państwu Michalikom za udział 
w nagraniu. 

Zapraszamy do obejrzenia i odsłuchania 
życzeń dla naszych wspaniałych dziad-
ków na kanale YouTube. 

https://www.youtube.com/
watch?v=f1VCUcyJYS8&t=1s

Spółdzielnia będzie zajmowała się:
• utrzymaniem ogrodów, zieleni i po-
rządku w przestrzeni publicznej i pry-
watnej w zakresie estetycznego utrzy-
mania i zagospodarowania terenów 
zielonych, skwerów, trawników, placów 
zabaw, terenów trawiastych;
• sprzątaniem, utrzymaniem porządku 
i czystości w budynkach użyteczności 
publicznej i prywatnych;
• remontami dróg;
• pozostałym sprzątaniem - zamiatanie 
i polewanie ulic i usuwanie śniegu i lodu, 
włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z da-

W Gminie Ochotnica Dolna powstała 
spółdzielnia socjalna EKO – OCHO 

W związku z otrzymanymi środkami na realizację projektu: 
„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion 
Podhalański” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w Gminie Ochotnica Dolna powstała 
spółdzielnia socjalna EKO – OCHO. 

chów budynków, usługa wykonywana 
będzie ręcznie.

Spółdzielnia socjalna będzie świadczyć 
usługi na rzecz jednostki samorządu te-
rytorialnego, innych klientów instytucjo-
nalnych, lokalnych przedsiębiorców oraz 
prywatnych klientów. 

W spółdzielni zatrudnionych zostanie 
5  osób - na pół etatu każda. Na począ-
tek zostaną zatrudnieni Romowie – w tej 
grupie panuje najwyższa stopa bezrobo-
cia. 

Spółdzielnia Socjalna EKO-OCHO dla 
swych klientów będzie wykonywać za-
dania na podstawie umów, świadcząc 
usługi jednorazowo lub wg częstotli-
wości określonej w umowie. Zlecenia 
pozyskane od Gminy będą zleceniami 
ryczałtowymi. W zakresie zagospoda-
rowania terenów zielonych dla klientów 
instytucjonalnych spółdzielnia oferować 
będzie m.in. koszenie poboczy, wykasza-
nie nieużytków rolnych, koszenie obiek-
tów sportowych, pielęgnację skwerów 
i zieleńcy, sadzenie kwiatów. 

Otrzymane dofinansowanie zostanie 
przeznaczone na zatrudnienie pracow-
ników oraz zakup sprzętu: odzieży robo-
czej, samochodu 3,5 t. 130 KM, sprzętów 
(m. in. zagęszczarka, ubijak, przecinarka)  
elektronarzędzi (m. in. kosa elektryczna, 
kosiarka). 

Projekt współfinansowany jest ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priory-
tetowej Region spójny społecznie. Dzia-
łanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej. 
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W trakcie szkolenia zostały wyhafto-
wane: makatka z wzorem ochotnickim, 
torebka, papucie, poszewka na jaśka 
z haftem dziurkowym, trzy serwetki. 
Wyroby rękodzielnicze można obejrzeć 
w Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej 
podziwiając technikę wykonania i dawne 
wzory. 

Został także nagrany materiał filmowy 
prezentujący postępy prac. 

Działania realizowane w ramach pro-
jektu ukierunkowane były na pielęgno-
wanie tradycji ludowej i dziedzictwa 
kulturowego. Celem projektu było za-

W Wiejskich Ośrodkach Kultury pre-
zentowane były trzy wystawy. Pierwsza 
z nich „Karol Wojtyła. Narodziny” jest 
już być może niektórym znana. Została 
przygotowana przez warszawskie Cen-
trum Myśli Jana Pawła II w ubiegłym 

Ochotnicka tradycja 
rękodzielnicza ocalona 

Wystawy tematyczne 
w Wiejskich Ośrodkach Kultury 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej zrealizowało w 2020 r. 
zadanie „Mała Ojczyzna – Wielki Mistrz” dofinansowane z programu 
„Kultura ludowa i tradycja 2020”. Od kwietnia obywały się warsztaty 
z wyszywania i haftowania rękodzieła, podczas których uczennice 
pod nadzorem Mistrza – Janiny Król – poznawały rodzaje haftów 
i nabywały umiejętności związane z wyszywaniem. 

Od 22 lutego do 12 marca br. w Wiejskich Ośrodkach Kultury 
w Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej i Tylmanowej prezentowane 
były wystawy tematyczne, które chętnie oglądali mieszkańcy, goście, 
a przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych. 

pewnienie ciągłości tradycji i przekaza-
nie wiedzy kolejnym osobom, aby mo-
gły kontynuować pozostawione przez 
przodków dziedzictwo. Uczniowie nabyli 
wiedzę oraz praktyczne umiejętności 
z wyszywania i haftowania tradycyjne-
go ochotnickiego rękodzieła. 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 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury

roku. Była prezentowana w Gminie 
Ochotnica Dolna w związku z setną rocz-
nicą urodzin Papieża Polaka.

Kolejna wystawa „Ochotnica i Tylmano-
wa. Miejsca Pamięci” prezentuje waż-

ne historyczne miejsca we wszystkich 
trzech miejscowościach. Jest formą 
upowszechniania wiedzy o miejscach pa-
mięci i ofiarach walk o wolność. Zawiera 
zdjęcia archiwalne, ale także współcze-
sne. Opisy zostały zaczerpnięte z publi-
kacji „Ochotnica i Tylmanowa. Miejsca 
Pamięci” Dawida Golika i Wojciecha Mu-
leta. Na tytułowej planszy zamieszczony 
został wiersz lokalnej poetki Stanisławy 
Gołdyn pt. „Hołd partyzantom”.

Ostatnia wystawa „Ocalić od zapo-
mnienia” poświęcona jest grobom i mo-
giłom ofiar działań wojennych na tere-
nie Ochotnicy i Tylmanowej. Burzliwe 
i krwawe dzieje Gminy Ochotnica Dolna 
pozostawiły po sobie dziesiątki mogił 
wojennych na cmentarzach, polanach 
i w górach. Wśród nich są mogiły poje-
dyncze i zbiorowe. Wystawa składa się 

Najaktywniejszy Czytelnik 
w 2020 roku

Niestety ze względu na sytuację związaną z Covid-19 biblioteki 
w zeszłym roku były czasowo zamknięte (w sumie przeszło trzy 
miesiące), jednakże czytelnicy chętnie korzystali z zaproponowanych 
udogodnień i sposobów wypożyczania książek. Księgozbiory GBP  
udostępniono 957 czytelnikom i wypożyczono 15550 woluminów. 

ze zdjęć archiwalnych i współczesnych, 
ale także wzbogacona została rysunkami 
autorstwa Macieja Kuchty, które przed-
stawiają aktualne mogiły znajdujące się 
na cmentarzach parafialnych. Treść wid-
niejąca na poszczególnych tablicach zo-
stała zaczerpnięta z publikacji „Ocalić od 
zapomnienia” Dawida Golika. Wiersze, 

które znajdują się na planszach są autor-
stwa lokalnej poetki Stanisławy Gołdyn.
Wystawy „Ochotnica i Tylmanowa. 
Miejsca Pamięci” i „Ocalić od zapomnie-
nia” zostały opracowane przez Gminę 
Ochotnica Dolna dzięki pozyskanym 
środkom z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OCHOTNICY DOLNEJ

Bezpłatny dostęp do ebooków w Legimi 
dla czytelników z Ochotnicy i Tylmanowej

Szanowni Czytelnicy,

Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dol-
nej zakupiła, w ramach Programu Wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
(priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych do bi-
bliotek publicznych), kody dostępu do e-booków 
w Legimi, gdzie można wybierać spośród 50 000 
książek.

W przypadku osób, które jeszcze nie korzystały 
z Legimi, system, po wpisaniu otrzymanego kodu 
dostępu, będzie prosił o utworzenie konta czytel-
niczego na tym portalu. Następnie będzie można 
wybrać typ urządzenia, na którym będą wyświe-
tlane e-booki i pobrania/zainstalowania odpo-
wiedniego oprogramowania /aplikacji.

Do wyboru są następujące urządzenia: komputer 
(stacjonarny lub laptop), tablet, czytnik e-booków 
oraz smartfon.

Jednym kodem można powiązać  (i dzięki temu 
czytać równolegle) dwa urządzenia. Nie mogą być 
to urządzenia tego samego typu (np. dwa tablety), 
muszą być to pary mieszane (np. tablet i czytnik).
Od momentu aktywacji kodu użytkownik ma do-
stęp do zasobu przez 30 dni. Potem dostęp należy 
przedłużyć kolejnym kodem na następny miesiąc 
(nie oznacza to, że muszą je otrzymywać te same 
osoby).

Kody można aktywować tylko i wyłącznie na 
podstronie: https://www.legimi.pl/rajska/
Zapraszamy po kody do naszych bibliotek!

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa
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30 stycznia 2021 roku rozstrzygnięto 
Konkurs na Najaktywniejszego Czytel-
nika GBP.

Wśród dorosłych trzy pierwsze miejsca 
zdobyli: pani Teresa Kęska 132 wol., pani 
Elżbieta Szlaga 119 wol., pani Małgorza-
ta Wołek 106 wol.. Wyróżnienia przy-
znano osobom, które wypożyczyły od 
75 do 100 wol.: pan Jan Jagieła, pani Iza-
bela Jagieła, pani Maria Jankowska, pani 
Kazimiera Batko, pani Beata Nogawka, 
pani Karolina Chrobak, pani Iwona Jagie-
ła, pani Elżbieta Groń, pani Elżbieta Pol-
czyk, pani Agnieszka Zabrzewska, pan 
Jarosław Zabrzewski, pani Teresa Faltyn, 

WOK w ramach zadania „Zakup wypo-
sażenia na potrzeby prowadzenia dzia-
łalności kulturalnej Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Ochotnicy Dolnej” zakupił: 
instrumenty i akcesoria muzyczne: akor-
deon, cajon, bongosy, pianino elektro-
niczne, lira dzwonkowa, basy góralskie, 
trąbki , saksofon altowy, flety poprzecz-
ne, klarnety, waltornia; profesjonalną 
kurtynę na scenę; stoły bankietowe  
wraz z matami wygłuszającymi; sprzęt 
multimedialny i fotograficzny: podłoga 
interaktywna, aparat fotograficzny; wy-

pani Małgorzata Buczek, pani Błachut 
Halina, pani Józefa Chlipała, pani Moni-
ka Faltyn, pani Lucyna Wygrecka, pan 
Roman Tabor, pani Małgorzata Chrobak, 
pani Małgorzata Janczura, pani Salomea 
Ziemianek, pani Katarzyna Kasprzak, 
pani Kalina Piszczek, pani Anna Zaziąbło. 
Trzy pierwsze miejsca wśród dzieci i mło-
dzieży do lat 14 zdobyli: Dominika Głód 
413 wol., Helena Chlipała 159 wol., Ewa 
Chrobak 112 wol. Wyróżnienia: Zuzanna 
Chrobak, Mateusz Nowogórski, Marty-
na Pawlik, Maciej Królczyk, Magdalena 
Szlaga, Mikołaj Buczek, Sebastian Szlaga, 
Oliwia Wójciak, Wiktoria Biel, Maksymi-
lian Michałczak, Maria Udziela, Wojciech 

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Dolnej z nowym wyposażeniem 

Gorczańskie gorsety wyhaftowane 

Jeszcze z końcem ubiegłego roku Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Dolnej dokonał zakupu wyposażenia do swojej placówki. 
Działania prowadzone były w ramach dofinansowania „Infrastruktura 
domów kultury 2020”, które WOK pozyskał z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

W grudniu 2020 r. zakończyły się warsztaty z wyszywania 
i haftowania ochotnickich gorsetów realizowane w ramach zadania 
„Gorczańskie kwiaty igłą malowane” z programu „Kultura ludowa 
i tradycja 2020”. Odbywały się one w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej od kwietnia do grudnia. 

WOK OCHOTNICA DOLNA

posażenie służące organizacji imprez 
plenerowych: namioty plenerowe, skła-
dane ławki, podesty sceniczne, schodki, 
barierki, bramka oświetleniowa, oświe-
tlenie; sprzęt nagłośnieniowy: mikrofony 
przewodowe, statywy do mikrofonów, 
kable mikrofonowe, subbas, mikrofony 
do skrzypiec, mikrofony krawatowe oraz 
sprzęt biurowy tj. drukarka. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.

Ziemianek. Nagrody książkowe wręcza-
ne są w bibliotekach podczas odwiedzin.

Serdecznie gratulujemy! 

Szkolenie prowadziła Joanna Dłubacz, 
lokalna artystka ludowa, która od kilku 
lat zajmuje się wyszywaniem gorsetów 
regionalnych według tradycyjnego wzo-
ru. Wyszywa koralikami oraz nićmi. 

Głównym motywem zdobniczym ochot-
nickich gorsetów są bukiety z kwiatów, 
a podstawę stanowią róże. 

W ramach warsztatów, Mistrz przekazał 
swój fach i swoją wiedzę w zakresie wy-

szywania i haftowania gorsetów, swoim 
uczniom, którzy z pewnością będą kon-
tynuować tę tradycję. 

Dwa gorsety ochotnickie, które po-
wstały podczas zadania, można oglądać 
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochot-
nicy Dolnej. 

Zapraszamy także do obejrzenia mate-
riału filmowego, który prezentuje etapy 
powstawania gorsetu oraz postępy prac 

uczniów. Film dostępny jest na Facebo-
oku WOK w Ochotnicy Dolnej. 

Działania realizowane w ramach projek-
tu ukierunkowane były na pielęgnowanie 
tradycji ludowej i dziedzictwa kulturo-
wego. Celem projektu było zapewnienie 
ciągłości tradycji i przekazanie wiedzy 
kolejnym osobom, aby mogły konty-
nuować pozostawione przez przodków 
dziedzictwo. Uczniowie nabyli wiedzę 
oraz praktyczne umiejętności z wyszy-

Oferta WOK:
1. Aktywny Senior - zajęcia gimnastyczne dla seniorów 
2. Taniec nowoczesny - grupa dziecięca
3. Taniec nowoczesny – grupa młodzieżowa
4. Zajęcia fitness – grupa początkująca
5. Zajęcia fitness – grupa zaawansowana
6. Dziecięca grupa teatralna
7. Grupa muzyczno – teatralna (młodzież i dorośli)
8. Kapela góralska Spod Gorca
9. Nauka tańca góralskiego – lekcje indywidualne 
10. Gimnastyka akrobatyczna z grupą Screamo Trickz
11. Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna
12. Ognisko muzyczne – nauka teorii muzyki oraz nauka 
gry na instrumentach: gitara, skrzypce, akordeon, pianino, 
trąbka, waltornia, saksofon, puzon, flet poprzeczny, 
klarnet, sakshorn.
13. Nauka śpiewu i emisji głosu
14. Chór Parafialny 
15. Cheerleading
16. Edukacja poprzez zabawę z wykorzystaniem 
podłogi interaktywnej
17. Zespół muzyczny 

Do dyspozycji mamy: 

• 2 stoły do tenisa, 
• stół bilardowy, 
• piłkarzyki, 
• podłogę interaktywną.

Zapraszamy również do 
„Ogródka kieszonkowego”, 
aby tam pograć w karty, 
szachy, gry planszowe czy 
poczytać książkę.

wania i haftowania gorsetów góralskich. 
To przyczyni się do ocalenia ginącego 
zawodu, a także do kultywowania i pro-
mowania lokalnego dziedzictwa kulturo-
wego oraz kształtowania poczucia przy-
należności do regionu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.
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Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Górnej w ramach zadania „Zakup wypo-
sażenia na potrzeby prowadzenia edu-
kacji kulturalnej przez Wiejski Ośrodek 

W związku z kolejną rocznicą pobytu ks. 
Karola Wojtyły na Skałce, tradycyjnie 
jak co roku, w „Wojtyłowej Gazdów-
ce” została odprawiona msza św. Prze-
wodniczył jej ks. Jacek Janiczek – wi-
kary z parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Ochotnicy Górnej. 

Spotkanie rocznicowe w „Wojtyłowej 
Gazdówce” to inicjatywa mieszkańców 

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Górnej ma nowe wyposażenie

66. rocznica pobytu ks. Karola 
Wojtyły w Ochotnicy Górnej 

Z końcem 2020 r. Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej 
zakupił wyposażenie do swojej placówki. Działania prowadzone były 
w ramach dofinansowania „Infrastruktura domów kultury 2020”, które 
WOK pozyskał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tym roku miała miejsce 66. rocznica pobytu ks. Karola Wojtyły 

w os. Skałka w Ochotnicy Górnej. Gościł on tutaj w dniach od 

20 stycznia do 2 lutego 1955 r. Wraz z grupą młodzieży mieszkali 

u rodziny Józefa i Katarzyny Janczurów. Stąd mieli doskonały punkt 

wypadowy do wielu wycieczek narciarskich w okoliczne góry. Tutaj 

codziennie ks. Karol Wojtyła odprawiał mszę świętą. 

WOK OCHOTNICA GÓRNA

Kultury w Ochotnicy Górnej” zakupił: 
system nagłośnieniowy: subwoofer ak-
tywny, okablowanie, syntezator, Work- 
station, system odsłuchu scenicznego; 

multimedia: ekran na statywie, projektor, 
drukarka; meble – krzesła konferencyj-
ne; instrumenty i akcesoria muzyczne: 
gitara elektroakustyczna, combo gita-
rowe, combo basowe, cajon (perkusja) 
i drumset, namiot ekspresowy i pokro-
wiec, nagłowny system bezprzewodowy, 
bezprzewodowy system mikrofonowy 
oraz wyposażenie wystawowe: gabloty, 
ścianki ekspozycyjne ścienne, ścianka 
ażurowa). 

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.

Ochotnicy Górnej, którzy w ten sposób 
chcieli uczcić pamięć o Papieżu Polaku, 
którego 100. rocznica urodzin przypa-
dała w ubiegłym roku. Jednak ze wzglę-
du na pandemię wydarzenie odbyło się 
w kameralnym gronie. 

Zrezygnowano również z zawodów nar-
ciarskich, które od kilku lat towarzyszyły 
spotkaniu. 

Jeszcze przed wigilią podczas pierwsze-
go instruktażu on - line poznały prostą 
technologię wyrobu zapachowych świec 
ozdobnych. Wszelakie pachnidła, ete-
ryczne olejki i mikstury, których zapachy 
wypełniały sale WOK-u, fiolki, butelecz-
ki, dostarczono z inicjatywy i pomysłu
Teatru Nowego w Krakowie, który 
w osobie Tomka Kireńczuka zorganizo-
wał ten super prezent dla seniorów w ca-
łości on line.

Podczas kolejnych dwóch seansów 
w styczniu nie można było się oprzeć 
cudownej atmosferze tych warsztatów. 

Warsztaty dla Klubu Seniora 
Wiecznie Młodzi 

Gorce – przyroda, kultura, ludzie 

WOK w Ochotnicy Górnej był w grudniu i styczniu miejscem spotkań 
seniorek ze Stowarzyszenia Klub Seniora Wiecznie Młodzi, które 
wzięły udział w superatrakcyjnych i kolorowych warsztatach. 

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

WOK TYLMANOWA

Nasze kochane seniorki rozpływały się 
w euforii zapachów eterycznych sporzą-
dzając indywidualne lecznicze oleje we-
dle domowych receptur.

Ostatnie spotkanie z kosmetologią sto-
sowaną w WOKu w Ochotnicy Górnej 
było festiwalem maści, smarowideł lecz-
niczych oraz kremów pielęgnacyjnych 
skórę. Panie z wielkim zaangażowaniem 
wysłuchały wszystkich zaleceń i uczy-
ły się jak swojego niezwykłego i nie-
zniszczalnego ducha przechować dalej 
w zdrowym i pięknym ciele.

W ramach realizacji zadania w 2019 r. 
został wydany kalendarz ścienny, któ-
ry towarzyszył nam przez cały 2020 r. 
przypominające każdego dnia i miesiąca 
o regionie, jego niezwykłym ukształto-
waniu terenu i kulturze. 

Pod koniec ubiegłego roku zakończyły 
się z kolei prace nad albumem „Gorce 
przyroda kultura ludzie”. Jest to publi-
kacja zawierająca zdjęcia prezentujące 
najpiękniejsze krajobrazy, kulturę oraz 
folklor Gorców. Autorami unikatowych 
fotografii są Lucyna Kozub i Łukasz Li-
siecki. Natomiast wstęp mówiący m. in. 
o ekologii napisał prof. nadz. Jan Bo-
dziarczyk. 

Gmina Ochotnica Dolna cechuje się bo-
gatą kulturą materialną i duchową, tra-
dycyjną kuchnią, wyróżniającym strojem 
regionalnym i gwarą. Dlatego album, 
który właśnie został wydany jest cieka-
wą formą promocji zasobów przyrodni-
czych regionu. 

Celem kampanii promocyjnej prowadzo-
nej przez WOK w Tylmanowej jest uka-
zanie unikatowej przyrody Gorców, wy-
eksponowanie tutejszej kultury i piękna 
regionu oraz skoncentrowanie się na nie-
powtarzalnej naturze i tradycji, o które 
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warto dbać i je chronić. Idę kampanii jest 
również dotarcie do świadomości miesz-
kańców Gorców, aby docenili niezwy-

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmano-
wej w ramach zadania „Zakup wyposa-
żenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Tylmanowej” w roku 2020 zakupił: 
akcesoria muzyczne - pulpity do nut; 

Nowe wyposażenie Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Tylmanowej 

Tylmanowskie gorsety wyszyte 

Wiejski Ośrodek Kultury W Tylmanowej dokonał zakupu wyposażenia 
do swojej placówki. Działania prowadzone były w ramach 
dofinansowania „Infrastruktura domów kultury 2020”, które WOK 
pozyskał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ubiegłym roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej 
odbywały się warsztaty z wyszywania i haftowania tylmanowskich 
gorsetów. Zadanie „Kwiatki igła wyszywane” było finansowane 
z programu „Kultura ludowa i tradycja 2020”. 

sprzęt komputerowy: dysk przeno-
śny zewnętrzny, bezprzewodową mysz 
komputerową, zewnętrzny napęd CD; 
urządzenia biurowe: drukarka ze skane-
rem, tablica flipchart, dyktafon; meble: 

szafa, krzesła biurowe; nagłośnienie, 
sprzęt multimedialny: ekran projekcyjny, 
projektor, stolik pod projektor, podłoga 
interaktywna; specjalistyczny sprzęt dla 
osób niepełnosprawnych: rampa najaz-
dowa dla wózków inwalidzkich, nakładka 
na toaletę z podłokietnikami; instrumen-
ty muzyczne: gitara klasyczna, gitara 
elektryczna; wyposażenie pracowni pla-
stycznej: sztalugi, antyramy; aparat fo-
tograficzny. Zamontowany został także 
monitoring. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.

Wokalny konkurs świąteczny 
rozstrzygnięty 

4 marca w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbyło się 
wręczenie nagród zwycięzcom i uczestnikom konkursu kolęd, 
pastorałek i piosenek zimowych. Nagrody wręczył Kierownik WOK 
Jan Ligas. 

W szkoleniu brały udział dwie uczenni-
ce – mieszkanki Tylmanowej, które pod 
okiem Mistrza – Małgorzaty Wąchały, 
poznawały stare tylmanowskie wzory 
i uczyły się ich wyszywania. 

W ramach warsztatów powstały dwa 
gorsety tylmanowskie, które można 

Konkurs odbył się w formie zdalnej. 
Uczestnicy opracowali nagrania i dostar-
czyli je do WOK. W dniu 24 lutego br. ko-
misja w składzie: Lucyna Kozub, siostra 
Loretta i Stanisław Urbaniak przesłuchali 
nadesłane nagrania świąteczne i doko-
nali wyboru zwycięzców: 

obejrzeć w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Tylmanowej. Został także nagrany 
materiał filmowy prezentujący etapy 
prac nad gorsetem. 

Działania realizowane w ramach projek-
tu ukierunkowane były na pielęgnowanie 
tradycji ludowej i dziedzictwa kulturo-

wego. Celem projektu było zapewnienie 
ciągłości tradycji i przekazanie wiedzy 
kolejnym osobom, aby mogły konty-
nuować pozostawione przez przodków 
dziedzictwo. Uczniowie nabyli wiedzę 
oraz praktyczne umiejętności z wyszy-
wania i haftowania gorsetów góralskich. 
To przyczyni się do ocalenia ginącego 
zawodu, a także do kultywowania i pro-
mowania lokalnego dziedzictwa kulturo-
wego oraz kształtowania poczucia przy-
należności do regionu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.

Kategoria przedszkole – kl. 0
1. Justyna Ligas 
2. Lena Anterska
3. Wojciech Ziemianek 

Kategoria kl. I – kl. III 
1. Aleksandra Klag 

Zuzanna Świtecka 
2. Julia Anterska
Zuzanna Kozielec 
3. Antoni Noworolnik 
Franciszek Noworolnik 

Wyróżnienie: 
Przemysław Ligas 
Zuzanna Ligas 

Kategoria kl. IV – kl. VI
1. Zofia Noworolnik
2. Filip Anterski 

Kategoria kl. VII – kl. VIII 
1. Kinga Ligas 

kłość swojej kultury i piękno krajobrazu 
w miejscu swojego zamieszkania. Podję-
te w projekcie działania są innowacyjne 

i przyczyniają się do powstania oryginal-
nych i ekologicznych materiałów promo-
cyjnych popularyzujących wyjątkowość 
i oryginalność Gorców. 

Publikację można będzie otrzymać pod-
czas wydarzeń promocyjnych, które 
zostaną zorganizowane wiosną i latem 
w Gminie Ochotnica Dolna.

Operacja realizowana w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność wdrażanej przez Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania „Gorce 
– Pieniny”.
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W niedzielę 20.12.2020 delegacja przedstawicieli miejscowych 
środowisk udała się pod Pańską Przehybkę w miejsce pamiętnego 
zdarzenia sprzed 76 lat, by oddać cześć bohaterom i upamiętnić 
wydarzenia II wojny światowej. 

23 grudnia miała miejsce 76. rocznicę „Krwawej Wigilii” w Ochotnicy 
Dolnej. 22 grudnia także miała miejsce 76. rocznica pacyfikacji os. 
Rzeka. W wyniku tych tragicznych zdarzeń śmierć poniosło ponad 
50 mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna. 

Ze względu na obecną sytuację związa-
ną z pandemią były to skromne obchody, 
w małym gronie, ale świadczące o pa-
mięci współczesnych. 

Na miejsce udali się Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Robert 
Springwald – reprezentant Muzeum Ar-
mii Krajowej w Krakowie, Tadeusz Gier-
czyk – przedstawiciel Gorczańskiego 
Parku Narodowego, który podjął gości 
gorącą herbatą, Renata Rusnak – Dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Ochotnicy Górnej, Wie-
sław Maciąga – Sołtys Sołectwa Ochot-
nica Górna oraz reprezentanci 9 Podha-

Rano, w kościele parafialnym w Ochot-
nicy Dolnej została odprawiona msza w 
intencji pomordowanych. Następnie na 
cmentarzu i pod pomnikiem krwawej 
wigilii oraz w os. Brzeźnie zostały zło-
żone kwiaty i zapalone znicze. W skrom-
nych obchodach udział wzięli Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
Krzysztof Jurkowski Zastępca Wójta 
Gminy Ochotnica Dolna i Monika Jagieła 
Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej. 

W Tylmanowej, w os. Rzeka, przy pa-
miątkowej tablicy, postawionej w hoł-
dzie pomordowanym, zawisły biało czer-
wone flagi. 

Skromne obchody 76. rocznicy 
katastrofy Liberatora w Gorcach

76. rocznica „Krwawej Wigilii” 
w Ochotnicy Dolnej i pacyfikacji 
w os. Rzeka w Tylmanowej

lańskiej Drużyny Harcerskiej im. Olgi 
i Andrzeja Małkowskich wraz opiekunką 
Moniką Gierczyk. 

Przy znaku pamięci pod przełęczą Pań-
ska Przehybka wszyscy przybyli oddali 
hołd poprzez złożenie kwiatów i zapale-
nie zniczy. 

Do rozbicia Liberatora w Gorcach doszło 
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 Li-
beratora brali udział żołnierze 1 Pułku 

Strzelców Podhalańskich AK i mieszkań-
cy Wsi Ochotnica.

W ubiegłorocznych uroczystościach 
udział wziął przedstawiciel Konsulatu 
Generalnego Stanów Zjednoczonych 
Ameryki w Krakowie podpułkownik 
Matthew J. Hoffmeister wraz z małżon-
ką Rachel. Została także wydana publi-
kacja „Białe gwiazdy nad Polską” autor-
stwa Krzysztofa Wielgusa i Szymona 
Serwatki.

Zbliżały się święta, najpiękniejsze w roku,
Kiedy Bóg – Zbawca się rodzi.
Kiedy na ziemskie niwy z obłoków,
Światłość odwieczna przychodzi.
Trwa krzątanina, przygotowania,
zakres czynności się mnoży.
Chleb trzeba upiec, przyrządzić dania,
obrus na stole rozłożyć.

Choinka jeszcze szronem pokryta,
Dopiero z lasu przybyła.
Gdzie jest ta gwiazdka? – dziecko się pyta.
Kiedy będzie świeciła?
W ten nastrój błogi, świąteczny, miły,
tragizm się nagle wkrada!
Oddziały Niemców do wsi wkroczyły,
strzał jeden, drugi pada!
Ludzi ogarnia strach, przerażenie.
Jest przecież okres wojny.

Czas niepewności o życie, mienie
Czas trudny, niespokojny.
Niszczyć i palić! – Niemiec zawoła –
tę „republikę bandycką”.
Płoną domostwa, dym dookoła,
nad ziemią ochotnicką.
Słychać płacz, lament, krzyk rozpaczliwy,
błaganie w niebo leci.
Ratuj nas Panie! Bądź miłościwy!
Mordują nawet dzieci!

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić 
tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się 
narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Powojenna konspiracja niepodległościo-
wa była najliczniejszą formą zorgani-
zowanego oporu polskiego społeczeń-
stwa wobec reżimu komunistycznego. 
W zbrojnym podziemiu działało nawet 
200 tys. osób w różnych oddziałach. Ko-
lejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. 
Kilkaset tysięcy osób zapewniało łącz-
ność, aprowizację, wywiad i schronienie.
Przeciwko władzy występowali także 
uczniowie zrzeszeni w podziemnych or-
ganizacjach młodzieżowych – łącznie ok. 
20 tys. młodych ludzi.

W ramach obchodów 1 marca Fundacja 
Wolność i Demokracja każdego roku 
organizowała bieg Tropem Wilczym, 
w którym uczestniczyli także przedsta-
wiciele naszej Gminy. W tym roku, ze 
względu na sytuację epidemiczną, wyda-
rzenie odbędzie się w nieco zmienionej 
formie. Sam bieg wystartuje 16 maja br.

Polecamy materiały edukacyjne przygo-
towane przez Instytut Pamięci Narodo-
wej. Podczas okolicznościowych lekcji 
i obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych szczególnie po-
mocna będzie wirtualna paczka histo-
ryczna dostępna na stronie. 

Można w niej znaleźć liczne artykuły, 
teki edukacyjne, filmy i materiały wideo 
oraz portale edukacyjne. To wartościo-
we źródło informacji. 

Polecamy również serwis Polskiego Ra-
dia „Żołnierze Wyklęci”. Są w nim do-

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 
- #pamiętamy po raz dziesiąty

stępne  unikalne nagrania i relacje świad-
ków historii. W serwisie można znaleźć 
także relacje „Niezłomnych”, ich sylwet-
ki, a także opisy procesów i represji, ja-
kie ich spotkały. Serwis jest dostępny na 
stronie Polskiego Radia.

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami pol-
skiego powojennego podziemia niepod-
ległościowego i antykomunistycznego, 
którzy stawiali opór sowietyzacji Polski 
i podporządkowaniu jej ZSRR. Wal-
cząc z siłami nowego agresora, musieli 
zmierzyć się z ogromną, wymierzoną 
w nich propagandą Polski Ludowej, któ-
ra nazywała ich „bandami reakcyjnego 
podziemia”. Z kolei osoby działające 
w antykomunistycznych organizacjach 
i oddziałach zbrojnych, które znalazły 
się w kartotekach aparatu bezpieczeń-
stwa, określono mianem „wrogów ludu”. 
Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych 
była pierwszym odruchem samoobrony 
społeczeństwa polskiego przeciwko so-
wieckiej agresji i narzuconym siłą wła-
dzom komunistycznym, ale też przykła-
dem najliczniejszej antykomunistycznej 
konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, 
obejmującej teren całej Polski, w tym 
także utracone na rzecz Związku So-
wieckiego  Kresy Wschodnie II RP.

Uczestników ruchu partyzanckiego 
określa się też jako „żołnierzy drugiej 
konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłom-
nych”. Sformułowanie „Żołnierze Wy-
klęci” powstało w 1993 roku – po raz 
pierwszy użyto go w tytule wystawy 

„Żołnierze Wyklęci – antykomunistycz-
ne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorga-
nizowanej przez Ligę Republikańską na 
Uniwersytecie Warszawskim. Jego auto-
rem był Leszek Żebrowski. 

Liczbę członków wszystkich organiza-
cji i grup konspiracyjnych szacuje się 
na 120-180 tysięcy. Większość akcji 
oddziałów podziemia antykomunistycz-
nego było wymierzonych w oddziały 
zbrojne UB, KBW czy MO. Podziemie 
niepodległościowe aktywnie działało 
też na Kresach Wschodnich, szczególnie 
na ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej 
i wileńskiej. Ostatnim członkiem ruchu 
oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, 
który zginął w obławie w Majdanie Ko-
zic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) 
osiemnaście lat po wojnie – 21 paździer-
nika 1963 roku. Żołnierzy Wyklętych 
dotknęły ogromne prześladowania. 
W walkach podziemia z władzą zginęło 
około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych 
kilka tysięcy zostało zamordowanych na 
podstawie wyroków komunistycznych 
sądów lub zmarło w więzieniach. Wciąż 
są to szacunki. Wysiłek zbrojny i marty-
rologia drugiej konspiracji nadal wyma-
gają badań.

Fenomen powojennej konspiracji nie-
podległościowej polega m.in. na tym, że 
była ona – aż do powstania Solidarności 
– najliczniejszą formą zorganizowanego 
oporu społeczeństwa polskiego wobec 
narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci 
dzięki swojej działalności przyczynili się 
do opóźnienia kolejnych etapów utrwa-
lania systemu komunistycznego, pozo-
stając dla wielu środowisk wzorem po-
stawy obywatelskiej.

Źródło: www.prezydent.pl, www. gov.pl  

Nad stertą gruzów stanęli żywi
i „szaty rozdzierają”.
Zwęglone ciała swoich najbliższych
Ze zgliszcz wydobywają.
Nie ma „Wieczerzy”, nie ma opłatka,
kolęd i spotkań rodzinnych.
Jest ból, cierpienie, a ziemia – Matka,
spija krew ofiar niewinnych. 

Stanisława Gołdyn
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Obecny rok szkolny jest inny niż zwy-
kle. Przyniósł wiele zmian w naszej co-
dziennej pracy. Musieliśmy nauczyć się 
nowych rzeczy, jednak nie pozbawił nas 
entuzjazmu i chęci do działania. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze 
wydarzenia, które miały miejsce w na-
szej szkole. 

Ze względu na sytuację panującą w kra-
ju nie odbyła się tradycyjna zabawa an-
drzejkowa z dyskoteką, wróżbami i ba-
lem przebierańców, jednak 27 listopada 
członkowie SU zorganizowali dla dzieci 
z oddziału przedszkolnego andrzejki. 
Były wróżby, magia i dobra zabawa.

04 grudnia obchodziliśmy Dzień Czapki 
Świętego Mikołaja. Do świętowania tego 
dnia włączyli się wszyscy uczniowie za-
kładając czapkę Świętego Mikołaja.

04 grudnia najmłodszych uczniów na-
szej szkoły, jedynych, którzy pozosta-
li w szkole odwiedził Święty Mikołaj. 
Dzieci długo wypatrywały oczekiwane-
go gościa. Do końca nie wiedziały czy 
w tym roku do nich przybędzie, czy tylko 
doręczy paczki. Jednak Mikołaj nawet 
w trudnym dla wszystkich czasie ma 
swoje sposoby, aby spotkać się z dzieć-
mi. Radość była ogromna. Mikołaj poda-
rował prezenty a dzieci odwdzięczyły się 
wierszami i piosenkami. 

Tradycją w naszej szkole stał się kiermasz 
bożonarodzeniowy. W ubiegłym roku 
cieszył się on ogromnym zainteresowa-
niem. Mimo trudnej sytuacji, obostrzeń, 
ograniczonych kontaktów i zdalnego 
nauczania postanowiliśmy kontynu-
ować nasze działania zachowując reżim 
sanitarny. Organizatorem kiermaszu jest 
szkolny Wolontariat. Jego członkowie 
pod okiem opiekuna wykonują świą-
teczne ozdoby, które sprzedawane są 
w ostatnim tygodniu przed świętami Bo-
żego Narodzenia. 

Wydarzenia z życia szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W OCHOTNICY DOLNEJ

Święta Bożego Narodzenia to piękny 
czas, z którym wiąże się wiele zwycza-
jów. Jednym z nich jest śpiewanie kolęd. 
Uczniowie z kl. I- VIII kolędowali online, 
natomiast dzieci z oddziału przedszkol-
nego zjadły tradycyjny barszcz z uszkami 
i wesoło kolędowały. Uzdolnieni ucznio-
wie naszej szkoły zaprezentowali swoje 
umiejętności i wykonali piękne kolędy, 
których można było posłuchać online.  
Również zespół Nucicki zaprezentował 
online koncert kolęd.

Święto Babci i Dziadka niezwykle uro-
czyście obchodzone jest w klasach 
młodszych. Po feriach do szkoły wró-
cili uczniowie kl. I- III i to właśnie oni 
wraz z zeróweczką przygotowali piękną 
akademię. Babcie i Dziadkowie zawsze 
bardzo licznie uczestniczą w tych spo-
tkaniach, oklaskując deklamowane wier-
szyki, piosenki oraz tańce przygotowane 
przez ich wnuków. Niestety w tym roku 
nie mogli spotkać się „na żywo” ze swo-
imi pociechami w szkole, ale mogli obej-
rzeć nagranie w Internecie.

04 lutego uczniowie „stacjonarni„ i „zdal-
ni” włączyli się w obchody Światowego 

Dnia Walki z Rakiem poprzez przypięcie 
do ubrania różowej kokardki. Akcję zaini-
cjował SU.

11 lutego została przeprowadzona 
„tłustoczwartkowa” zbiórka charyta-
tywna dla Wiktorka. W zorganizowanie 
i przeprowadzenie akcji zaangażował 
się szkolny Wolontariat oraz Samorząd 
Uczniowski. W dniach 11- 18 lutego każ-
dy mógł zakupić i zjeść pysznego pączka, 
i w ten sposób wspomóc akcję.” Kiedy 
pomagamy innym, pomagamy sobie, 
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, 
zatacza koło i wraca do nas”- te słowa 
F. Edwards są najlepszą motywacja do 
tego, że warto pomagać.

12 lutego w naszej szkole królował kolor 
czerwony, bowiem tego dnia panował 
specjalny dress code – wszyscy zakładali 
ubrania w kolorze czerwonym i jego od-
cieniach. W ten sposób świętowaliśmy 
Dzień św. Walentego in. Walentynki.

16 lutego 2021 r. - w ostatni dzień kar-
nawału - odbyły się w naszej szkole Ba-
śniowe Ostatki dla klas 0 - III. Dla każdej 
klasy oddzielnie. W każdej grupie naj-
pierw wspólnie czytaliśmy fragmenty 
ulubionych książek, następnie wręczono 
nagrody w konkursie plastycznym KO-
CHAM CZYTAĆ!!!

Po części oficjalnej bawiliśmy się na 
BAŚNIOWYM BALU. Podczas balu roz-
strzygnięto konkurs na najciekawsze 

Wydarzenia z życia szkoły

przebranie za postać baśniową lub lite-
racką i wręczono nagrody.

24 lutego uczniowie klasy II wraz z wy-
chowawczynią udali się do WOK-u, aby 

obejrzeć wystawę pt. „Karol Wojtyła. 
Narodziny”. Wzięli także udział w zaję-
ciach zorganizowanych przez pana Mi-
chała Buska z Dziecięcego Teatru Mu-
zycznego Hejo.

4 grudnia w szkole zorganizowaliśmy dla 
dzieci z Oddziału Przedszkolnego uro-
czystość „Św. Mikołaja”. Po występie 
artystycznym w wykonaniu dzieci - pio-
senkach i wierszykach - Święty Mikołaj 
obdarował dzieci prezentami, za które  
podziękowały wierszem i modlitwą. 
 

Dla uczniów starszych naszej szkoły zor-
ganizowaliśmy „Mikołajkowe pomysły”:
• Każdy mógł napisać lub narysować list 
do Świętego Mikołaja.
• Uczniowie rozmawiali z rodzicami, 
babciami i dziadkami na temat mikołaj-
kowych wspomnień z dzieciństwa. Mi-
kołajki są doskonałym momentem, kiedy 
możemy komuś sprawić radość. 

W listopadzie i grudniu biblioteka szkol-
na zorganizowała dwa konkursy pla-

Z okazji zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych Panu Wójtowi, 

Przewodniczącemu i Członkom Rady 

Gminy, Wszystkim Pracownikom 

UG oraz Mieszkańcom, składamy 

najlepsze życzenia.  

Dyrekcja, Pracownicy 
i Grono Pedagogiczne.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W OCHOTNICY DOLNEJ

styczne promujące czytelnictwo. Pierw-
szy „Zaprojektuj okładkę do ostatnio 
przeczytanej książki”, oraz drugi „Za-
projektuj plakat promujący czytelnictwo 
i bibliotekę”. 

Dzień Wigilii w naszej „Zerówce” przy-
padł w tym roku 18 grudnia. Miał on 
wyjątkową uroczystą oprawę. Dzieci 
śpiewały kolędy, mówiły wierszyki o te-
matyce bożonarodzeniowej ,dzieliły się 
opłatkiem składając sobie życzenia, 
a następnie usiadły do przygotowanego 
przez rodziców poczęstunku. Miłe 
wspomnienie wspólnej Wigilii na pewno 
pozostaną na długo w pamięci dzieci.
 
Natomiast uczniowie klasy VI wraz z naj-
bliższymi przygotowali i nagrali krótki 
montaż słowno-muzyczny przybliżający 
wyjątkową atmosferę Świąt Bożego Na-
rodzenia.

Uczniowie klasy IV wzięli udział w kla-
sowym Konkursie Literackim pt.: „Świę-
ta Bożego Narodzenia widziane oczami 
dziecka”. 

Dla uczniów klas młodszych zorganizo-
wany został konkurs plastyczny ,,Moje- 
Boże Narodzenie”.

 
Uczniowie brali udział w Programie in-
tegracji społeczności romskiej w Polsce 
na lata 2014 – 2020. W ramach tego 
Programu uczestniczyli w zajęciach mu-
zycznych. Uczniowie próbowali swoich 
zdolności muzycznych ucząc się pod-
stawowych chwytów gry na gitarze ,gry 
na bębenkach, marakasach, dzwonkach, 
tamburynie. Do mikrofonu śpiewali 
różnego typu piosenki, poczynając od 
romskich po piosenki polskie oraz kolę-
dy. Poznali różne edukacyjne strony in-
ternetowe poprzez, które mogli ćwiczyć 
śpiew.  
 
W tym trudnym dla nas wszystkich cza-
sie nie zapomnieliśmy także o naszych 
kochanych Babciach i Dziadkach, któ-
rych z okazji ich święta zaprosiliśmy do 
obejrzenia montażu słowno –muzyczne-
go przygotowanego i nagranego przez 
uczniów wszystkich klas. 
 

14 lutego świętowaliśmy Walentynki 
w miłej atmosferze. Dominowały kolory 
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czerwieni i różu, a na gazetkach szkol-
nych: kartki walentynkowe, również 
w języku angielskim.
 
Karnawał w naszej szkole w tym roku 
przebiegał w nieco innej atmosferze. Tyl-

ko uczniowie klas 0-III bawili się na balu 
karnawałowym, oczywiście każda klasa 
w swoim gronie. Panie wychowawczynie 
przygotowały ciekawe zabawy, a rodzice 
pyszny poczęstunek. Dzieci przebrane za 
postacie z bajek znakomicie się bawiły.

Małopolski Biblijny Konkurs Tematycz- 
ny „Z Dobrą Nowiną przez życie”. Z rado-
ścią informujemy, że Marek Mikołajczyk, 
uczeń klasy VII przeszedł zwycięsko 
przez dwa etapy (szkolny i rejonowy) Ma-
łopolskiego Konkursu Biblijnego i został 
zakwalifikowany do etapu wojewódzkie-
go, który odbędzie się 14 kwietnia 2021r. 
w Łagiewnikach. Markowi składamy 
serdeczne gratulacje i życzymy dalszych 
sukcesów.

Na przełomie lutego i marca uczniowie 
klasy III brali udział w projekcie „Jeżdżę 
z głową”.

SP IM. MARII KONOPNICKIEJ W OCHOTNICY GÓRNEJ

ZSP IM. HENRYKA SUCHARSKIEGO W TYLMANOWEJ 

Wydarzenia z życia szkoły
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Konkurs Pieśni Patriotycznej
W listopadzie 2020 r. uczennice SP 
w Ochotnicy Górnej wzięły udział 
w Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pa-
triotycznej, który odbył się online w No-
wym Targu. W konkursie wystąpiły: 
• Agata Królczyk – „Biały krzyż”
• Duet Katarzyna Wanat, 
Aleksandra Chrobak – „Dziewczyna 
z granatem w ręce”
• Ania Gierczyk – „Kocham Cię Polsko”
• Magdalena Konopka – „Białe róże”
• TRIO – z piosenką „Czerwone 
słoneczko”– zdobyły II miejsce
• Oliwia Chrobak „Dziś 
idę walczyć mamo”.

Organizatorem konkursu były: Miej-
ski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, 
Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu 
oraz dwie nowotarskie szkoły – Szkoła 
Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa 
nr 11.

Szkolne Mikołajki
4 grudnia szkołę odwiedził Święty Mi-
kołaj. Wszystkie dzieci z oddziału przed-
szkolnego obdarowane zostały wspania-
łymi podarunkami. Nasze przedszkolaki 
w tym dniu przyszły do szkoły ubrane 
na czerwono, aby wprowadzić mikołaj-
kowy nastrój. W ramach podziękowania 
za prezenty dzieci wyrecytowały wiersz 
i zaśpiewały dla Mikołaja piosenkę.

Betlejemskie Światło Pokoju
20 grudnia 2020 r. na uroczystej Mszy 

Międzynarodowy Projekt 
Edukacyjny ,,CZYTAM Z KLASĄ 
– lekturki spod chmurki”.

Nasza szkoła bierze udział w Międzyna-
rodowym Projekcie Edukacyjnym ,,CZY-
TAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki”.
Jego celem jest rozwijanie czytelnictwa 
wśród uczniów klas I – III. Udział w nim 
biorą uczniowie klasy II oraz III B.

Projekt jest realizowany przez wycho-
wawców tych klas jako innowacja peda-
gogiczna. Udział w projekcie jest wspa-
niałą przygodą i okazją do rozwijania 
kompetencji kluczowych.

Tegoroczna edycja ma również wartość 
ekologiczną. Poprzez czytanie lektur, 
dzieci zgłębiają wiedzę na temat global-
nego ocieplenia i jego wpływu na naszą 
planetę. Postacią przewodnią po projek-
cie jest mała chmurka Tosia, która ukazu-
je dzieciom nurtujące ją problemy, zwią-
zane z zanieczyszczeniem środowiska 

Świętej harcerze z 8. Podhalańskiej 
Drużyny Harcerskiej im. Augustyna Su-
skiego z Szaflar przekazali mieszkańcom 
Ochotnicy Górnej. Betlejemskie Światło 
Pokoju. Zostało ono przekazane na ręce 
ks. Proboszcza dr Stanisława Kowalika. 
W uroczystości wzięli udział harcerze 
naszej szkoły wraz opiekunką Moniką 
Gierczyk. Tegoroczne hasło BŚP brzmi 
„Światło służby”.

Sztafeta BŚP
21 grudnia 2020 r. harcerze 9. Podhalań-
skiej Drużyny Harcerskiej im. Olgi i An-
drzeja Małkowskich ze Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy 
Górnej przekazali Betlejemskie Światło 
Pokoju do Szkół i Instytucji znajdujących 
się na terenie Gminy Ochotnica Dolna, 
do Komisariatu Policji w Krościenku n/D 
oraz Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Żeromskiego w Krościenku n/D.

Świąteczne rozmaitości
W grudniu uczniowie naszej szkoły 
przygotowali wiele prac związanych 
z tematyką Świąt Bożego Narodzenia. 
Na prezentację twórczości uczniowskiej 
wykorzystana zostałą plikacja interneto-
wa „Padlet”. Do wirtualnej tablicy przy-
pięto wiele ilustracji, prac plastycznych, 
przepisów kucharskich na świąteczny 
stół, plików dźwiękowych z nagraniami 
kolęd wykonanych przez zespół muzycz-
ny. Mimo trwającej pandemii oraz nauki 

zdalnej każdy chętny mógł zaprezento-
wać swoje prace. Dla zainteresowanych 
podajemy adres strony z wirtualną ga-
zetką świąteczną: https://pl.padlet.com/
kcebula1/xncupfxc0eme1f31

Rocznica katastrofy Liberatora
20 grudnia 2020 r. przedstawiciele SP 
w Ochotnicy Górnej wzięli udział w uro-
czystościach rocznicowych „Katastrofy 

Liberatora”. Odbyły się one pod Prze-
hybką, w miejscu pamiętnego zdarzenia 
sprzed 76 lat. Ze względu na obecną 
sytuację związaną z pandemią były to 
skromne obchody, w małym gronie, ale 
świadczące o pamięci współczesnych.

Na miejsce udali się Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Robert 
Springwald – reprezentant Muzeum Ar-
mii Krajowej w Krakowie, Tadeusz Gier-
czyk – przedstawiciel Gorczańskiego 
Parku Narodowego, który podjął gości 
gorącą herbatą, Renata Rusnarczyk – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Ochotnicy Górnej, Wie-
sław Maciąga – Sołtys Sołectwa Ochot-
nica Górna oraz reprezentanci 9  Podha-
lańskiej Drużyny Harcerskiej im. Olgi 
i Andrzeja Małkowskich wraz opiekunką 
Moniką Gierczyk. Zebrali się tam by od-
dać cześć bohaterom i  upamiętnić wy-
darzenia II wojny światowej.

Przy znaku pamięci pod przełęczą Pań-
ska Przehybka wszyscy przybyli oddali 
hołd poprzez złożenie kwiatów i zapale-
nie zniczy. 

Dzień Babci i Dziadka
22 stycznia 2020 obchodziliśmy Święto 
Babci i Dziadka. Z tej okazji zostali oni 
zaproszeni na uroczystą Mszę Świętą. Po 
niej uczniowie w kościele wykonali pro-
gram artystyczny – wiersze i piosenki. 
Pani Dyrektor złożyła Babciom i Dziad-
kom serdeczne życzenia.

oraz zachęca uczniów do rozwiązywania 
bardzo ważnych problemów natury eko-
logicznej.

Projekt składa się z 3 modułów.
I Mała chmurka w krainie drzew.
II Mała chmurka w krainie śniegu.
III Mała chmurka w krainie słońca.
Projekt jest realizowany od 23 paździer-
nika do 21 czerwca.

Mimo zdalnego nauczania moduł I - 
jesienny i II - zimowy zostały zrealizo-
wane „koncertowo”. Na zakończenie 

klasy otrzymały CERTYFIKATY.
Uczniowie wykonali mnóstwo zadań, oto 
niektóre z nich:wspólnie czytali lektury, 
rozmawiali na temat przygód bohaterów, 
uzupełniali Lekturniki, tworzyli swobod-
ne teksty, dekorowali klasy w jesien-
ne i zimowe krainy z czytanych lektur; 
kształcili technikę czytania i czytania 
ze zrozumieniem przez prowadzenie 
,,Książeczek Systematycznego Czyta-
nia”; oglądali szereg filmów edukacyjno- 
ekologicznych; prowadzili obserwacje 
przyrodnicze; wykonali plakaty i układali 
rymowanki promujące czytanie papiero-
wych książek; śpiewali piosenki ekolo-
giczne, rapowali wiersze o pozytywnych 
stronach czytania; zorganizowali karna-
wałowy bal pingwinów; wykonali eko 
prace plastyczne z recyklingu; tworzyli 
lapbooki na wybrany temat.

Działania szkolnego wolontariatu
* Opracowanie interaktywnego kalenda-
rza adwentowego 
* Organizacja akcji Paczuszka dla Ma-
luszka - Hospicjum Domowego dla No-
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worodków w Skrzydlnej 
* Organizacja zbiórki artykułów dla 
Przytuliska św. Brata Alberta w Grywał-
dzie(Uczniowie samodzielnie wykony-
wali bombki, na których wypisane były 
przykładowe artykuły) 
* Organizacja kiermaszu na rzecz Przytu-
liska w Grywałdzie 
* Zbiórka pieniędzy i wsparcie Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepeł-
nosprawnością- akcja- wrzuć datek-weź 
cytat. 
* Pomoc samotnym osobom, napisanie 
i wysłanie listów do samotnych osób, 
które znajdują się w przytulisku w Gry-
wałdzie, gdzie przez pandemię nie mają 
możliwości kontaktu z bliskimi. 
* Wraz z nauczycielami młodszych klas 
zorganizowanie akcji, w której najmłodsi 
uczniowie wykonywali laurki dla samot-
nych babci, które przebywają w Przytuli-
sku Brata Alberta w Grywałdzie 

W roku szkolnym 2020/2021 klasa IV 
wzięła udział w Ogólnopolskiej Kampa-
nii Edukacyjnej „Ukryte dziedzictwo. Co 
kryje polska ziemia?”. 

Uczniowie poznali podstawowe pojęcia 
dotyczące archeologii, jej rolę, jako no-
woczesnej nauki oraz jej wkład w pro-
wadzone aktualnie badania nad naszą 
wspólną przeszłością.

W ramach TYLMANOWSKICH RETRO-
SPEKCJI, w każdy poniedziałek na szkol-
nym FB publikowane są zdjęcia i materia-
ły prasowe związane z historią lokalnego 
szkolnictwa. Zapraszamy do współpracy 
i przekazywania do publikacji materia-
łów z własnych zbiorów dotyczących 
tego tematu. 
Kontakt: wolontariat2021@gmail.com

Uczniowie Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Tylmanowej wzięli udział 

w KONKURSIE WALENTYNKOWYM  
„OD SERCA DO SERCA” 

Konkurs zorganizowany był przez Cen-
trum Kultury Podgórze w Krakowie. 
Zainteresowanie uczniów tym wyda-
rzeniem było bardzo duże. Na konkurs 
wpłynęło w sumie 314 prac. 37 uczniów 
z naszej szkoły też wzięło w nim udział. 
11 z nich zdobyło nagrody i wyróżnienia. 

W kategorii 
„Szkoła podstawowa klasy I-III”
III miejsce zajęła Zosia Ligas z klasy I 
W tej samej kategorii wyróżnienie otrzy-
mali: Karolina Adamczyk z kl. I i Mateusz 
Ligas z kl. II
W kategorii 
„Szkoła podstawowa klasy IV-VI”
II miejsce zajął Jakub Ligas z kl. VI
III miejsce zajęła Weronika 
Kundziarz z kl. IV
wyróżnienia: Karol Owsianka 
i Szymon Adamczyk z kl. IV. 

W kategorii 
„Szkoła podstawowa klasy VII-VIII”
II miejsce zajęła Nina Hebda z kl. VIIB,  
III miejsce: Anna Chlebek, Justyna 
Adamczyk i Marzena Gaździak z kl. VIIB.  

Wszystkim uczestnikom i laureatom ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Z okazji Walentynek nauczyciele świe-
tlicy szkolnej zorganizowali dla uczniów  
WALENTYNKOWĄ FOTOBUDKĘ.

Tłusty Czwartek i Walentynki obchodzili 
także uczniowie klasy 1.

Konkurs fotograficzny 
„Zimą malowane”
Obserwując śnieżne pejzaże uczennice 
klasy VII B sfotografowały uroki gór-
skiej zimy. Ich prace zostały nagrodzone 
w konkursie fotograficznym „Zimą malo-
wane”, organizowanym w Krakowie. 

„Fotografia jest cytatem rzeczywistości… 
W obecnej sytuacji – zimowej 
rzeczywistości”.

Wśród 278 prac, nadesłanych z całego 
województwa, nagrodzono zdjęcia Ga-
brieli Klag, która zajęła I miejsce oraz  
prace Niny Hebdy, która zajęła II miejsce.
Artystkom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Z życia przedszkolaka
Grudzień i Styczeń są bardzo emocjonu-
jącymi miesiącami z uwagi na charakter 
odbywających się w tym okresie imprez. 
Już od wielu lat nasze przedszkole i od-
dział przedszkolny organizuje Spotkanie 
z Mikołajem, Spotkanie wigilijne, Dzień  
Babci i Dziadka oraz bal karnawałowy. 

Wszystkie imprezy są świetną okazją do 
pozytywnego wpływu na rozwój i edu-
kację dzieci. Przedszkolaki prezentowały 
zdobyte umiejętności recytatorskie, wo-
kalne oraz taneczne. Wszystko to odby-
wało się w atrakcyjnej scenerii przygo-
towanej przez nauczycieli. Ze względu 
na brak możliwości zapraszania gości do 
nas programy artystyczne z udziałem 
dzieci były nagrywane i udostępniane 
Rodzicom na Grupie Messenger. W każ-
dym dziecku drzemie ogromny potencjał, 
wystarczy rozwijać jego zainteresowania 
i pomóc mu odkryć swoje talenty i uzdol-
nienia. Dla rodzica jest to okazja do po-
dziwiania przyrostu umiejętności i możli-
wości swojego dziecka.

W specyficznej sytuacji panującej pan-
demii wszystkie uroczystości przenieśli-
śmy do świata wirtualnego: spotkanie ze 
Świętym Mikołajem wywołało ogrom-
ne emocje u dzieci. Za pomocą nowych 
technologii udało nam się zobaczyć jak 
pracuje i mieszka Mikołaj. To spotkanie 

było wyjątkowe, marzymy jednak o tym, 
aby za rok mógł odwiedzić nas osobiście.

23 grudnia zorganizowano spotka-
nie wigilijne dla dzieci przedszkolnych 
i z oddziału przedszkolnego. Wspólnie 
śpiewaliśmy kolędy, składaliśmy sobie 
życzenia.

Ponieważ wizyta seniorów w przedszko-
lu w tym roku nie była możliwa, z okazji 
Dnia Babci i Dziadka nagraliśmy dla na-
szych ukochanych Dziadków filmik z ży-
czeniami oraz piosenki. Ponadto dzieci 
wykonały przepiękne laurki. 

Przedszkolaki wrażliwe są także na los 
głodnych zwierząt podczas tegorocznej 
dosyć srogiej i śnieżnej zimy. Podjęliśmy 
się wspólnie ważnego zadania - Dokar-
miania ptaków. Zaangażowanie dzieci 
było ogromne, chętnie przynosili smako-
łyki dla ptaszków i tylko czekali na wyj-
ście do karmnika. 

Działalność biblioteki szkolnej
Biblioteka szkolna podejmuje działa-
nia mające na celu rozwój czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży. Na uwagę za-
sługują: 
a) Międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajek, do którego zostali zaangażowa-
ni wszyscy uczniowie naszej szkoły (we 
współpracy z nauczycielami klas I-III 
oraz polonistkami);

b) Bajkowe Wtorki – popularyzowanie 
twórczości dzieci i młodzieży poprzez 

publikacje na szkolnym Facebooku, któ-
ra powstała w związku z Międzynaro-
dowym Dniem Postaci z Bajek – prace 
plastyczne, opowiadania, plakaty;
c) szkolna akcja „Czytam… i już!” – publi-
kacje na szkolnym Facebooku krótkich 
recenzji, informacji o książkach i zdjęć, 
zachęcających do czytania;
d) Kiermasz Książki (w czasie nauki 
zdalnej Wirtualny Kiermasz Książki) we 
współpracy z Księgarnią Tuliszków w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa; 
e) szkolna akcja „Czytamy w Święta!”, 
w której wzięło udział 42 uczniów z na-
szej szkoły, którzy w sumie wypożyczyli 
285 książek na czas Świąt Bożego Naro-
dzenia i ferii zimowych;
f) konkurs czytelniczo – plastyczny 
„Książka dobra na wszystko”, w którym 
uczestniczyło 17 uczniów z klas I-VI 
i zachęcało do czytania swoich rówieśni-
ków, przekonując, ze warto przeczytać 
polecaną przez nich książkę,
g) udział w V Ogólnopolskiej Akcji czy-
tania Jeżycjady, organizowanej przez po-
znańskie wydawnictwo Akapit Press.  

Uczniowie klasy I i III uczestniczyli 
w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy SY-
NAPSIK MEN 2020. 

Zwyciężczynią konkursu została Emilia 
Mrówka uzyskując wynik 96,36%. 

Pozostali uczestnicy również doskonale 
sobie poradzili zdobywając bardzo wyso-
kie noty. Byli to uczniowie: Łucja Mruk, 
Karolina Adamczyk, Błażej Biały, Anto-
ni Noworolnik, Radosław Kaput, Marek 
Matyszok, Aleksandra Chlebek, Wik-
toria Konopka, Ignacy Ciesielka, Adrian 
Gorączko oraz Zofia Ligas. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Uczniowie klasy IIIA i klasy IIIB także 
uczestniczyli w Ogólnopolskim Kon-
kursie Wiedzy SYNAPSIK MEN 2020. 
W klasie III A w konkursie wzięło udział 
11 uczniów, spośród których 8 uczniów 
uzyskało tytuł LAUREATA tj. Marlena 
Rams, Michał Orzechowski, Zuzanna 
Dombek, Julia Liptak, Nadia Ligas, Bar-
tłomiej Opyd, Mateusz Rams, Michał 
Topolski. 
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9 stycznia 2021 r. odbył się 86. Plebiscyt Przeglądu Sportowego 
i Polsatu, podczas którego poznaliśmy 10 Najlepszych Sportowców 
Polski 2020 roku. Wśród nominowanych znalazła się także 
ochotniczanka Katarzyna Niewiadoma! Zajęła ona dziewiąte miejsce 
w Plebiscycie. Gratulujemy! 

Miło nam poinformować, że Sebastian Adamczyk został zawodnikiem 
Sandecji Nowy Sącz. To kolejny Nasz wychowanek, po Bartłomieju 
Kasprzaku, Filipie Piszczku, Wiktorze Żołądziu i Krystianie Hebdzie, 
który zasilił barwy tego renomowanego zespołu. Warto również 
wspomnieć o wielu wychowankach Lubania, którzy z powodzeniem 
radzili/radzą sobie na czwarto i trzecioligowych boiskach. 

Championa w imieniu Kasi Niewiadomej, 
która aktualnie znajduje się w Hiszpa-
nii, odebrała wielokrotna medalista mi-
strzostw świata w kolarstwie górskim 
Anna Szafraniec. Zaś nominację ogłosił 
Lech Piasecki – legenda polskiego kolar-
stwa. 

Kasia Niewiadoma, z którą udało się 
połączyć podczas trwania Plebiscytu, 
podziękowała wszystkim za oddane 
głosy oraz swojej rodzinie za wsparcie. 
Stwierdziła, że odkąd zaczęła się ścigać 
jej marzeniem było, by być w gronie naj-
lepszych sportowców. 

Kasia Niewiadoma nominację do Ple-
biscytu zawdzięcza m.in. brązowemu 
medalowi mistrzostw Europy, drugiemu 
miejscu w Giro Rosa oraz siódmej pozycji 
w mistrzostwach świata w Imoli. 

Dzięki dobrej współpracy z prezesem 
Sandecji Panem Arkadiuszem Alek-
sandrem, jest możliwość próbowania 
młodych i zdolnych zawodników z Tyl-
manowej na wyższym poziomie rozgryw-
kowym, a co za tym idzie umożliwienie 
im rozwoju sportowego. Sebastian jest 
18 - latkiem i od najmłodszych lat tre-
nował w naszym zespole pod okiem śp. 
Marka Żołądzia. 

Obecnie w klubie Lubań Tylmanowa tre-
nuje prawie 100 zawodników o rozpięto-
ści wiekowej od 7 do ponad 50 lat. Lubań 
Tylmanowa ma drużyny w czterech ka-
tegoriach wiekowych (orlik, młodzik, 
junior i senior) regularnie grające w roz-
grywkach ligowych PZPN. Klub stara 

Katarzyna Niewiadoma zajęła 
9. miejsce w 86. Plebiscycie
 Przeglądu Sportowego i Polsatu 

Z Lubania Tylmanowa 
do Sandecji Nowy Sącz 

się zapewnić dobre warunki treningowe 
szczególnie dla dzieci i młodzieży, aby 
zawodnicy w komfortowych warunkach 
mogli realizować się w swojej pasji oraz, 
aby mieli możliwość oderwać się od te-
lefonów, tabletów, komputerów i całego 
wirtualnego świata. 

Natomiast jeśli chodzi o drużynę senior-
ską, są to praktycznie tylko mieszkańcy 
Tylmanowej, dla których klub to oprócz 
miejsca rekreacyjnego, uprawiania spor-
tu to również miejsce spotkań z kolega-
mi, miło spędzonego czasu i integracji.\

Zawodnicy wywodzący się z Klubu LKS 
Lubań Tylmanowa odnoszą sukcesy. 
28 lutego Filip Piszczek strzelił bramkę 

w meczu  ekstraklasowym Cracovia - Za-
głębie Lubin.

Zwycięzcą konkursu został Franciszek 
Noworolnik uzyskując wynik 100%. 

Betlejemskie światełko pokoju 
w naszej szkole. 
Dzięki harcerzom ze Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Ochotni-
cy Górnej dotarło do nas Betlejemskie 
światełko pokoju, które mogliśmy da-
lej posłać w świat. Chętni rodzice i na-
uczyciele zabierali światełko do swoich 
domów aby podzielić się nim ze swoimi 
bliskim.

ERASMUS +
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia grupa 
uczniów z klasy ósmej i klas siódmych 
przygotowała kartki świąteczne w ra-
mach realizowanego w naszej szkole pro-
jektu Erasmus+.

Kartki zostały wysłane do trzech szkół 
partnerskich znajdujących się w Grecji, 
we Włoszech i na Węgrzech. 

Najlepszym lekarstwem, którego 
nie sposób przedawkować, jest 
życzliwość dla drugiego człowieka.

21 listopada Dzień Życzliwości
Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorga-
nizował wybory Króla i Królowej Życzli-
wości w klasach IV- VIII. Głosowanie od-
bywało się poprzez ankietę Google.

Choć w klasach z pewnością takich 
uczniów jest więcej, to ten zaszczytny 
tytuł udało się zdobyć tym, którzy otrzy-
mali największą liczbę głosów od rówie-
śników w ankiecie online.
Oto nazwiska zwycięzców plebiscytu:
Król Życzliwości                                              
Królowa Życzliwości
Klasa IV:                             
Szymon Adamczyk                                             
Daria Adamczyk

Klasa V:                              
Mikołaj Adamczyk                                              
Zofia Noworolnik

Klasa VI:                             
Oskar Mruk                                          
Oliwia Anterska i Natalia Franczyk

Klasa VIIA:                        
Marcin Tworek                                                    
Aleksandra Piszczek

Klasa VIIB:                         
Krzysztof Hebda                                                 
Gabriela Klag

Klasa VIII:                          
Jan Wąchała                                                        
Urszula Mikołajczyk
 
Z okazji Dnia Życzliwości 
dla uczniów klas młodszych 
zorganizowano konkurs plastyczny 
pt.” ŻYCZLIWOŚĆ NA CO DZIEŃ”.
Zwycięzcy w konkursie :
Miejsce I – Bartłomiej Adamczyk kl. 1
Miejsce II – Zuzanna Kozielec kl. 3B
Miejsce III – Antoni Hebda kl. 3B
Nagroda specjalna 
– Jakub Adamczyk kl.”0″

Wszystkie nadesłane prace zostały wy-
różnione przez komisję konkursową. Po-
zostali uczestnicy to: Dominik Adamczyk 
(kl.1), Adrian Gorączko (kl. 1), Zofia Ligas 
(kl. 1), Amelia Noworolnik (kl. 1), Jakub 
Piszczek (kl.3A), Zuzanna Ligas (kl. 3B) 
i Michał Nosal (kl. 3B).

Jeżdżę z głową
Pod koniec lutego i początkiem marca 
2021 roku uczniowie klasy IIIa i IIIb bra-
li udział w Małopolskim Projekcie nauki 
jazdy na nartach/snowboardzie ,,Jeż-
dżę z głową” w Ośrodku Narciarskim 
Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach, gdzie  
zdobywali sprawność ,,narciarz”. Środ-
ki na jego finansowanie były: z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ma-
łopolskiego, z budżetu Gminy Ochotnica 
Dolna oraz wpłaconego wkłady własne-
go każdego uczestnika. Edycja projektu 
,,Jeżdżę z głową” miała na celu nabycie 
przez najmłodszych umiejętności i pod-
staw poprawnej techniki jazdy na nar-
tach/snowboardzie, wzrost bezpieczeń-
stwa dzieci poprzez edukację w zakresie 
bezpiecznego korzystania z tras i stoków 
narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy 
w kasku, jak i poprawę kondycji i pod-
niesienie ogólnej sprawności fizycznej 
uczniów małopolskich szkół podstawo-
wych. (zdjęcie) 
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Od 25 lutego do 10 marca trwała nauka jazdy na nartach na Wyciągu 
Narciarskim „Czorsztyn-ski” w Kluszkowcach. Uczestnikami kursu byli 
uczniowie ze szkół podstawowych z Gminy Ochotnica Dolna.

Projekt dofinansowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopol-
skiego miał na celu przede wszystkim 
nabycie przez najmłodszych umiejętno-
ści i podstaw poprawnej techniki jazdy 
na nartach, wzrost bezpieczeństwa po-
przez edukację w zakresie bezpiecznego 
korzystania z tras i stoków narciarskich 
oraz nabycia nawyku jazdy w kasku. 
Uczestnictwo w kursie przełoży się na 
poprawę kondycji i podniesienie ogólnej 
sprawności fizycznej uczniów małopol-
skich szkół podstawowych. 

Uczniowie uczyli się między innymi jak 
bezpiecznie upadać, podnosić się, jeździć 

Projekt „Jeżdżę z głową” zakończony 

pługiem oraz korzystać z wyciągu. Jazda 
ze ślizgiem, skręcenie, bezpieczne hamo-
wanie oraz nawyk jeżdżenia w kasku to 
elementy jazdy, z którymi również zapo-
znali się uczniowie. Zajęcia miały charak-
ter grupowy, gdzie dzieci motywowały 
się wzajemnie. 

Narciarstwo to przede wszystkim świet-
ny trening aerobowy całego ciała. Po-
prawia koordynację ruchową, uspraw-
nia układ krążenia, wzmacnia wszystkie 
mięśnie, hartuje organizm młodych ludzi 
jak też uczy samodzielności oraz wy-
trwałości.

• Od 16 listopada 2020 r. usługa „Umów wizytę w urzędzie 
skarbowym” i nowy model obsługi podatników jest już dostępny 
w całym kraju.
• Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie 
będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu.
• Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy 
załatwianiu spraw.

Mimo mroźnej i śnieżnej zimy z powodzeniem zakończyły się 
działania związane z montażem skrzynek wraz z pieczątkami na 
wieżach widokowych w Gminie Ochotnica Dolna. Nowe metalowe 
skrzynki w kolorze zielonym zastąpiły te drewniane - umieszczone 
na wieżach w zeszłym roku w ramach akcji: Zdobywca 4 wież. 

„Nowa usługa, dzięki której nasz klient 
zarezerwuje spotkanie w urzędzie skar-
bowym, zaczyna działać w całym kraju. 
Dzięki usłudze i nowemu modelowi ob-
sługi w urzędach skarbowych zapewni-
my naszym klientom nie tylko większy 
komfort załatwiania spraw, ale też pod-
niesiemy bezpieczeństwo wszystkich: 
podatników i naszych pracowników – 
mówi szef Krajowej Administracji Skar-
bowej Magdalena Rzeczkowska.

„Oczywiście przypominam, że wiele 
spraw można załatwiać online, zwłasz-
cza że możliwości w tym zakresie są 
naprawdę szerokie. Jeśli jednak jest ko-
nieczna wizyta w urzędzie, umawiajmy 
się na nią z wyprzedzeniem, korzystając 
z nowej usługi lub telefonicznie” – doda-
je szef KAS.

Nowy model obsługi uruchomiliśmy 
pilotażowo latem tego roku w woje-

Montaż nowych skrzynek był konieczny, 
ponieważ poprzednie zostały niestety 
zniszczone. Nowe skrzynki zamontowa-
no w pobliżu starych drewnianych skrzy-
nek tj. na najwyższej platformie wieży, 
w widocznym miejscu. 

Umów wizytę w urzędzie skarbowym 
– nowa usługa KAS ruszyła 
w całym kraju

Na wieżach zamontowano 
nowe skrzynki na pieczątki 

wództwach podlaskim i wielkopolskim. 
Usługa została dobrze przyjęta przez 
podatników i już w październiku została 
wprowadzona w 5 kolejnych regionach, 
a od 16 listopada - jest dostępna w ca-
łym kraju.

Jak się umówić na wizytę
W województwie małopolskim już od 
dzisiaj podatnicy mają dostęp do formu-
larza online, za pomocą którego mogą 
umówić wizytę na terminy od 17 listopa-
da włącznie. Wizytę można umówić:
• przez internet – możesz sko-
rzystać z elektronicznego formularza 
dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub 
swojego urzędu skarbowego
• telefonicznie – numery telefo-
nów sprawdzisz na stronie www swoje-
go urzędu skarbowego.

Podatnicy doceniają nową usługę
Ankieta przeprowadzona wśród po-

datników z województwa podlaskiego, 
w którym przeprowadzono pilotaż usłu-
gi, pokazała, że według 77 proc. ankieto-
wanych wcześniejsza rezerwacja wizyty 
poprawia sprawność załatwienia spra-
wy i zwiększa bezpieczeństwo. 72 proc. 
stwierdziło też, że elektroniczny formu-
larz jest zrozumiały i czytelny.

Inne sposoby załatwiania spraw online
Zachęcamy do dalszego korzystania 
z dotychczasowych zdalnych form zała-
twiania spraw w urzędach skarbowych. 
Oprócz infolinii Krajowej Informacji 
Skarbowej i możliwości załatwienia swo-
ich spraw podatkowych przez strony po-
datki.gov.pl i biznes.gov.pl, dostępne są 
też specjalne numery telefonów w urzę-
dach skarbowych. Można je znaleźć na 
stronach internetowych urzędów w za-
kładce Kontakt.

Ważne: ze względu na sytuację epide-
miczną do urzędu umawiajmy się tylko, 
jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezer-
wujmy przez internet lub telefonicznie. 
Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego 
czekania w kolejce i zadbamy o bezpie-
czeństwo swoje i pracowników urzędów.

Akcja zdobywca 4 wież wciąż trwa. 
Zapraszamy mieszkańców oraz tury-
stów do odwiedzenia wież widokowych 
w Ochotnicy i Tylmanowej oraz do zdo-
bycia Gorczańsko – Beskidzkiej Odznaki 
Zdobywcy 4 Wież. 

Szczegóły dotyczące akcji znajdują się na 
stronie ochotnica.pl 
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Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz poradnictwa obywatelskiego

W walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie 
Małopolski ramię w ramię z Policją działali żołnierze 
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT). 
Od marca br. monitoringowi osób przebywających w kwarantannie 
poddano około 650 tys. mieszkańców Małopolski. Przedsięwzięcie 
wsparło łącznie 350 terytorialsów.

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., 
w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań NSP 2021.

Wsparcie policji
W związku z panującą sytuacją epide-
miczną związaną z pojawieniem się wi-
rusa SARC-CoV-2 na terenie Polski, Do-
wódca Wojsk Obrony Terytorialnej na 
początku marca ubiegłego roku wdrożył 
działania wspierające służby podległe 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (MSWiA). 11 MBOT 
otrzymała szereg zadań mających po-
móc administracji publicznej w tym m.in. 
udział żołnierzy we wspólnych patrolach 
Policji i Wojska z zadaniem monitorowa-
nia osób przebywających
w kwarantannie.

Od 24 marca 2020 r. do 31 stycznia 
2021 r. żołnierze z 11 MBOT wraz z żoł-
nierzami z 6 Brygady Powietrznodesan-
towej (6 BPD), 5 batalionu dowodzenia 
(5  bdow) oraz 8 Bazy Lotnictwa Trans-
portowego (8 BLTr) działali na rzecz 
61 komisariatów na terenie Małopolski.

- Skala przedsięwzięcia była ogromna. 
Przy takiej ilości osób, które należało 
objąć zarówno monitoringiem jak i nie-
kiedy opieką, nieodzowna była pomoc 
zaprzyjaźnionych krakowskich jednostek 
wojskowych – mówi Dowódca Bryga-

Małopolscy terytorialsi wspierali 
Policję - podsumowanie

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań NSP 2021 #Liczysiękażdy

dy płk Krzysztof GONCERZ. – Nasza 
współpraca z Policją wypadła znakomi-
cie – dodaje.

„Odporna Wiosna”
W pierwszą fazę działań pk. „Odporna 
Wiosna” (marzec – czerwiec) zaangażo-
wanych było 150 żołnierzy 11 MBOT. 
Monitoringowi osób przebywających
w kwarantannie poddano około 100 tys. 
mieszkańców Małopolski, wspierając 
łącznie 43 komisariaty na terenie woje-
wództwa.

„Trwała Odporność”
W drugiej fazie działań pk. „Trwała Od-
porność” (wrzesień – styczeń) w szczy-
towym miesiącu – listopadzie, przy 
wsparciu 6 BPD, 5 bdow i 8 BLTr, patrole 
średnio kontrolowały około 9 tys. osób 
dziennie. Przez 106 dni trwania operacji  
zrealizowano ok. 10 tys. patroli podczas 
których sprawdzono ponad 500 tys. 
mieszkańców Małopolski.

Łącznie w obu fazach wzięło udział 350 
żołnierzy z 11 MBOT, monitoringowi 
poddano ponad 650 tys. osób, wsparto 
61 komisariatów na terenie wojewódz-
twa małopolskiego.

Kto może ubiegać się 
o służbę w 11 MBOT?
Zaproszenie dla osób, które chciałyby 
wspierać lokalną społeczność i pod-
nieść swoje kwalifikacje poprzez służbę 
w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służ-
bę w małopolskiej Brygadzie może się 
ubiegać każdy, kto posiada obywatel-
stwo polskie, znajduje się w przedziale 
wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność 
fizyczną i psychiczną do pełnienia czyn-
nej służby wojskowej, nie był karany za 
przestępstwo umyślne, posiada co naj-
mniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służ-
by oraz rekrutacji do 11 MBOT można 
uzyskać w Wojskowych Komendach 
Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, 
Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.
 

mjr Bartosz KUBAL
Oficer prasowy

11 Małopolska Brygada 
Obrony Terytorialnej

www.wojsko-polskie.pl/11bot
www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT:@terytorialsi

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”

Powszechny spis ludności i mieszkań 
odbywa się co 10 lat i jest jedynym ba-
daniem, które pozwala na pozyskanie 
szczegółowych informacji o liczbie lud-
ności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, 
strukturze demograficzno-społecznej 

i zawodowej, a także o ilościowym i ja-
kościowym stanie zasobów mieszkanio-
wych i budynkowych. Dane zebrane 
w ramach prac spisowych są wykorzy-
stywane do opracowań, zestawień i ana-
liz statystycznych, do tworzenia i aktu-

alizacji przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego operatu do badań staty-
stycznych.
 
Udział w spisie ludności i mieszkań jest 
obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. 
in. charakterystyki demograficznej i ak-
tywności ekonomicznej osób, poziomu 
wykształcenia oraz stanu i charaktery-
styki zasobów mieszkaniowych. Dokład-
ny zakres informacji zbieranych w NSP 
2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do 
ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o naro-
dowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 
z późn. zm.).
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Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:
• osoby fizyczne stale zamiesz-
kałe i czasowo przebywające w miesz-
kaniach, budynkach i innych zamiesz-
kanych pomieszczeniach niebędących 
mieszkaniami, osoby fizyczne niemające 
miejsca zamieszkania;
• mieszkania, budynki, obiek-
ty zbiorowego zakwaterowania i inne 
zamieszkane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami.
 
Metody przekazywania danych:
• samodzielnie za pośrednic-
twem aplikacji internetowej na stronie 
internetowej GUS;
• w wywiadzie telefonicznym 
przeprowadzanym przez rachmistrza 
spisowego;
• w wywiadzie bezpośrednim 
przeprowadzanym przez rachmistrza 
spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja 
epidemiczna.
 
Tożsamość rachmistrza spisowego bę-
dzie można zweryfikować kontaktując 
się z Wojewódzkim Biurem Spisowym 
w Urzędzie Statystycznym w Krakowie 
lub właściwym Gminnym Biurem Spiso-
wym.
 
Ponadto, aby zapobiec sytuacji, w której 
zobowiązany do spisu mieszkaniec Pol-
ski nie będzie miał możliwości spisania 
się samodzielnie, ustawa o NSP 2021 
zobowiązuje następujące podmioty do 

udostępnienia odpowiedniego pomiesz-
czenia i sprzętu do realizacji samospisu:
• urzędy statystyczne i pozosta-
łe jednostki statystyki publicznej,
• urzędy wojewódzkie,
• urzędy obsługujące wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast oraz 
gminne jednostki organizacyjne.
 
Lista miejsc, gdzie będzie można doko-
nać samospisu, zostanie opublikowana 
na stronie internetowej Głównego Urzę-
du Statystycznego.
 
Wszystkie przekazywane w czasie spi-
su dane zostaną objęte tajemnicą sta-
tystyczną – będą należycie i starannie 
zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu 
ujawnione. Stosowane przez statysty-
kę publiczną narzędzia oraz procedury 
w zakresie bezpieczeństwa danych za-
pewniają całkowitą ochronę gromadzo-
nych informacji. Statystyka publiczna 
prezentuje jedynie dane wynikowe, któ-
rych nie można powiązać z konkretnymi 
osobami.
 
Prosimy wszystkich o zaangażowanie 
i zachęcamy do włączenia się w upo-
wszechnianie informacji o spisie. Liczy-
my się dla Polski!
 
Więcej informacji o NSP 2021 można 
uzyskać na stronie internetowej spis.gov.
pl, a od 15 marca br. dzwoniąc na info-
linię spisową pod numer 22 279 99 99.

 
W przypadku dodatkowych pytań zwią-
zanych z realizacją NSP 2021 w wo-
jewództwie małopolskim można kon-
taktować się z Wojewódzkim Biurem 
Spisowym w Urzędzie Statystycznym 
w Krakowie – tel.: +48 12 42 04 050, 
e-mail: WBS_Krakow@stat.gov.pl.

Szanowni Mieszkańcy i Turyści! Wszyscy odwiedzający 
wieże widokowe w Gminie Ochotnica Dolna! 
Zwracamy się do Was z gorącym apelem i jed-
nocześnie prośbą, aby nie wchodzić na wieże 
widokowe w rakach. Rozumiemy, że szczegól-
nie teraz, zimą, są one niezbędnym elementem 
wyposażenia każdego turysty wędrującego po 
górach. Jednak, o ile metalowe kolce umożli-
wiają bezpieczne poruszanie się po lodzie czy 
śniegu, o tyle powodują ogromne zniszczenia 
w fakturze drewnianych stopni, podczas wcho-
dzenia w nich na wieże widokowe. Nie trudno 
jest wyobrazić sobie wbijające się w drewniane 
schody raki, powodujące przy każdym kroku 
wyrywanie fragmentów drewna. 

Rozumiemy też, że każdy kto wyjdzie na szczyt 
chce się wspiąć na najwyższą platformę wieży, 

aby podziwiać wspaniałe panoramy. Nikomu tego 
nie zabraniamy, ale apelujemy o zdjęcie raków 
przed wejściem na wieże. Wystarczy przysłowio-
wa minuta aby to zrobić. Jeśli nie mamy jednak 
ochotny zdjąć raków to nie wchodźmy na wieżę. 
Szanujmy tę infrastrukturę, którą mamy. Niech 
inni, którzy będą wędrować wiosną czy latem też 
mają szansę wyjść na wieże, po niezniszczonych 
schodach! Bądźmy rozsądni i dbajmy o to, z cze-
go mamy możliwość korzystać. 

Na każdej wieży, tuż przy schodach, zostały 
zawieszone tabliczki zakazujące wejścia na wieżę 
w rakach. Prosimy, aby do tej informacji się 
bezwzględnie dostosować. Z góry dziękujemy 
za odpowiedzialność. 

Od 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe przepisy [1], które upraszczają 
procedurę rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej. Zmiany 
te mają istotnie ułatwić nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej, 
zwłaszcza kandydatom mającym już uprzednio orzeczoną zdolność 
do czynnej służby wojskowej (tj. kategorię zdolności do czynnej 
służby wojskowej).

Zgodnie z zapisami ustawy o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospo-
litej [2], kandydat do czynnej służby 
wojskowej, pełnionej jako terytorialna 
służba wojskowa (TSW), poddawany jest 
badaniom komisji lekarskiej w celu orze-
czenia zdolności do czynnej służby woj-
skowej. Do tej pory każdy kandydat do 
terytorialnej służby wojskowej, musiał 
przechodzić dodatkową komisję lekarską 
[3]. Wraz ze zmianą przepisów, osoby 
ubiegające się o powołanie do terytorial-
nej służby wojskowej, mające już uprzed-
nio orzeczoną zdolność do czynnej służ-
by wojskowej (tj. kategorię zdolności do 
czynnej służby wojskowej) przez powia-
towe lub wojewódzkie komisje lekarskie, 
w ramach kwalifikacji wojskowej, nie 
muszą już przechodzić dodatkowych ba-
dań w wojskowej komisji lekarskiej, nie 
są zatem na badania kierowane. O przy-
datności do służby w WOT decyduje 
kategoria zdrowia wpisana do książeczki 
wojskowej.

Bez zmian natomiast pozostają regula-
cje dotyczące badań psychologicznych. 
Muszą je przejść wszyscy ochotnicy – 
łącznie z tymi, który mieli już wcześniej 
orzeczoną kategorię zdolności do służby.
Do skrócenia naboru do czynnej służby 
wojskowej przyczynić się ma ponadto 
działalność tzw. WCR, czyli Wojskowych 
Centrów Rekrutacji, w których w maksy-
malnie 1 dzień kandydat do terytorialnej 
służby wojskowej odbędzie rozmowę 
kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem 
oraz będzie zbadany przez komisję lekar-
ską. Dopiero w przypadku nie skorzysta-
nia z tej możliwości kandydat kierowa-
ny będzie do właściwej ze względu na 
miejsce zamieszkania wojskowej komisji 
lekarskiej [4].

Wojskowe Centra Rekrutacji, od wrze-
śnia 2020 r. powoływane są na terenie 
kraju, w miejscach gdzie występuje duże 
zainteresowanie służbą wojskową (przy 
Wojskowych Komendach Uzupełnień). 
Do tej pory kandydaci na żołnierzy mu-
sieli przechodzić każdy z etapów rekruta-
cji osobno, niekiedy w innych miejscach 

Uproszczenie naboru do WOT

i różnych terminach. W przypadku pozy-
tywnej opinii specjalistów z Wojskowego 
Centrum Rekrutacji kandydat na żołnie-
rza, tego samego dnia, otrzymuje kartę 
powołania na szkolenie podstawowe.

Jeśli chcesz zostać żołnierzem OT 
sprawdź czy:
• posiadasz polskie obywatelstwo,
• jesteś pełnoletni/-a,
• jesteś zdrowy/-a fizycznie 
i psychicznie, aby pełnić służbę 
wojskową,
• jesteś niekarany/-a,
• nie pełnisz innego rodzaju służby 
wojskowej oraz nie posiadasz 
przydziału kryzysowego.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania – 
masz otwartą drogę do rekrutacji.
Rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorial-
nej – odkąd pierwsi ochotnicy podjęli 
swoje decyzje – jest znacznie prostsza, 
bo przetarta. Zakłada cztery możliwości, 
dzięki którym ochotnicy mogą zaciągnąć 
się do WOT.

Pierwszy sposób rekrutacji zakłada oso-
bistą wizytę ochotnika w WKU właści-
wym dla jego miejsca zameldowania, 
w którym należy złożyć wniosek o po-
wołanie do terytorialnej służby wojsko-
wej. Wniosek można pobrać ze strony 
WOT. Wniosek można również pobrać 
i wypełnić w WKU. W WKU ochotnik 
otrzyma również wszystkie niezbędne 
informacje dotyczące rekrutacji, po-
wołania i samej służby. Drugi sposób, 
to złożenie wniosku przez Internet na 
Elektronicznej Platformie Usług Admi-
nistracji Publicznej ePUAP. Natomiast 
trzeci sposób, to rejestracja przez Portal 
Rekrutacyjny Wojska Polskiego. W cza-
sie gdy WKU będzie zajmowało się pro-
cedowaniem wniosku, ochotnik może 
zapoznać się z materiałami dostępnymi 
na stronie Terytorialsów, dzięki którym 
będzie mógł przygotować się do rozmo-
wy kwalifikacyjnej.

Czwartym sposobem rekrutacji, bardzo 
ułatwiającym możliwość wstąpienia do 

WOT jest skorzystanie z pomocy rekru-
tera działającego w mobilnych zespołach 
rekrutacyjnych WOT. Specjalnie prze-
szkoleni terytorialsi-rekruterzy wyszu-
kają kandydatów do terytorialnej służby 
wojskowej i pomogą im w załatwieniu 
wszelkich formalności. To nowy projekt 
rekrutacyjny WOT, który ma ułatwić 
i skrócić proces naboru w szeregi Wojsk 
Obrony Terytorialnej.
 
[1] Rozporządzenie Ministra Obrony Na-
rodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie orzekania 
o zdolności do czynnej służby wojskowej 
oraz trybu postępowania wojskowych ko-
misji lekarskich w tych sprawach, Dz. U. 
z 2021 r.
[2] Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2019 r. poz. 
1541 z późn. zm.
[3] Rozporządzenie Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. 
w sprawie orzekania o zdolności do czynnej 
służby wojskowej oraz trybu postępowania 
wojskowych komisji lekarskich w tych spra-
wach, Dz. U. z 2018 r., poz. 258 z poźn. 
zm.
[4] Rozporządzenie Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
orzekania o zdolności do czynnej służby 
wojskowej oraz trybu postępowania woj-
skowych komisji lekarskich w tych spra-
wach, Dz. U. z 2020 r., poz. 2390.
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Pod koniec 2020 roku Gmina Ochotnica Dolna zakończyła realizację 
inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni 
ścieków w Tylmanowej.

Uprzejmie informujemy, że od 01.07.2020 r. na terenie całej Gminy 
obowiązuje system kodów kreskowych dla osób fizycznych, celem 
znakowania pojemników i worków przeznaczonych na odpady 
komunalne. Działanie to zdecydowanie ułatwi system monitorowania 
odbioru, oraz usprawni funkcjonowanie systemu gospodarki 
odpadami. 

Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Tylmanowej

Instrukcja dotycząca kodów

Zakres inwestycji obejmował moderni-
zację istniejącej części oczyszczalni oraz 
rozbudowę oczyszczalni o nowe budynki 
i obiekty.

W ramach modernizacji istniejącej części 
oczyszczalni wymieniona została więk-
szość urządzeń pracujących na obiekcie 
- m.in. urządzenie do mechanicznego 
oczyszczania ścieków (sitopiaskownik), 
sito tercjalne, pompy, mieszadła, dmu-
chawy, instalacje technologiczne, po-
nadto zainstalowano całkowicie nową 
linię do odwadniania i higienizacji osadu 
nadmiernego, zmodernizowano stację 
ścieków dowożonych, a także zrealizo-
wano roboty remontowe pomieszczeń 
odwadniania i składowania osadu nad-
miernego. Kody należy nakleić w widocznym miej-

scu w górnej części pojemnika/worka 
(patrz: rysunek poniżej), które umożliwi 
łatwe odczytanie kodu kreskowego. 
 
• Na worek o kolorze żółtym oznaczo-
nym napisem „tworzywa sztuczne – me-
tale” naklejamy kod o nazwie: TWORZY-
WA/ METALE.

• Na worek o kolorze niebieskim ozna-
czonym napisem ,,papier i tektura” na-
klejamy kod o nazwie: PAPIER. 

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

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

• Kod z napisem ZMIESZANE należy 

Rozbudowa oczyszczalni polegała na 
wykonaniu nadbudowy istniejącego re-
aktora biologicznego, oraz na budowie 
budynku nowego reaktora biologiczne-
go (reaktor G.2 o przepływie Qśr=705 
m3/d), budynku pompowni głównej 
i budynku kontenerów na odpady - wraz 
z niezbędnymi instalacjami wewnętrzny-
mi oraz instalacjami międzyobiektowy-
mi, tj. m.in. instalacją kanalizacji opado-
wej, wody technologicznej i użytkowej, 
instalację osadu recyrkulowanego, in-
stalację ścieków surowych i oczyszczo-
nych, instalację energetyczną. Wyko-
nano również budowę nowego wjazdu 
z odcinkiem drogi dojazdowej, wykona-
no elementy zagospodarowania terenu,  
wraz z utwardzeniem terenu i wymianą 
części ogrodzenia.

W wyniku przeprowadzonych działań 
inwestycyjnych oczyszczalnia ścieków 
w Tylmanowej osiągnęła przepustowość 
średnią 1455 m3 ścieków/dobę, a jej 
przepustowość maksymalna godzinowa 
wynosi obecnie 158m3 ścieków/godzi-
nę, co pozwala przyjąć i odpowiednio 
oczyścić wszystkie ścieki sanitarne z te-
renu naszej Gminy.

Inwestycja ta była realizowana dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej w ramach programu 
RPO WM na lata 2014-2020, w ramach 
realizacji projektu p.n.: „Modernizacja 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tyl-
manowej oraz rozbudowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej na terenie Gminy Ochot-
nica Dolna”, na podstawie Umowy 
nr: RPMP.05.03.02-12-0054/17-00-
XVII/414/FE/17 z dnia 30.11.2017r za-
wartej z Samorządem Województwa 
Małopolskiego. 

Na realizację inwestycji wydano kwo-
tę ponad 8 mln złotych, z czego ponad 
4 mln zł pokryto z dotacji, a pozosta-
łą kwotę ze środków własnych gminy, 
w tym z pożyczki udzielonej przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że Gmina Ochotnica Dolna, jako jedna 
z nielicznych gmin wiejskich w Polsce 
może pochwalić się ponad 95% wskaźni-
kiem skanalizowania i cały czas realizu-
je działania zmierzające do całkowitego 
uporządkowania gospodarki ściekowej 
na obszarze gminy.

Szanowni klienci korzystający z usług Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej!
W związku z utrzymująca się pandemią wirusa 
COVID-19 oraz wprowadzonymi w związku 
z tym na terenie naszego kraju ograniczeniami, 
a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, klientów oraz  pracowników ZGK 
w Ochotnicy Dolnej informujemy, że w dal-
szym ciągu wstrzymane jest do odwołania 
wykonywanie odczytów wodomierzy przez 
pracowników Zakładu Gospodarki Komunal-

nej w Ochotnicy Dolnej w nieruchomościach 
klientów, dla których usługi związane z odprowa-
dzaniem i oczyszczaniem ścieków sanitarnych są 
rozliczane na podstawie wskazań wodomierzy. 

W związku z powyższym, zgodnie z treścią 
zawartych umów z właścicielami/ zarządcami 
budynków na terenie gminy Ochotnica Dolna 
ilość odprowadzanych ścieków dla tych nieru-

chomości jest ustalana na podstawie średniej ilo-
ści odprowadzonych ścieków we wcześniejszych 
okresach rozliczeniowych. 

Zachęcamy również wszystkich naszych klien-
tów do korzystania z możliwości otrzymywania 
faktur za nasze usługi w wersji elektronicznej 
- na podany adres mailowy. W celu skorzystania 
z takiego rozwiązania należy wypełnić i podpisać 
oraz dostarczyć do siedziby naszego zakładu 
(ZGK w Ochotnicy Dolnej; os. Hologówka 191C, 
34-452 Ochotnica Dolna) stosowne oświadcze-
nie, którego wzór jest załączony do niniejszej 
informacji.

Informuję ponadto, że w razie konieczności ist-
nieje możliwość osobistego załatwienia niezbęd-
nych formalności w siedzibie ZGK w Ochotnicy 
Dolnej (osiedle Hologówka 191C) - przy zastoso-

waniu możliwie jak największych środków ostroż-
ności, w tym środków ochrony osobistej. 

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

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyro-
zumiałość,  ponieważ wprowadzone przez nas 
środki ostrożności są powodowane wyłącznie 
troską o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych 
pracowników

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Ochotnicy Dolnej

Zbigniew Chlebek

Ochotnica Dolna, dnia 04.03.2021r

jednorazowo umieścić na pojemniku 
przeznaczonym do gromadzenia odpa-
dów zmieszanych. 

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

UWAGA!
Prosimy o stosowanie powyżej omówio-
nych kodów, ponieważ pojemniki i wor-
ki z odpadami nie oznakowanymi ety-
kietkami z kodem kreskowym, a także 
w przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wej segregacji NIE BĘDĄ ODBIERANE. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wej segregacji naliczone będą podwyż-
szone stawki za odbiór odpadów. 

Nie będą również odbierane odpady, 
które powinny zostać dostarczone oso-
biście przez mieszkańców do Punktu Se-

lektywnego Zbiórki Odpadów (PSZOK) 
a w szczególności odpady poremontowe 
i gabarytowe.

Dziękujemy za współpracę!
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10. Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie
Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
przemoc to jednorazowe albo powtarza-
jące się umyślne działanie lub zaniecha-
nie naruszające prawa lub dobra osobiste 
członków rodziny, w szczególności nara-
żające te osoby na niebezpieczeństwo 
utraty życia, zdrowia, naruszające ich 
godność, nietykalność cielesną, wolność, 
w tym seksualną, powodujące szkody na 
ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 
a także wywołujące cierpienia i krzywdy 
moralne u osób dotkniętych przemocą.

5. Realizacja dodatków mieszkaniowych 
ze świadczenia skorzystały 3 rodziny, 
wydatkowana kwota 1 126,32 zł

1. Pomoc społeczna

2. Realizacji świadczeń rodzinnych 
i alimentacyjnych

3. Pomoc materialna uczniom z terenu 
naszej gminy  

4. Pomoc państwa w wychowywaniu 
dzieci – 500+

ZADANIA  

Zasiłki stałe

Składki zdrowotne

Zasiłki celowe

Posiłek w domu i w szkole

Zasiłki celowy posiłek w domu 
i w szkole

Zasiłki okresowe

DPS ( decyzje kierujące  
i opłaty miesięczne)

Usługi opiekuńcze zwykłe

Usługi specjalistyczne  
w formie rehabilitacji

Umieszczenie w noclegowni

RODZAJ ŚWIADCZENIA  

Zasiłki rodzinne wraz  
z dodatkami

Świadczenia rodzicielskie

Jednorazowa zapomoga  
z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenia opiekuńcze 

Składki na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe  
od zasiłków dla opiekuna

Świadczenia alimentacyjne

RODZAJ ŚWIADCZENIA  

Stypendia szkolne 

RODZAJ ŚWIADCZENIA  

Świadczenie wychowawcze 
500+

RODZAJ ŚWIADCZENIA  

świadczenie „Dobry Start”

Wydatkowana 
kwota

42 715,68

2 771,36

62 338,50

12 386,34

73 441,50 

44 605,53

39 489,92 

14 057,91

20 160,00 

2 988,00 

Wydatkowana 
kwota

670 325,81 

40 093,90

24 000,00 

550 619,04

75 012,66 
 

25 800,00

Wydatkowana 
kwota

122 834,40

Wydatkowana 
kwota

3 651 214,18 

Wydatkowana 
kwota

7 200,00

6. Realizacja dodatków energetycznych 
–wydatkowana kwota 118,49 zł (doda-
tek energetyczny zawsze przy dodatku 
mieszkaniowym)

7. Realizacja świadczeń za prace spo-
łecznie użyteczne - Umowa z bezrobo-
ciem zawarta na okres od marca 2020 r. 
do 30 listopada 2020 r. W pracach 
uczestniczą 3 osoby – w tym okresie 
wypłacono im świadczenia na łączną 
kwotę 7 023,00 zł .

8. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej 
1) Wsparcie rodzin asystentem rodziny: 
wsparciem objętych jest 7 rodzin.
2) Opłaty za 4 dzieci umieszczonych 
w pieczy 6 018,80 zł

9. „Dobry Start” - 300 zł wsparcia wypła-
canego raz w roku wszystkim uczniom. 

Trwający stan epidemiczny w Polsce 
i związany z tym strach o zdrowie swoje 
i najbliższych oraz niepewność sytuacji 
zawodowej i finansowej może wpływać 
negatywnie na życie wielu rodzin i po-
wodować zwiększenie zachowań o cha-
rakterze przemocy wśród mieszkańców 
Gminy Ochotnica Dolna. W okresie pan-
demii założono 7 Niebieskich Kart.

Kto może być ofiarą przemocy 
w rodzinie?
• współmałżonkowie
• partnerzy w związkach nieformalnych
• dzieci
• osoby starsze
• osoby niepełnosprawne

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy – za-
reaguj, powiadom odpowiednie służby 
zajmujące się przeciwdziałaniem prze-
mocy w rodzinie. 

Pamiętaj, że może kiedyś Ty będziesz 
potrzebować pomocy.  

Nie zwlekaj ze zgłoszeniem się po po-
moc dla siebie i swojej rodziny.

Wykaz instytucji świadczących pomoc 
osobom uwikłanym w  przemoc w ro-
dzinie z terenu Gminy Ochotnica Dolna:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ochotnicy Dolnej tel. 18 26 246 01
• Gminny Punkt Konsultacyjny w Ochot-
nicy Dolnej tel. 501 593 653
• Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Pro-
filaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania 
przemocy w Rodzinie tel. 509 872 597. 

Dla osób pokrzywdzonych przestęp-
stwem oraz osób im najbliższych bez-
płatną pomoc prowadzi Ośrodek Pomo-
cy Osobom Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem prowadzony przez Stowarzy-
szenie „Podhale – Nasz Dom” z siedzibą 
w Nowym Targu - OPPP, zlokalizowa-
ny przy ul. Kościelnej 20. Ośrodek jest 
czynny w następujących godzinach :
- poniedziałek 13.00 – 20.00
- wtorek – piątek 8.00 – 15.00
- sobota 8.00 – 12.00

Kontakt telefoniczny z OPPP jest możli-
wy 24h/7 dni w tygodniu pod numerem 
669 222 900.

Kompleksowa oferta Ośrodka skiero-
wana jest do osób pokrzywdzonych 
przestępstwem oraz osób im najbliż-
szych i obejmuje bezpłatną:
• pomoc osoby pierwszego kontaktu 
(dotyczy również świadków przestęp-
stwa)

Za nami już rok walki z pandemią koronawirusa, która niestety nie 
przyniosła spodziewanych efektów, a wręcz od stycznia obserwujemy 
systematyczny ponowny wzrost zachorowań. Powoduje to stałe 
obniżanie zasobności rodzin z uwagi na zamykanie zakładów pracy 
bądź ograniczenie ich działalności. 

listopad 2020 r. – luty 2021 r. 
w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Ochotnicy Dolnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
nadal musi intensyfikować swoje działa-
nia z uwagi na obniżenie dochodu  nie-
których rodzin, a co za tym idzie zwięk-
szeniu się liczby świadczeniobiorców. 
Wszystkie działania muszą być ponadto 
zgodne ze stale zmieniającymi się przepi-
sami dotyczącymi pandemii, a to wyma-
ga wielkiej dokładności i stałego śledze-
nia tych zmian. W okresie zimy z uwagi 
na charakter realizowanych przez nasz 
Ośrodek zadań część załogi pracowała 
zdalnie, a część w Ośrodku i w terenie. 
Klienci obsługiwani byli z zachowaniem 
wymogów sanitarnych obowiązujących 
w tym trudnym okresie.

W dalszym ciągu każdego dnia również 
w soboty i niedziele w godz. od 7.30. do 
19.00. pracownicy GOPS byli dostępni 
pod nr tel. 18 262 46 01 do dyspozycji 
mieszkańców gminy, aby udzielać sto-
sownych informacji związanych z za-
bezpieczeniem podstawowych potrzeb 
bytowych osób zakażonych i z ich oto-

czenia. Należy mieć świadomość, że 
pandemia nie spowodowała żadnych 
zahamowań w realizacji zadań statuto-
wych ośrodka, a dokładną realizację za-
dań ww. okresie odzwierciedlają poniż-
sze zestawienia tabelaryczne:

• pomoc psychologiczną (dotyczy rów-
nież świadków przestępstwa)
• pomoc specjalisty w zakresie psycho-
terapii
• pomoc prawną
• pomoc specjalisty z zakresu psychiatrii
• pomoc w zakresie mediacji.

Więcej informacji na temat pomocy po-
krzywdzonym przestępstwem można 
znaleźć na stronie 
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl 

Na zakończenie pragniemy wskazać, że 
Ośrodek nasz nadal był zaangażowany 
w program „CZYSTE POWIETRZE”
 
wydawał zaświadczenia o wysokości 
przeciętnego miesięcznego dochodu 
niezbędnego do dokumentacji dotyczą-
cej przyznania dofinansowania, z Naro-
dowego lub Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w ramach tego programu. 

W okresie od listopad 2020 r. do luty 
2021 r. Ośrodek wydał 25 zaświadczeń.

W związku ze zbliżającymi się Świętami 
Wielkanocnymi, składamy Państwu naj-
serdeczniejsze życzenia
Niech ten szczególny okres będzie czasem 
zadumy, wyciszenia, wypoczynku i praw-
dziwej radości oraz nadzieją i wiarą w dobrą 
przyszłość.

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

Opracował GOPS w Ochotnicy Dolnej

Szanowni Mieszkańcy!
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach i konieczno-
ścią stosowania kodów na odpady komunalne, 
przypominamy o obowiązku naklejania ich 
w widocznym miejscu na każdy wypełniony 
odpadami worek lub w przypadku odpadów 
zmieszanych na kosz.

Naklejanie kodów pozwolą potwierdzić segre-
gację odpadów przez mieszkańców.

Pragniemy jeszcze raz przypomnieć, że zgodnie 
z ww. ustawą worki z odpadami bez kodów 
kreskowych nie będą mogły być odbierane.

W przypadku braku kodów prosimy o kontakt 
z Urzędem Gminy Ochotnica Dolna pod numerem 
tel.+48 18 262 09 19. W takich przypadkach kody 
będą dorabiane na bieżąco - odbiór osobisty. 

Jednocześnie informujemy, że w związku z wy-
dłużonym terminem roznoszenia rachunków za 
odpady komunalne na 2021 r. nie będą naliczane 
odsetki za pierwszą ratę.
     
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przestrzeganie 
instrukcji dot. segregacji odpadów komunalnych. 
     

UrządGminy Ochotnica Dolna
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Z pierwszej strony tego albumu fotograficznego: Moi ostomili! Gdzie 
te dawne casy/ chłopskie gazdowanie/ Kiej sie stada bydła/ pasły 
na polanie?/ Kiej ześ terkot dzwonków mógł słyseć co rano/ Odgłos 
klepanio kos, babskiego „wyskanio”? 

Informujemy, że w Gminie Ochotnica Dolna został uruchomiony 
punkt konsultacyjny dla mieszkańców Ochotnicy i Tylmanowej. Punkt 
znajduje się w Tylmanowej w os. Kozielce (budynek dawnego ośrodka 
zdrowia). W punkcie dostępny jest specjalista od terapii uzależnień, 
psycholog oraz pedagog - specjalista pracy z rodziną z problemem 
przemocy. Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej. 

Gorce – to tam, gdzie kwitną 
dziewięćsiły

W Gminie Ochotnica Dolna 
ruszają konsultacje terapeutyczne, 
poradnictwo psychologiczne 
oraz poradnictwo dotyczące 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Hej, małe są te góry, a cieszą jakby były 
wielkie. I są bardzo blisko, wielu nazywa 
je po swojemu „góry domowe”. Łatwo 
do nich trafić między wielkimi Tatrami 
a niewielkimi Beskidami, wznoszą się 
nad rzekami – Dunajcem, Kamienicą 
Gorczańska, Ochotnicą, a spływa z nich 
bodaj setka mniejszych strumieni i po-
toków. Ale góry jak to góry, mają swoje 
szczyty, ale też rozlegle polany kośne, 
kiedyś pachnące sianem, wypasane i peł-
ne pasterskich szałasów i koszarów dla 
owiec. Słychać było z daleka zbyrkotanie 
dzwonków i śpiewanie, gorczańskie wy-
skanie. Ale już od wczoraj w Gorcach jest 
bardzo cicho, czasem zagra wiatr, czasem 
huknie grzmot, czasem zaryczy jeleń, są 
tacy, co słyszeli wycie wilka. I może dla-
tego troje fotografików – Lucyna Kozub 
z Tylmanowej, Łukasz Lisiecki ze studia 
360 w Czorsztynie, Michał Piętak twór-
ca niezależny – pokazali, co potrafią, 
gdy użyją swoich aparatów fotograficz-
nych. O tym, że za swoje widzenie świa-
ta przez ich wizjery zebrali kilkadziesiąt 
nagród, pokazali swoje fotografie na 
licznych wystawach, o tych prywatnych 
sukcesach mało kto wie. Tym razem więc 
zebrali swoje kadry liczone w tysiącach 
i wybrali ponad 260 do skomponowania 
albumu Gorce – przyroda kultura ludzie 
ze wstępem Jana Bodziarczyka, profeso-
ra, przyrodnika z rodziny tylmanowskich 
leśników od czterech pokoleń.

Bartosz Pozorski instruktor terapii uza-
leżnień oraz psychoterapeuta w trakcie 
certyfikacji. Poznał dogłębnie tematykę 
uzależnień od środków zmieniających 
świadomość (narkotyków, leków, alko-
holu) oraz tematykę uzależnień beha-
wioralnych w tym od hazardu, zakupów, 
gier komputerowych, internetu i innych. 
W czasach kiedy zostaliśmy zmuszeni do 
cyfryzacji naszego życia, problem z uza-
leżnieniem od internetu, gier itp. staje się 
powszechny nie tylko wśród dorosłych, 
ale również wśród dzieci i młodzieży. 
Konsultacja u Pana Bartka umożliwi roz-
poznanie problemu, pomoże on również 
wskazać drogę w jaki sposób sobie radzić 
z takim problemem, gdzie szukać pomo-
cy, rozpoznać czy jest potrzeba terapii 
indywidualnej lub zaproponować terapię 
grupową. 

Terminy przyjęć psychoterapeuty: 
05.04/ 19.04 - godz.14.00 - 16.00
10.05/ 31.05 - godz.14.00 - 16.00
07.06/ 21.06 - godz.14.00 - 16.00
05.07/ 19.07 - godz.14.00 - 16.00
09.08/ 23.08 - godz.14.00 - 16.00
06.09/ 20.09 - godz.14.00 - 16.00
04.10/ 18.10 - godz.14.00 - 16.00
15.11/ 29.11 - godz.14.00 - 16.00

W punkcie dostępne będzie
także wsparcie/poradnictwo 

I dlatego mocno zachęcam do długie-
go patrzenia na pierwszą fotograficzną 
panoramę gorczańskiej krainy z oko-
licy Magurek. Ten obraz mówi prawie 
wszystko o Gorcach, o ich łagodności, 
bujnej lesistości, ostatnich szałasach. 
Kolejne kilkaset obrazów w fotograficz-
nych ujęciach na 200 stronach albumu 
dopowiada jeszcze więcej. Budzi też 
ochotę do wędrówki, „pójścia w las” jak 
te sławne ogary świętokrzyskie, na krót-
ką lub dłuższą łazęgę po starych gor-
czańskich tropach, tych pradawnych do 
zrywki drewna, przez wąwozy w stokach 
do zwożenia suchego siana w doliny, a od 
ponad stulecia po znakowanych szlakach 
dla turystów. 

Zanim zrobimy pierwsze kroki przez gor-
czańskie polany i w gorczańskich lasach, 
wypada popatrzeć na kilkaset portretów 
tej bujnej gorczańskiej przyrody, lasów, 
polan, potoków. Znajdziemy je w albu-
mie fotograficznym GORCE. To w istocie 
nieruchomy film o niewielkim górskim 
regionie, jego mieszkańcach i o tym, co 
było – i ciągle jest – dla nich najważ-
niejsze. O środowisku ich codziennego 
życia, o starych domowych rzemiosłach 
i gospodarstwach, o twórczości arty-
stycznej. Tej na pokaz i tylko osobistej. 
Patrzymy na obrazy tego, co najbardziej 
wartościowe i zachowane jako zabytki 
dawno temu stworzone przez mieszkań-

ców gorczańskich wsi i górskich osiedli. 
Na obrazy pokazujące tych gorczańskich 
górali przy pracy w domu, ogrodzie, wła-
snej dziedzinie. 

Album jest – tak był pomyślany i tak go 
stworzyli autorzy – obrazem Gorców, ja-
kie dziś trzeba sobie wyobrazić z pomocą 
licznych fotografii składających się na to 
wszystko, co w skrócie nazywa się „gor-
cańskie”, czyli swojskie, nasze, niepowta-
rzalne. Taki był pomysł twórców z kręgu 
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylma-
nowej. To wieś swoiście „podwójna”, 
rozłożona na dwóch brzegach Dunajca 
– gorczańskiej i beskidzko-sądeckiej, na 
łagodnych stokach opadających do daw-
niej groźnej rzeki od Turbacza, Lubania 
i Makowicy, i od Prehyby, i Jaworzyny. 
W sąsiedztwie jest stare miasto królew-
skie Krościenko nad Du-najcem, niepo-
wtarzalne Pieniny i sławny Zielony Prze-
łom Dunajca w Tylmanowej-Kłodnem. 

Album ukazał się w nakładzie zaledwie 
2 tys. egzemplarzy jako produkt Gor-
czańskiej Kampanii Promocyjnej. Niemal 
każda z wypełniających album fotografii 
to dowody tożsamości, a często również 
odkrycie nieznanego nurtu życia „w ryt-
mie natury” dawnych i współczesnych 
mieszkańców. Niestety, na polanach gor-
czańskich coraz rzadziej słyszy się góral-
skie nuty, ale jak wiadomo góralsko mu-
zyka nigdy nie zaginie, ani na wirsycku 
ani na dolinie. Mieszkańcy gorczańskich 
wsi, takich jak choćby Tylmanowa, żyją 
jeszcze zgodnie z rytmem natury, pór 
roku, codziennych zajęć gospodarskich, 
w dni powszednie i świąteczne. A jest ich 
– jak wiadomo – w roku wystarczająco 
dużo, by nie tylko świętować, ale i mozo-
lić się w codzienności. Nastrój, jaki wy-
wiódł się z pierwszych zdań cytowanych 
na początku tego tekstu towarzyszy 
czytelnikowi do ostatniej strony albumu. 
Działa na wyobraźnię, którą ożywiają 
setki fotografii i zachęcają do wyruszenia 
„po przygodę i radość” w... Gorce.

Tomasz Kowalik

psychologiczne prowadzone przez 
Urszulę Jasiurkowską-Radłowską.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne 
z psychologiem osoby borykające się 
z/ze:
• trudnościami komunikacyjnymi 
w związkach lub w rodzinie,
• poczuciem pustki i braku 
sensu w życiu,
• trudnościami wychowawczymi 
oraz emocjonalnymi u dzieci,
• trudnościami w nawiązywaniu relacji,
• potrzebą wsparcia rodziny 
dziecka z niepełnosprawnością, 

Terminy przyjęć psychoterapeuty: 
Kwiecień:
15.04 17.15-18.15
19.04 16.00-18.00
22.04 17.15-19.15
26.04 16.00-18.00
29.04 17.15-19.15

Maj:
06.05 17.15-18.15
10.05 16.00-17.00
13.05 17.15-18.15
17.05 16.00-18.00
20.05 17.15-18.15
27.05 17.15-18.15
31.05 16.00-18.00

Czerwiec:
07.06 16.00-18.00
10.06 17.15- 18.15
14.06 16.00-18.00
17.06 17.15-18.15
21.06 16.00-18.00
24.06 17.15-18.15

Beata Lutomska – magister pedagogiki 
o specjalności pedagogika resocjaliza-
cyjna, trener, mediator. Certyfikowany 
specjalista w zakresie pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie. Ukończyła studia 
podyplomowe z zakresu mediacji i nego-
cjacji społecznych; zaawansowane, cer-
tyfikowane szkolenie z zakresu mediacji 
rodzinnych; Studium Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie; Studium Pomocy 
Ofiarom Przemocy w Rodzinie; specjali-
zacyjne szkolenie z zakresu pracy z ro-
dziną w której wystąpił problem wyko-
rzystywania seksualnego.

Rodzina jest szczególnym miejscem, 
w którym stosowanie przemocy ma szko-
dliwy wymiar zarówno dla środowiska 
rodzinnego, jak i każdego z jej członków, 
włącznie ze sprawcą. Stąd konieczne jest 
podejmowanie działań wspomagających 
proces ograniczania i docelowo likwida-
cji wszelkich form przemocy, które w ro-
dzinie mogą lub pojawiają się.

Celem pracy jest:
- zmotywowanie do zmiany w kierunku 
rozwiązywania problemu przemocy;
- wzmocnienie wewnętrznych więzi 
personalnych rodziny z uwzględnieniem 
specyfiki mechanizmów przemocy;
- wykorzystanie potencjału rodziny i po-
szczególnych jej członków dla rozwiąza-
nia problemu przemocy i zapobiegania 
wystąpienia jej w przyszłości;
- podniesienie poczucia własnej wartości 
poszczególnych członków rodziny;

Spotkania po wcześniejszym umówieniu 
pod numerem telefonu: 509 872 597




