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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

Wigilia z gwiazdką
Zapadł wieczór – ten jedyny, 
najpiękniejszy w roku, 
wszyscy są dla siebie mili 
i tak cicho wokół. 
Pora, gwiazdko, na wieczerzę, 
widzisz, jak czekamy, 
wyjdź na niebo srebrnym blaskiem, 
w oknie się spotkamy. 
Połamiemy się opłatkiem 
i złożymy sobie 
dużo ciepłych, dobrych życzeń – 
ty nam, a my tobie. 
I zapachnie nam choinka 
żywym lasem w domu, 
i rozpłacze się znów świeczka 
cicho, po kryjomu. 
Biały obrus stół zaśnieży 
i sianko przykryje, 
aż dwanaście potraw przyszło 
na naszą wigilię. 
Pusty talerz będzie czekał 
na tych, których nie ma; 
będą z nami niewidzialni 
ze świętego cienia. 
Gdy połączy nas kolęda 
i w podróż zabierze, 
pospieszymy do stajenki, 
jak kiedyś pasterze. 
Dawno temu, przed wiekami, 
w dalekim Betlejem, 
cud się zdarzył nad cudami, 
dał światu nadzieję. 
Dziś śpiewamy o tej grocie 
wydrążonej w skale, 
o Dzieciątku narodzonym 
i jest tak wspaniale. 
Dziękujemy, pierwsza gwiazdko, 
że nas odwiedziłaś, 
i cieszymy się z prezentów, 
które zostawiłaś. 

Włodzimierz Dulemba

Drodzy Mieszkańcy! 
Przed nami kolejne Święta Bożego Narodzenia. 

Z tej okazji życzymy Państwu zdrowia, miłości i radości. 
Niech Nowonarodzony Jezus oświeca drogi Waszego 

codziennego życia i obdarza Was błogosławieństwem, 
a świąteczny czas niech będzie przepełniony ciepłem 

i rodzinną atmosferą.

Zaś w zbliżającym się Nowym Roku 2022 życzymy 
Państwu optymizmu, pozytywnej energii i wszelkiej 

pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Krzysztof Jurkowski 
Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna 

Maciej Mikołajczyk 
Przewodniczący Rady Gminy 
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Podczas spotkania podsumowano do-
tychczasowe działania firmy Orange 
związane z instalacją światłowodów na 

Pod koniec marca br., na konferencji pra-
sowej z udziałem Pani Anny Paluch Poseł 
na Sejm RP i Pana Łukasza Kmity Woje-
wody Małopolskiego, Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna uzyskał 
informacje o przyznaniu 3 292 748,00 zł 
na rozwój turystyki w naszej Gminie. 

Łączne wsparcie dla Gminy Ochotnica 
Dolna z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych od 2020 r. sięga niemal 14 mi-
lionów!

Kwota 3,3 mln złotych z RFIL dla gmin 
górskich została przyznana na zadanie 
z zakresu budowy, rozbudowy, przebu-
dowy lub modernizacji ogólnodostęp-
nej infrastruktury turystycznej m. in. 
szlaków turystycznych pieszych, ro-
werowych, turystyki zimowej, ścieżek 
edukacyjnych, miejsc pamięci, małej 
architektury, punktów widokowych, 

Spotkanie z przedstawicielami 
firmy Orange 

Podpisano umowę na modernizację 
i rozbudowę zaplecza sportowo-
rekreacyjnego w Tylmanowej

3,3 mln na rozwój turystyki 
dla Gminy Ochotnica Dolna 

Spotkanie w sprawie działalności 
spółdzielni socjalnej EKO – OCHO

12 marca, Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna spotkał się 
z przedstawicielami firmy Orange, którą reprezentowali - menadżer 
regionu małopolskiego Grzegorz Mucha, dedykowany opiekun dla 
gminy Ochotnica Dolna Kamil Henczel i spec. ds. inteligentnych 
rozwiązań Mariusz Dziedzic.

1 kwietnia br. w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej nastąpiło 
podpisanie umowy na wykonanie modernizacji i rozbudowy 
zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy szkole im. mjr Henryka 
Sucharskiego w Tylmanowej w ramach zadania „W zdrowym ciele 
zdrowy duch”. Umowę podpisał Tadeusz Królczyk Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna przy udziale Jarosława Nowaka – przedstawiciela 
firmy WIMED.

Gmina Ochotnica Dolna pozyskała kolejne, duże środki na rozwój 
Ochotnicy i Tylmanowej. 

Z dniem 1 kwietnia 2021 r. w Gminie Ochotnica Dolna swoją 
działalność rozpoczęła spółdzielnia socjalna EKO-OCHO. W związku 
z tym 7 kwietnia w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyło się 
spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyli przedstawiciele 
Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Krzysztof 
Braś - koordynator merytoryczny i Tomasz Jarczyk - doradca 
biznesowy. 

terenie Ochotnicy i Tylmanowej. Wójt 
podziękował pracownikom za sprawne 
i efektywne działania na terenie Gminy. 

Podczas spotkania omówiono m.in. za-
sady działalności spółdzielni, aspekty 
prawne i finansowe jej funkcjonowania 
oraz możliwości dofinansowania dalszej 
działalności ze źródeł krajowych i euro-
pejskich.

W spotkaniu uczestniczył Tadeusz Król-
czyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Mał-
gorzata Piątek - Kierownik zespołu ds. 
zarządzania projektami, Grzegorz Wój-
ciak - Specjalista ds. ochrony środowiska 
i OZE oraz menager spółdzielni EKO
-OCHO, członkowie Stowarzyszenia Od-
krywamy Gorce oraz Klaudiusz Szczerba 
– przedstawiciel społeczności romskiej. 

Umowa obejmowała wykonanie cało-
ści robót budowlanych oraz dostawę 
i montaż urządzeń wg projektu budow-
lano-wykonawczego autorstwa dr inż. 
Przemysława Kowalskiego.

Na przedmiot zamówienia składało się: 
wyposażenie siłowni zewnętrznej (ro-
wer siedzący i orbitrek), wykonanie na-
wierzchni, montaż obrzeży z desek mod-
rzewiowych, zlikwidowanie nawierzchni 
trawiastej, zagospodarowanie przestrze-
ni zielenią.

Prace zakończyły się pod koniec maja br. 

Operacja współfinansowana jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach działania 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ra-
mach inicjatywy LEADER Programu Roz-
woju 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”.

Następnie goście zaprezentowali uczest-
nikom spotkania kompleksową propo-
zycję inteligentnego zarządzania gminą, 
które pomogą zoptymalizować koszty 
obsługi. Są to min. takie usługi jak: in-
teligentne oświetlenie uliczne, łado-
warki do samochodów i rowerów wraz 
z rowerami gminnymi, system instalacji 
fotowoltaicznych, sensory badające ja-
kość powietrza czy inteligentne ławeczki 
z możliwością ładowania telefonów oraz 
z możliwością połączenia z internetem. 
Takie udogodnienia i rozwiązania, zasto-
sowane już w wielu miejscach w Polsce, 
z pewnością ułatwiają życie mieszkań-
com i turystom. 

W spotkaniu uczestniczyli także Krzysz-
tof Jurkowski Zastępca Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna oraz Grzegorz Wój-
ciak specjalista ds. Ochrony Środowiska 
i OZE. 

placów, parkingów, infrastruktury ko-
munalnej i innych atrakcji turystycznych 
wraz z zakupem niezbędnego oprogra-
mowania, sprzętu i wyposażenia zwią-
zanego z usługami turystycznymi i infor-
macją turystyczną w Gminie Ochotnica 
Dolna.

- Wniosek został sformułowany bardzo sze-
roko, ponieważ naszym celem jest rozwój 
ogólnodostępnej infrastruktury turystycz-
nej na terenie całej Gminy, czyli Ochotnicy 
Górnej i Dolnej oraz Tylmanowej, która bę-
dzie służyć mieszkańcom i turystom – wy-
jaśnia Wójt. 

- Dodatkowo informuję, że jeszcze przed 
złożeniem wniosku, powołałem do istnie-
nia specjalny, interdyscyplinarny Zespół 
ds. Rozwoju Turystyki, który pracuje nad 
konkretnymi pomysłami. Jednocześnie od 
razu wyjaśniam osobom zainteresowanym, 

że w ramach tych środków nie może być 
realizowana inwestycja dotycząca wycią-
gu narciarskiego, ponieważ z tych środków 
można finansować wyłącznie ogólnodo-
stępną gminną infrastrukturę turystyczną, 
a wyciąg narciarski jest przedsięwzięciem 
komercyjnym i prywatnym.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które 
są zaangażowane w finansowanie, plano-
wanie i realizację tego niezwykle ważnego 
dla nas mieszkańców i dla turystów przed-
sięwzięcia.

Realizacja zadania ma zakończyć się 
w 2022 r.

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. 
Projekt: „Małopolski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej – Subregion Podha-
lański” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nr projektu: 
RPMP.09.03.00-12-0004/19
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Pani Anna dzieciństwo i wczesną mło-
dość spędziła w Ochotnicy Górnej. 
10 stycznia 1939 r. wyszła za mąż za 
Tomasza Piszczka. Jednak krótko cieszy-
li się wspólnym życiem, ponieważ Pan 
Tomasz najpierw trafił na roboty przy-
musowe do Niemiec, a potem po powro-
cie do Polski i przeprowadzce z żoną na 
Śląsk młodo zmarł. Pani Anna wróciła 
z dziećmi do Ochotnicy Górnej, w której 
mieszka nieprzerwanie, aż do teraz oto-
czona niezwykłą troską swoich trzech 
synów oraz wspaniałą wielopokoleniową 
rodziną. Jubilatka doczekała się 13 wnu-
ków oraz 22 prawnuków. 

W dniu setnych urodzin tj. 23 kwietnia 
2021 r. panią Annę odwiedził Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
wraz z Marią Łojas – Jurkowską Sekre-

Setne urodziny mieszkanki 
Ochotnicy Górnej 

Wójt w porannej audycji 
RDN Nowy Sącz 

Przekazano plac budowy pod 
wykonanie nowych odcinków 
kanalizacji w Ochotnicy 

100 lat temu tj. 23 kwietnia 1921 r. przyszła na świat pani Anna 
Piszczek z domu Rozenek, córka Franciszka i Rozalii Czajka. 

4 maja Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna był gościem 
porannej audycji „Słowo za słowo” w radiu RDN Nowy Sącz. 

W osiedlu Młynne w Ochotnicy Dolnej i w osiedlu Jurkowski Potok 
w Ochotnicy Górnej trwają prace związane z wykonaniem nowych 
odcinków kanalizacji sanitarnej. 6 maja nastąpiło przekazanie 
terenu budowy wykonawcy – firmie Ekoinstal. 

tarz Gminy Ochotnica Dolna i Radną 
Powiatu Nowotarskiego oraz Maciejem 
Mikołajczykiem Przewodniczącym Rady 
Gminy Ochotnica Dolna. Towarzyszy-
li im także Andrzej Runger Radny Rady 
Gminy Ochotnica Dolna oraz Wiesław 
Maciąga Sołtys Sołectwa Ochotnica 
Górna. Wspólnie złożyli Jubilatce naj-
serdeczniejsze życia, winszując zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności na kolejne 
lata życia oraz przekazali prezenty. Wójt 
odczytał także listy gratulacyjne od 
Mateusza Morawieckiego Premiera RP 
i Łukasza Kmity Wojewody Małopolskie-
go, a następnie wręczył je Pani Annie na 
pamiątkę. 

Chociaż Pani Anna doznała w swym ży-
ciu wielu trudnych doświadzceń zwią-
zanych z II wojną światową, to jednak 

- Chcę jeszcze raz podziękować wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do uzyskania tych środków w tym Mate-
uszowi Morawieckiemu Premierowi RP, Lu-
kaszowi Kmicie Wojewodzie Małopolskie-
mu, Józefowi Leśniakowi Wicewojewodzie 

Wójt odebrał czeki na inwestycje 

30 kwietnia w Zakopanem miało miejsce oficjalne wręczenie 
czeków na inwestycje. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk, z rąk Pana Józefa Leśniaka Wicewojewody Małopolskiego 
i Pani Anny Paluch Poseł na Sejm RP, otrzymał dwa czeki na dwie 
ważne inwestycje w naszej Gminie. Jedno z dofinansowań dotyczy 
rozbudowy drogi i mostu w os. Brzegi. Drugie zaś dofinansowanie 
jest przeznaczone na wkład własny do projektu związanego 
z modernizacją boiska sportowego wykorzystywanego przez 
LKS Lubań Tylmanowa. 

Podczas audycji Wójt opowiedział m. in. 
o realizowanych i planowanych inwesty-
cjach oraz projektach w Gminie, Tygo-
dniu Ekologii, spółdzielni socjalnej Eko 
– Ocho czy tabliczkach informacyjnych 
na szlakach. 

jest bardzo pogodną i radosną osobą. 
A podsumowaniem wizyty i rozmowy 
z Panią Anną niech będą Jej słowa, wy-
powiedziane do przybyłych, że „takie 
czasy jak teraz to można było sobie wy-
marzyć”. 

Jubilatce życzymy dobrego zdrowia 
oraz kolejnych radosnych i szczęśliwych 
lat życia. 

W wydarzeniu udział wzięli: Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
Jakub Stradomski – EKOINSTAL – kie-
rownik budowy, Piotr Wojtczyk „PW 
project” - inspektor nadzoru inwestor-

Zapraszamy do odsłuchania audycji. 

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=EBzkFAmtaks 

Małopolskiemu, Annie Paluch Poseł RP, 
Andrzejowi Gut – Mostowemu Posłowi RP 
– napisał na Facebooku Wójt. 

Zdjęcia: Anna Paluch – Facebook 

skiego, Paweł Cetera – Pełnomocnik 
Wójta ds. Inwestycji, Zbigniew Chle-
bek – Kierownik Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Wiesław Maciąga Sołtys 
Sołectwa Ochotnica Górna. 

W ramach kontynuacji rozpoczętej 
w poprzednich latach inwestycji - bu-
dowy sieci kanalizacyjnej pn.: Budo-
wa kanalizacji sanitarnej w Ochotnicy 
Dolnej - Etap IV (odcinki w osiedlu 
Młynne w Ochotnicy Dolnej i w osiedlu 
Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej), 
podczas spotkania Wójta z Wykonaw-
cą robót, nastąpiło przekazanie terenu 
budowy, podpisano protokół przekaza-
nia terenu budowy, omówiono sposoby 
prowadzenia robót i została przekazana 
dokumentacja.
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7 maja, do akcji „Łączą nas drzewa” przy-
łączył się Tadeusz Królczyk Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna, który na zaproszenia 
Ministra Edwarda Siarki i Regionalnej 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Krako-
wie, razem z innymi wójtami z regionu, 
zasadził drzewa w nadleśnictwie Nowy 
Targ w Leśnictwie Bór - Zaskale. 

- Chcemy zaakcentować, że wspólnotę 
narodową budujemy także w relacjach 
z ojczystą przyrodą. Przyroda to spuści-
zna, którą odziedziczyliśmy po przodkach 
i którą przekażemy następcom. Wyrazem 
naszej dbałości o przyrodę jest sadzenie 
drzew i dbałość o nie. Pokażmy, że łączą 
nas drzewa – powiedział Edward Siarka, 
Pełnomocnik Rządu do spraw Leśnictwa 
i Łowiectwa.

Jednostki Lasów Państwowych zapla-
nowały kilkadziesiąt wydarzeń, które 

będą odbywały się po zniesieniu aktu-
alnych ograniczeń. By dowiedzieć się 
o przywracanych leśnych spacerach, 
imprezach sportowych, akcjach sprzą-
tania i warsztatach, warto śledzić strony 
regionalnych jednostek Lasów Państwo-
wych. Aktualnie leśnicy zachęcają do 
wzięcia udziału w wydarzeniach online - 
licznych wirtualnych spacerach, webina-
rach i lekcjach o przyrodzie, oraz leśnych 
spacerów w gronie najbliższych. 

- Przeszło rok przeżyliśmy w cieniu pan-
demii. Zamknięci w domach, pozbawieni 
światła słonecznego, ślęcząc przed ekrana-
mi. Brak nam kontaktu ze światem. Dlatego 
proponujemy Polakom, by ruszyli do lasu 
i na nowo poczuli łączność z przyrodą – 
mówi Andrzej Konieczny, dyrektor gene-
ralny Lasów Państwowych.

Źródło: www.lasy.gov.pl

Trwa budowa światłowodów 
w Gminie Ochotnica Dolna

Wizyta Wojewody Małopolskiego 
w Gminie Ochotnica Dolna 

Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, która 
przyczyniła się do szeregu opóźnień w realizacji inwestycji 
światłowodowej na terenie Gminy Ochotnica Dolna, w dniu 
17.05.2021 r., w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, odbyło się 
spotkanie Wójta Tadeusza Królczyka z przedstawicielami firmy Impel.

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita odwiedził 26 maja Gminę 
Ochotnica Dolna. Celem wizyty było podsumowanie dotychczasowej 
współpracy i przedstawienie zrealizowanych inwestycji oraz 
projektów współfinansowanych ze środków rządowych, a także 
nakreślenie kierunku dalszych wspólnych działań. 

Dziecięcy Teatr Muzyczny Hejo, z okazji 
drugich urodzin sześcioraczków przygo-
tował teledysk, który można obejrzeć 
na YouTube Gminy Ochotnica Dolna. 

Jesteśmy niezwykle szczęśliwi i zara-
zem dumni, że tak wspaniała gromadka 
mieszka w naszej Gminie i jest częścią 
naszej lokalnej społeczności. 

Dwulatkom pragniemy złożyć najser-
deczniejsze życzenia, aby wzrastali 
w zdrowiu i radości oraz, aby dostarczali 

Podczas spotkania nastąpiło podsumo-
wanie dotychczasowych etapów pracy 
związanych z wykonaniem światłowo-
dów oraz omówiono kolejne fazy budo-
wania sieci światłowodowej w Gminie 
Ochotnica Dolna.

Sieć światłowodowa w Tylmanowej zo-
stała zaprojektowana w całości - trwa 
etap realizacji. W Ochotnicy Dolnej za-
mykany jest etap negocjacji i projekto-
wania, koncepcja wkrótce zostanie prze-
kazana do realizacji. W Ochotnicy Górnej 
sieć światłowodowa wymaga zgód miesz-
kańców na przewieszenie po słupach zlo-
kalizowanych na działkach prywatnych, 
śladem starej sieci miedzianej. 

Zaraz po przybyciu Wojewoda spotkał 
się z Romami zatrudnionymi w ramach 
projektu „Praca i zatrudnienie drogą do 
integracji” finansowanego z Programu 
integracji społecznej i obywatelskiej 
Romów w Polsce na lata 2021 – 2030, 
którzy dbają o nasadzenia przed bu-
dynkiem urzędu sfinansowane również 
z wyżej wymienionego programu. 

Pierwsza oficjalna cześć wizyty Wo-
jewody odbyła się w Urzędzie Gmi-
ny w Ochotnicy Dolnej. W spotkaniu 
uczestniczyli: Poseł Anna Paluch, Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Król-
czyk, Zastępca Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna Krzysztof Jurkowski, Sekretarz 
Gminy Ochotnica Dolna i Radna Rady 
Powiatu Nowotarskiego Maria Łojas - 
Jurkowska, Skarbnik Gminy Ochotnica 
Dolna Adam Górnicki, Przewodniczący 

Drugie urodziny sześcioraczków 
z Tylmanowej 

20 maja, w dniu drugich urodzin sześcioraczków, Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna odwiedził Zosię, Kaję, 
Nelę, Malwinę, Filipa i Tymona oraz ich rodziców. Wójt, w imieniu 
swoim i mieszkańców Ochotnicy i Tylmanowej złożył solenizantom 
najserdeczniejsze życzenia urodzinowe oraz przekazał upominki i tort. 

swoim rodzicom niezapomnianych wra-
żeń, cennych wspomnień i cudownych 
chwil. Niech oddanie rodziców i po-
święcany maluchom każdego dnia czas 
będzie inwestycją w ich wychowanie 
i zarazem wspaniałą kształcącą podróżą 
ku dorosłości. 

I o tej wspólnej podróży przez życie 
z dziećmi, podróży w dorosłość, któ-
ra dla Kai, Zosi, Neli, Malwiny, Filipa 
i Tymona trwa od dwóch lat oraz o in-
westycji w rodzinne relacje, opowiada 

muzyczna laurka przygotowana z okazji 
drugich urodzin sześcioraczków przez 
Dziecięcy Teatr Muzyczny Hejo i jego 
opiekuna Michała Buska, pod patrona-
tem Wójta Gminy Ochotnica Dolna Ta-
deusza Królczyka. 

Wyraża ona to co jest najistotniejsze 
w podróży przez życie i w procesie 
wychowania, który rozpoczyna się od 
pierwszych dni życia, a więc budowa-
nie rodzinnych więzi, troskliwa opieka 
rodziców, okazywana miłość, czułość 
i troska, które w późniejszym życiu są 
podstawą budowania relacji z innymi. 

Życzymy sześcioraczkom dużo zdrowia 
i radości, a rodzicom sił każdego dnia. 
Wszystkiego najlepszego!

Jednocześnie trwa etap projektowania 
planu dogęszczania tzw. białych plam 
na mapie sieci czyli punktów pozbawio-
nych dostępu do usług telekomunika-
cyjnych.

Orange Polska buduje sieć światło-
wodową na terenie Gminy Ochotnica 
Dolna w ramach projektu „Nowotarski 
Orange Światłowód”. Inwestycja jest 
współfinansowana ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa (POPC). 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa to 
projekt, którego celem jest wyelimino-
wanie terytorialnych różnic w dostępie 

do szerokopasmowego Internetu. Do-
datkowo zapewnia użytkownikom koń-
cowym (m.in. placówkom edukacyjnym) 
dostęp do sieci o przepustowości co naj-
mniej 100 Mb/s. 

Program realizowany jest w ramach 
rozstrzygniętych konkursów Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa, przy wyko-
rzystaniu środków EFRR w ramach I osi 
priorytetowej POPC.

Pierwszego dnia wiosny świętujemy Międzynarodowy Dzień 
Lasów. Tego dnia wystartowała ogólnopolska kampania „Łączą nas 
drzewa”, którą zainaugurował Prezydent Andrzej Duda. Akcja ma 
skoncentrować uwagę Polaków na roli drzew w przyrodzie.

Łączą nas drzewa 



SA
M
O
R
Z
Ą
D

SA
M
O
R
Z
Ą
D

10 11

Rady Gminy Ochotnica Dolna Maciej Mi-
kołajczyk, kierownicy zespołów meryto-
rycznych Urzędu Gminy, p.o. Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Katarzyna Niewiadoma, Pełnomocnik 
Wójta ds. Romskich Klaudiusz Szcerba. 

Następnie uczestnicy spotkania udali 
się w teren, w os. Gorcowe w Ochotni-
cy Dolnej, gdzie obejrzeli zabezpieczenia 
siatkowo – kamienne wykonane wzdłuż 
brzegu potoku i drogi gminnej, która 
ucierpiała podczas powodzi w 2018 r. Na 
miejscu zrealizowanej inwestycji Woje-
woda spotkał się z Radnymi Rady Gmi-
ny z Ochotnicy Dolnej oraz Sołtysami 
– Sołtysem Sołectwa Ochotnica Dolna 
Wojciech Chlipała oraz Sołtysem Sołec-

twa Młynne Krzysztofem Jagiełą. Tutaj 
odbył się także briefing dla mediów – 
transmisja dostępna na Facebooku Gmi-
ny Ochotnica Dolna. 

Kolejnym punktem wizyty Wojewody 
był most na os. Brzegi w Tylmanowej, na 
który gmina otrzymała dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych oraz Rządowego Fundusz Roz-
woju Dróg w wysokości niemal 14 mln zł. 
Tutaj na Wojewodę czekali Radni Rady 
Gminy z Tylmanowej oraz Sołtys Sołec-
twa Tylmanowa Jan Ligas. Na koniec od-
był się briefing dla mediów - transmisja 
dostępna na Facebooku Gminy Ochotni-
ca Dolna.

Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia 
Matki, Wojewoda wraz z Wójtem Gminy 
odwiedzili rodzinę Marców z Tylmano-
wej, składając życzenia mamie sześcio-
raczków. 

Ważnym wydarzeniem podczas wizyty 
było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 
pod pomnikiem ofiar Krwawej Wigilii 
w Ochotnicy Dolnej. Wójt nakreślił go-
ściom tragiczne losy poległych w 1944 r. 
mieszkańców Ochotnicy i Tylmanowej.
 

Ostatnim punktem wizyty było spo-
tkanie Radnymi Rady Gminy z Ochot-
nicy Górnej oraz z Sołtysem Sołectwa 
Ochotnica Górna Wiesławem Maciągą. 
Wójt podziękował Wojewodzie Mało-
polskiemu za wizytę w Ochotnicy Dolnej 
i Tylmanowej oraz zaprosił Wojewodę na 
kolejną wizytę w naszej Gminie. 

Podczas spotkania podpisano umowę na 
realizację zadania pn. „Odbudowa drogi 
gminnej 363921K Jaszcze w km 3+005 
– 3+555 i 3+805 – 4+005 oraz odbudo-
wa mostu w ciągu tej drogi w km 3+860 

Miasto i Gmina Murowana Goślina oraz 
Gmina Ochotnica Dolna doceniając zna-
czenie obustronnie korzystnej współpracy 
jako jednego z czynników rozwoju gmin 
uzgodniły zawarcie niniejszej umowy, któ-
rej celem jest: rozwijanie współpracy mię-
dzy gminami, zacieśnianie dwustronnych 
stosunków i nadanie im jakościowo nowe-
go wymiaru – czytamy w porozumieniu. 

W 2019 r., jeszcze przed pandemią, mia-
ło miejsce ostatnie spotkanie partner-
skich gmin. Wówczas, na zaproszenie 

Spotkanie dotyczyło gospodarki odpa-
dami w tym funkcjonowania gminnych 
systemów gospodarki odpadami oraz 
odnawialnych źródeł energii i ochrony 
powietrza. Podczas spotkania poruszono 
m. in. problem wysokich cen za zagospo-
darowanie odpadów komunalnych, który 

Podpisano umowę na odbudowę 
drogi i mostu w os. Jaszcze

20 lat współpracy 
Gminy Ochotnica Dolna z Miastem 
i Gminą Murowana Goślina 

Spotkanie z Ministrem Klimatu 
i Środowiska w Krościenku 
nad Dunajcem 

4 czerwca odbyło się spotkanie Zastępcy Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna Krzysztofa Jurkowskiego z Wykonawcą robót budowlanych 
Właścicielem Firmy Budowlanej „MORCIN” Krzysztofem Jagiełą. 

Dokładnie 20 lat temu 8 czerwca 2001 r. została podpisana 
Umowa o współpracy między gminami Ochotnica Dolna 
i Murowana Goślina. 

2 czerwca 2021 w Krościenku nad Dunajcem odbyło się spotkanie 
z Ministrem Klimatu i Środowiska Michałem Kurtyką, w którym, 
wraz z innymi wójtami i burmistrzami z regionu, uczestniczył 
Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna. 

w Ochotnicy Górnej – Gmina Ochotnica 
Dolna”. 

Przekazano również plac budowy pod 
wykonanie mostu i drogi.

jest dostrzegany i trwają prace nad pomy-
słem jak temu przeciwdziałać. 

W spotkaniu uczestniczyli także Piotr 
Dziadzio Wiceminister Klimatu i Środo-
wiska, Główny Geolog Kraju, Anna Paluch 
Poseł na sejm RP, Barbara Bartuś Poseł na 

sejm RP, Wiesław Janczyk Poseł na sejm 
RP, Patryk Wicher Poseł na sejm RP, Jan 
Hamerski Senator RP, Artur Michalski 
Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, 
Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, 
Tomasz Urynowicz Wicemarszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego. 

Tego samego dnia w Krościenku doko-
nano uroczystego otwarcia Punktu Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK). Na zaproszenie Wójta 
Gminy Krościenko Jana Dydy, w otwar-
ciu uczestniczył także Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna. 

Zdjęcia: Urząd Gminy w Krościenku nad 
Dunajcem 

władz Miasta i Gminy Murowana Goś- 
lina, delegacja Radnych i pracowników 
Urzędu, wraz z Wójtem Gminy Ochot-
nica Dolna Tadeuszem Królczykiem, 
udała się z wizytą do Wielkopolski, do 
partnerskiej Gminy Murowana Goślina. 

Poniżej kilka archiwalnych zdjęć. 

Życzymy naszym Partnerom kolejnych, 
owocnych lat współpracy z nami oraz 
dalszego rozwijania i budowania relacji 
międzygminnych. 
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W spotkaniu uczestniczył także Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna. 

- Na zaproszenie Pana Łukasza Kmity 
Wojewody Małopolskiego miałem okazję 
uczestniczyć w spotkaniu samorządowców 
z Panem Premierem Mateuszem Morawiec-
kim i rozmawiać m. in. na temat odbudowy 
zniszczeń w ramach Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych. Po rozmowach 
z nadzieją spoglądamy w przyszłość – infor-
mował na Facebooku Wójt. 

Leszek Guzik zaprezentował na spotka-
niu podsumowanie dotychczasowych 
działań związanych z rozbudową sie-
ci światłowodowej na terenie Gminy 
Ochotnica Dolna z którego wynikało, że 
I etap instalacji światłowodów zakończył 
się w Tylmanowej i Ochotnicy Dolnej.

Leszek Guzik zaprezentował także dal-
sze plany modernizacji i rozbudowy sieci 
i jednocześnie poinformował o proble-
mach związanych z kontynuacją monta-

Natomiast 10 sierpnia, w os. Jurkowski 
Potok w Ochotnicy Górnej, nastąpiło 
przekazanie terenu budowy, podpisanie 
protokołu przekazania terenu budowy, 
omówienie sposobu prowadzenia i za-

W uroczystym podpisaniu umowy uczest-
niczyli Łukasz Kmita Wojewoda Małopol-
ski, Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochot-
nica Dolna oraz Adam Górnicki Skarbnik 
Gminy Ochotnica Dolna. 

- Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przy-
czynili się do zdobycia dofinansowania na 
ten tak ważny dla mieszkańców Tylma-
nowej obiekt – w szczególności dziękuję 
Pani Poseł Annie Paluch i Panu Wojewo-
dzie Łukaszowi Kmicie wraz z całym ze-
społem pracowników – poinformował na 
Facebooku Wójt Tadeusz Królczyk. 

Spotkanie Wójta z Premierem 
Mateuszem Morawieckim 

Spotykanie w sprawie światłowodów

Podpisanie umowy na odbudowę 
drogi w os. Jurkowski Potok 
w Ochotnicy GórnejPodpisanie umowy 

na dofinansowanie budowy mostu 
w os. Brzegi w Tylmanowej

19 lipca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 
odbyło się spotkanie dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. W spotkaniu uczestniczyli 
Premier Mateusz Morawiecki, Wojewoda Małopolski Łukasz 
Kmita, przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. 

Pod koniec lipca Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
oraz Krzysztof Jurkowski Zastępca Wójta Gminy Ochotnica 
spotkali się z przedstawicielami spółki Orange Polska S. A., 
którą reprezentowali: Leszek Guzik - Kierownik Działu Realizacji 
Inwestycji oraz Kamil Henczel – wyznaczony jako opiekun dla 
Gminy Ochotnica.

3 sierpnia została podpisana umowa dotycząca zadania  
pn. „Odbudowa nawierzchni oraz elementów odwodnienia  
drogi gminnej 363918K Jurkowski Potok w km 0+000 - 0+800  
w Ochotnicy Górnej”. Umowę podpisali Tadeusz Królczyk - Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna oraz Krzysztof Kalata – Wykonawca. 

23 lipca, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, miało 
miejsce uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie budowy 
mostu w os. Brzegi w Tylmanowej. Środki w wysokości ponad 8 mln 
(8.088.719,00 zł) pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Jest to ogromne dofinansowanie do ww. inwestycji. 

żu światłowodów w osiedlach, które są 
tzw. „białą plamą” zasięgu (od os. Szpun-
tówka po os. Bartoszówka w Ochotnicy 
Górnej), polegających na trudnościach 
w uzyskaniu zgód na montaż słupów i li-
nii w os. Stasichy i Białówka.

W związku z tym od 12 sierpnia zapla-
nowane zostały spotkania w terenie 
z mieszkańcami zarówno przedstawicie-
li firmy Orange jak i Gminy Ochotnica 
Dolna celem wypracowania rozwiązań 

umożliwiających doprowadzenie świa-
tłowodu do gospodarstw położonych od 
os. Szpuntówka do Bartoszówki. Miesz-
kańcy będą informowani na bieżąco 
o spotkaniach w terenie. Bardzo prosimy 
o udział w tych spotkaniach i współpracę 
w poszukiwaniu rozwiązań, które umoż-
liwiłyby dostęp do szybkiego internetu 
mieszkańcom, którzy najbardziej cierpią 
z powodu jego braku.

kresu robót oraz przekazanie dokumen-
tacji. W przekazaniu terenu budowy 
uczestniczyli: Tadeusz Królczyk - Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna, Krzysztof Ka-
lata – Wykonawca, Paweł Cetera – Peł-

nomocnik Wójta ds. Inwestycji, Zbigniew 
Chlebek – Kierownik Zakładu Gospo-
darki Komunalnej, Andrzej Bukała – Za-
stępca Kierownika Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, Wiesław Maciąga - Sołtys 
Sołectwa Ochotnica Górna, Dariusz 
Bochnar – Kierownik Robót, Janusz 
Liptak „DRO-MOST” - Inspektor nadzoru 
inwestorskiego, Jakub Osman – Inspek-
tor ds. drogownictwa, Jacek Zborowski – 
Podinspektor ds. budownictwa. 
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21 sierpnia Tylmanowej odbył się pogrzeb śp. Kazimierza Konopki 
– wieloletniego Wójta Gminy Ochotnica Dolna, który zmarł 19 sierpnia. 

Ostatnie pożegnanie 
śp. Kazimierza Konopki 
– wieloletniego Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna 
Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi…
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez…
I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas 
lawina wspomnień…

Msza św. pogrzebowa została odpra-
wiona kościele parafialnym Tylmanowej. 
Przewodniczył jej ks. Marek Mroczek. To-
warzyszyli mu kapłani rodacy oraz księża 
Ochotnicy Dolnej Ochotnicy Górnej. 

W ostatniej drodze śp. Kazimierzowi 
Konopce towarzyszyli bliscy, ale także 
licznie zgromadzili się mieszkańcy Gminy 
Ochotnica Dolna. Obecne były poczty 
sztandarowe szkół podstawowych tere-
nu Gminy, Związków Podhalan, Ochotni-
czych Straży Pożarnych, Koła Łowieckie-
go. Na pogrzeb przybyli delegaci Urzędu 
Gminy Ochotnicy Dolnej, Rad Sołeckich, 
Wiejskich Ośrodków Kultury Gminnej Bi-
blioteki Publicznej, Koła Gospodyń Wiej-
skich. 
Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił tyl-
manowski chór „Misericordia” oraz kape-
la „Ochotni” Ochotnicy Górnej. drodze na 
cmentarz na cmentarzu zagrała Orkiestra 
Dęta OSP Ochotnicy Dolnej oraz zespół 
„Ochotni”. 

Na cmentarzu słowa pożegnania padły ze 
strony Tadeusza Królczyka Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna oraz Bogusława Wak-
smundzkiego Wicestarosty Powiatu No-
wotarskiego Przewodniczący Rady Euro-
regionu Tatry. 

Pan Kazimierz Konopka zmarł wieku 
72 lat, po walce chorobą. Był bardzo za-
służonym Wójtem dla Gminy Ochotnica 
Dolna.

Pan Kazimierz funkcję Wójta pełnił przez 
16 lat - od 1998 roku aż po 2014 r. Wy-
konał wiele niezwykle ważnych inwesty-
cji Ochotnicy Tylmanowej m. in. inwe-
stycje związane kanalizacją, które tym 
czasie objęły teren niemal całej gminy, 
inwestycje drogowe mostowe – tym m. 
in. duży most Tylmanowej, który umoż-
liwia bezpieczną komunikację po obu 
stronach Dunajca, jak również budowa 
wież widokowych, które miał ogromny 
wkład - od złożenia wniosku po wykona-
nie. Na osobną uwagę zasługują inwesty-
cje poczynione za rządów Pana Kazimie-
rza Konopki infrastrukturę oświatową 
- tym przede wszystkim budynki szkolne, 
kulturalną - tym budynki WOKów, także 
remizy Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pan Kazimierz Konopka, zanim został 
wójtem, był także wspaniałym pedago-
giem nauczycielem, radnym gminnym, 
obecnej kadencji sprawował funkcję rad-
nego sołeckiego Tylmanowej. 

Był człowiekiem odważnym, kierującym 
się rozwagą podejmowaniu trudnych de-
cyzji, stanowczym, dążącym do celu, ale 
zatroskanym dobro lokalnej społeczno-
ści. Cechowała go wyrozumiałość życzli-
wość wobec innych. Zawsze uśmiechnię-
ty ogromnym poczuciem humoru. 

Pan Kazimierz na zawsze pozostanie na-
szej pamięci naszych sercach jako dobry 
człowiek, społecznik, działacz, samorzą-
dowiec, wspaniały szef przyjaciel. Dzię-
kujemy za ogromny wkład rozwój Ochot-
nicy Tylmanowej oraz rozwój samorządu. 
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Spotkanie odbyło się w os. Studzionki 
w Ochotnicy Górnej. Przed rozpoczęciem 
oficjalnej części spotkania właściciele 
Skansenu Studzionki – Państwo Muleto-
wie – oprowadzili gości po ekspozycji.

W spotkaniu uczestniczyli Poseł Anna Pa-
luch, Senator Jan Hamerski, Wicemarsza-
łek Województwa Małopolskiego Łukasz 
Smółka, Dyrektor Departamentu Rolnic-

Spotkanie było związane z prezentacją 
Pani Poseł Annie Paluch szczegółów 
wniosku dot. przebudowy dwóch dróg 
powiatowych w regionie złożonego 
przez Powiat Nowotarski do Programu 
Inwestycji Strategicznych.

Zarząd Powiatu Nowotarskiego złożył 
do Programu Inwestycji Strategicznych 
wniosek pn.: „Rozbudowa, modernizacja, 
likwidacja skutków powodzi na drogach 
nr1636K oraz 1637K stanowiących stra-
tegiczne ciągi komunikacyjne dla regionu 
Pienin”.

W Ochotnicy Górnej rozmawiano 
o pasterstwie

Spotkanie samorządowców z Panią 
Poseł Anną Paluch w sprawie 
wniosku dot. budowy chodników 
i modernizacji dróg powiatowych

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka 20 
sierpnia po raz kolejny odwiedził Gminę Ochotnica Dolna. Celem 
wizyty była kontynuacja rozmów rozpoczętych w maju br. podczas 
wiosennego redyku w Ochotnicy Górnej.

1 września 2021 r. na zaproszenie Wójta Gminy w Ochotnicy Dolnej 
gościła Pani Poseł Anna Paluch oraz samorządowcy z regionu, w tym 
m. in. Pan Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego i Pan 
Bogusław Waksmundzki Wicestarosta Powiatu Nowatorskiego 
wraz z Radnymi Powiatu na czele z Panem Janem Komorkiem 
Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu i Marią Łojas-Jurkowską 
Przewodniczącą Komisji Infrastruktury Powiatu Nowotarskiego. 
Przybył również Pan Grzegorz Niezgoda Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica wraz z radnymi, Pan Jan Smarduch Wójt Gminy Nowy 
Targ i nasi gminni radni na czele z Maciejem Mikołajczykiem 
Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna. (Z przyczyn 
osobistych mimo potwierdzenia obecności nie mogli wziąć udziału 
w spotkaniu Pan Senator Jan Hamerski i Pan Jan Dyda Wójt Gminy 
Krościenko n.D.). Pełna listę obecnych gości podajemy poniżej.

twa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Anna 
Glixelli, Starszy Inspektor Zespołu Rol-
nictwa UMWM Agata Frączek, Józef Mi-
chałek - Fundacja „Pasterstwo Transhu-
mancyjne”, Wojciech Mulet – właściciel 
skansenu Studzionki, pasjonata lokalnej 
kultury, Natalia Bartkowska Mulet, Ewa 
Mulet, Zastępca Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna Krzysztof Jurkowski, Kierownik ze-
społu ds. zarządzania projektami Małgo-

rzata Piątek, Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna Maciej Mikołajczyk, Ja-
rosław Buczek – lokalny baca, Józef Król-
czyk – rolnik, hodowca owiec, Andrzej 
Runger – Radny Gminy Ochotnica Dolna, 
Bożena Kuziel – Przewodnicząca Komisji 
Turystyki, Janina Król i Maria Chrobak – 
Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy 
Górnej, Tadeusz Hebda – Związek Podha-
lan Tylmanowa, Krzysztof Dobrzyński – 
Związek Podhalan w Ochotnicy Górnej, 
Kapela Ochotni.

Podczas spotkania podsumowano do-
tychczasowe działania mające na celu 
wypracowanie form i metod wsparcia 
związanych z ochroną bioróżnorodno-
ści krajobrazu poprzez prowadzenie 
wypasu owiec, popularyzację gospo-
darki pasterskiej oraz przedsięwzięcia 
propagujące tożsamość i kulturę lokal-
ną, ochronę dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego.

Podczas spotkania, które prowadził Tade-
usz Królczyk samorządowcy przedstawili 
Pani Poseł Annie Paluch inwestycje, któ-
re mają być zrealizowane w ramach ww. 
wniosku zwracając się jednocześnie do 
Pani Poseł o pomoc w uzyskaniu finanso-
wania.

Wniosek obejmuje inwestycje w gminach 
Ochotnica Dolna, Szczawnica i Nowy 
Targ, a mowa m. in. o dokończeniu bu-
dowy chodników z Krościenka n.D. do 
Szczawnicy, budowie dwóch odcinków 
chodników w Ochotnicy Dolnej i Górnej 
oraz o modernizacji drogi i budowie chod-
ników na drodze powiatowej na terenie 
Gminy Nowy Targ.

Wójt Tadeusz Królczyk podkreślił, że Pani 
Anna Paluch jest bardzo skutecznym am-
basadorem spraw mieszkańców, co nie 
raz udowodniła, a te inwestycje są ko-
nieczne, ponieważ ruch samochodowy 
wzrósł tak bardzo, że jest to wręcz szo-
kiem dla mieszkańców naszej gminy.

Pani Poseł Anna Paluch po wysłuchaniu 
szczegółów wniosku podkreśliła, że reali-
zacja tych inwestycji jest bardzo potrzeb-
na dla mieszkańców ze względu na ich 
bezpieczeństwo i wiele argumentów prze-

mawia za tym. Doceniła fakt, że wniosek 
Powiatu Nowotarskiego obejmuje trzy 
gminy i jest dowodem solidarnej współ-
pracy samorządów z tego regionu.

Pani Poseł zwróciła uwagę, że inwesty-
cje wymienione we wniosku wymagają 
dużych środków finansowych, dlatego 
uzyskanie finansowanie nie będzie ła-
twe, ale będzie zabiegać o możliwość 
realizacji tych inwestycji w możliwie jak 
najkrótszym czasie. Pani Poseł zapewni-
ła również o wparciu Pana Senatora Jana 
Hamerskiego dla tej sprawy.

W dalszej części spotkania były oma-
wiane kolejne pomyły, mające na celu 
łagodzenie skutków ogromnego wzro-
stu ruchu samochodowego w regionie, 
który jest nieprawdopodobnie uciążli-
wy dla mieszkańców i stwarza ryzyko 
wypadków.

Uczestnicy spotkania skupili się głównie 
na omówieniu proponowanych rozwią-
zań w ramach: „Studium Lokalizacyjno 
– Funkcjonalno – Ruchowego Rozwoju 
Układu Komunikacyjnego w obszarze 
Pienin” opracowanego przez Pana Witol-
da Kozłowskiego Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego.

PEŁNA LISTA GOŚCI:
W spotkaniu uczestniczyli: Anna Paluch 
Poseł na Sejm RP, Krzysztof Faber Staro-
sta Powiatu Nowotarskiego, Bogusław 
Waksmundzki Wicestarosta Powiatu 
Nowotarskiego, Rafał Jandura Członek 
Zarządy Powiatu Nowotarskiego, Maria 
Łojas – Jurkowska Radna Rady Powia-
tu Nowotarskiego oraz Sekretarz Gmi-
ny Ochotnica Dolna, Tomasz Hamerski 
Radny Rady Powiatu Nowotarskiego, 
Jan Komorek Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Nowotarskiego, Grzegorz Nie-
zgoda Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica, Jan Smarduch Wójt Gminy Nowy 
Targ, Tadeusz Królczyk Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna, Krzysztof Jurkowski 
Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dol-
na, Maciej Mikołajczyk Przewodniczą-
cy Rady Gminy Ochotnica Dolna, Anna 
Gębala Przewodnicząca Komisji Roz-
woju Gospodarczego, Spraw Komunal-
nych i Ochrony Środowiska Rady Miasta 
i Gminy Szczawnica, Stanisław Pojasek 
Członek Komisji Rozwoju Gospodar-
czego, Spraw Komunalnych i Ochrony 
Środowiska Miasta i Gminy Szczawnica, 
Stanisław Faltyn Przewodniczący Komi-
sji Infrastruktury, Bożena Kuziel Prze-
wodnicząca Komisji Turystyki, Promocji 
i Rolnictwa, Budownictwa i Inwestycji, 
Andrzej Runger Przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej Rady Gminy Ochotnica 
Dolna, Barbara Udziela Przewodnicząca 
Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska 
Rady Gminy Ochotnica Dolna, Hali-
na Ziemianek Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej Rady Gminy Ochotnica Dolna, 
Małgorzata Piątek Kierownik Zespołu 
ds. zarządzania Projektami, Paweł Cetera 
Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Kie-
rownik Zespołu ds. Inwestycji.
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Zadanie podzielone jest na dwie części. 

Część I obejmuje rozbudowę drogi w os. 
Brzegi w Tylmanowej w trybie „zapro-
jektuj i wybuduj” na odcinkach w km od 

Wydarzenie rozpoczęło się od briefin-
gu dla mediów. Na moście w os. Brzegi 
w Tylmanowej zgromadzili się przedsta-
wiciele władz rządowych, wojewódzkich 
i samorządowych. Swoją obecnością za-
szczycili: Anna Paluch Poseł na Sejm RP, 
Jan Hamerski Senator RP, Sławomir Dyl 
Dyrektor Wydziału Programów Infra-
strukturalnych i Rolnictwa reprezentu-
jący Wojewodę Małopolskiego Łukasza 
Kmitę, Witold Kozłowski Marszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego, Janusz Klag 
Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich 
w Nowym Sączu reprezentujący Kata-
rzynę Węgrzyn-Madej Dyrektor Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. 

Obecni byli także Radni Powiatowi: Maria 
Łojas – Jurkowska, Jan Komorek, Tomasz 
Hamerski, przedstawiciele wykonawcy 
inwestycji tj. Firmy PRIMOST POŁUDNIE 
Sp. z o.o. na czele z Sebastianem Nowa-
kiem – Prezesem Primost oraz Andrze-
jem Banaszkiem – Wiceprezesem Pri-
most, Krzysztof Faron z firmy FK Projekt, 

Gmina Ochotnica Dolna uzyskała kwotę 
niemal 10 milionów złotych (9 985 000 
zł) na odbudowę i modernizację dróg 
zniszczonych w wyniku intensywnych 
opadów deszczu.

- Pieniądze te przeznaczymy w pierwszej ko-
lejności na odbudowę zniszczeń z 2018 r., 
na realizację zadań, na które mamy doku-
mentację projektową i wymagane pozwole-
nia. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do powstania tego programu 
i uzyskania dofinansowania, w tym naszym 
parlamentarzystom, a w szczególności Pani 
Poseł Annie Paluch, która była naocznym 
świadkiem powodzi z 2018 r. i bardzo ak-
tywnie wspiera nas w odbudowie zniszczo-
nej infrastruktury! – napisał na Facebooku 
Tadeusz Królczyk

Umowy dotyczące budowy mostu 
wraz z rozbudową drogi gminnej 
w os. Brzegi w Tylmanowej podpisane

Uroczyste przekazanie terenu 
budowy nowego mostu 
w os. Brzegi w Tylmanowej Niemal 10 mln zł dla Gminy 

Ochotnica Dolna na odbudowę 
i modernizację dróg

11 października w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się 
podpisanie dwóch umów dotyczących zadania inwestycyjnego 
pn. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową obiektu 
mostowego, infrastruktury technicznej i przebudową skrzyżowania 
w miejscowości Tylmanowa, Gmina Ochotnica Dolna”. 

22 października w Tylmanowej w os. Brzegi odbyło się uroczyste 
przekazanie terenu budowy nowego mostu oraz symboliczne 
wbicie łopaty. 25 października na zaproszenie Wojewody Łukasza Kmity 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk uczestniczył 
w konferencji prasowej dotyczącej wyników konkursu w ramach 
Programu Inwestycji Strategicznych.

3+387,00 do km 3+718,00, oraz w km od 
5+533,00 do km 5+636,00. Inwestycję 
zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowlane 
ESBUD z Ochotnicy Dolnej. Koszt zada-
nia to 2 087 551,17 zł brutto. 

Natomiast część II obejmuje rozbudo-
wę tej samej drogi gminnej w km od 
5+636,00 do km 5+861,40 wraz z budo-
wą obiektu mostowego w km 5+749,80 
do km 5+854,20) oraz z przebudową tar-
czy skrzyżowania w km 5+729,00 i będzie 
ona realizowana w trybie prawomocnej 
decyzji „ZRID”.

Wykonawcą tego głównego zakresu za-
mówienia będzie firma Primost Południe 
SP Z O.O. z Będzina. Koszt tej części in-
westycji to10 564 897,04 zł brutto. 

Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna podpisał umowy z wykonawcami. 
Sygnatariuszem umowy z ramienia Firmy 
ESBUD był właściciel we własnej osobie 
- Pan Stanisław Chryczyk, natomiast z ra-
mienia firmy Primost Południe Sp. z o.o. 
z siedzibą w Będzinie był Wiceprezes Za-
rządu – Pan Andrzej Banaszek. 

Osobą towarzyszącą Wójtowi Królczyko-
wi przy podpisaniu umów z Wykonawca-
mi był Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji 
i jednocześnie Kierownik Zespołu ds. In-
westycji w tut. Urzędzie Gminy – Pan mgr 
inż. Paweł Cetera. 

projektant obiektu mostowego, Radni 
Rady Gminy Ochotnica Dolna na czele 
z Maciejem Mikołajczykiem Przewod-
niczącym Rady Gminy Ochotnica Dolna, 
Jan Ligas Sołtys Sołectwa Tylmanowa 
oraz Radni Sołeccy, pracownicy Urzędu 
Gminy na czele z Krzysztofem Jurkow-
skim Zastępcą Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna, Adamem Górnickim Skarbnikiem 
Gminy Ochotnica Dolna, Małgorzatą 
Piątek kierownik zespołu ds. Projektów 
oraz Pawłem Ceterą Kierownikiem ze-
społu ds. Inwestycji. 

Po zakończonym briefingu na placu bu-
dowy nowego mostu odbyło się symbo-
liczne wbicie łopaty. 

Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi gmin-
nej K363949 na odcinku I - w km od 
3+387,00 do km 3+718,00, na odcinku 
II - w km od 5+533,00 do km 5+636,00, 
na odcinku III - w km od 5+636,00 do 
km 5+861,40 (obiekt mostowy w km 
5+749,80 do km 5+854,20) wraz z prze-
budową skrzyżowania w km 5+729,00 
w miejscowości Tylmanowa” jest współ-
finansowana z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg (7 591 468,93 zł), Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
(2 060 979,28 zł) oraz środków Woje-
wództwa Małopolskiego (3 000 000, 00 
zł). Koszt całej inwestycji po przetargu 
wynosi: 12 652 448,21 zł i jest to naj-
większa kwotowo pojedyncza inwestycja 
w historii Gminy Ochotnica Dolna.

Inwestycja obejmuje budowę obiektu 
mostowego z przebudowę skrzyżowania, 
której wykonawcą jest firma Primost Po-
łudnie SP Z O.O. z Będzina Most o noś-
ności 40 t będzie miał 104 m długości, 
9 m. szerokości. Planowany termin od-
dania do użytku mostu to 28.02.2023r. 
Rozbudowę drogi gminnej Łęg Dolny 
Brzegi w Tylmanowej zrealizuje Przedsię-
biorstwo Budowlane ESBUD z Ochotni-
cy Dolnej. Planowany termin zakończe-
nia całego zadania, to 29.09.2023 r. 

Most na osiedlu Brzegi na rzece Du-
najec w Tylmanowej wybudowano 
w 1967 roku. (Wcześniej mieszkańcy 
korzystali z usług posiadającego dwie 
łodzie urzędowego przewoźnika.) Obiekt 
powstał dzięki poparciu Czesława 
Ochaba - brata I sekretarza PZPR i jed-

nocześnie naczelnego dyrektora Przed-
siębiorstwa Hutniczego „Ministerstwo 
Hutnictwa Żelaza i Stali”, który chętnie 
przyjeżdżał na letni odpoczynek do Tyl-
manowej. Most został zaprojektowany 
przez inż. R. Kosibę z „Biprostalu”. Wy-
konawcą mostu był krakowski Mostostal 
z inż. J. Łęckim na czele. Kierownikiem 
budowy był E. Warta, a brygadzistą Ka-
zimierz Wychowaniec. W budowę prze-
prawy oprócz wykonawcy w czynie spo-
łecznym zaangażowali się mieszkańcy 
Tylmanowej, którzy także uporządkowali 
nawierzchnię dróg prowadzących do no-
wego mostu Wartość czynu społecznego 
wyceniono wówczas na 800 tys. zł. 

Wąska przeprawa, którą do tej pory mo-
gły przejechać samochody do 2,5 ton 
służyła mieszkańcom przez 54 lata.
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Wizyta rozpoczęła się od spotkania 
w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, 
w którym uczestniczyli Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Grzegorz 
Wójciak spec. ds. ochrony środowiska, 
Lucyna Kozub spec. ds. turystyki oraz 
Krzysztof Buczek pracownik Instytutu 
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. 

Wizyta przedstawicieli RDOŚ była zwią-
zana z planowaną przez Gminę realizacją 

Była to wizyta robocza skoncentrowana 
głównie na prezentacji dotychczasowych 
inwestycji wykonanych przy wsparciu fi-
nansowym Witolda Kozłowskiego Mar-
szałka Województwa Małopolskiego oraz 
na omówieniu planowanych w najbliż-
szych latach inwestycji na terenie Ochot-
nicy i Tylmanowej.

Wizyta rozpoczęła się w Tylmanowej od 
prezentacji oczyszczalni ścieków, której 
rozbudowa i modernizacja rozpoczęła się 

Wizyta przedstawicieli RDOŚ 
w Gminie Ochotnica Dolna 

Wizyta Marszałka Województwa 
Małopolskiego Witolda Kozłowskiego 
w Gminie Ochotnica Dolna

27 października Gminę Ochotnica Dolna odwiedziła Małgorzata 
Mordarska Duda Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie i Regionalny Konserwator Przyrody wraz 
z panią Anną Trojecką – Brzezińską specjalistą ds. działań ochronnych 
dla muraw kserotermicznych.

5 listopada Witold Kozłowski Marszałek Województwa 
Małopolskiego odwiedził Gminę Ochotnica Dolna. Podróż odbyła się 
od Tylmanowej poprzez Ochotnicę Dolną aż do Ochotnicy Górnej. 

działań ochronnych mających na celu 
przywrócenie polanom gorczańskim ich 
pierwotnego charakteru. 

Po spotkaniu w urzędzie delegacja uda-
ła się w teren m. in. na Hale Gorcowskie 
w celu obserwacji murawy bliźniczkowej 
(psiary), która jest cennym przyrodniczo 
zbiorowiskiem, oraz zbiorowiska młak 
występujących na tym terenie . 

w 2019 r. a zakończyła jesienią 2020 r. Na 
miejscu gości powitał Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Maciej 
Mikołajczyk Przewodniczący Rady Gmi-
ny Ochotnica Dolna wraz z Radnymi oraz 
Jan Ligas Sołtys Sołectwa Tylmanowa. 
Następnie odbyła się prezentacja inwe-
stycji, jako największego zadania zrealizo-
wanego z udziałem środków finansowych 
Marszałka Województwa Małopolskiego 
oraz z budżetu Unii Europejskiej. Koszt 
całości inwestycji, to 9 677 028,97 zł. Ze 

szczegółowymi parametrami dotyczący-
mi oczyszczalni ścieków Marszałka zapo-
znał Zbigniew Chlebek Kierownik Zakła-
du Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy 
Dolnej oraz Grzegorz Wójciak Kierownik 
Oczyszczalni Ścieków w Tylmanowej. 

Następnie delegacja udała się do os. Rze-
ka w Tylmanowej gdzie omówiono pro-
jekt budowy ronda Tylmanowa - Rzeka 
na skrzyżowaniu DW 969 z DP 1637K 
projektowanego przez Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich. Dokonano także analizy 
inwestycji związanej z budową „Mostu 
Sześcioraczków” projektowanego przez 
Gminę Ochotnica Dolna jako czwarty wy-
lot z ronda. W tej części spotkania uczest-
niczył Krzysztof Faron – projektant. 

Kolejnym punktem wizyty był pomnik 
ofiar „Krwawej Wigilii” w Ochotnicy 
Dolnej. Witold Kozłowski Marszałek 
Województwa Małopolskiego, Tadeusz 
Królczyk oraz Maciej Mikołajczyk zło-
żyli hołd ofiarom pacyfikacji z grudnia 
1944 r. - na pomniku zostały położone 
kwiaty i zapłonęły znicze. Należy dodać, 

że zmiana zagospodarowania terenu 
w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii 
w Ochotnicy Dolnej wraz budową ilumi-
nacji, przebudową nawierzchni i zielenią 
została wykonana dzięki dofinansowaniu 
ze środków Marszałka Województwa 
Małopolskiego. 

Dalej delegacja udała się do Urzędu Gmi-
ny w Ochotnicy Dolnej. Najpierw jednak, 
przed budynkiem Urzędu, Marszałek 
spotkał się z pracownikami Gminy oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. W imieniu wszystkich pracowników, 
Marszałka przywitała Maria Łojas – Jur-
kowska Sekretarz Gminy Ochotnica Dol-
na i Radna Rady Powiatu Nowotarskiego 
oraz Wojciech Chlipała Sołtys Sołectwa 
Ochotnica Dolna. Odbyła się tutaj także 
prezentacja projektu realizowanego w ra-
mach rewitalizacji - zagospodarowanie 
terenu dla stworzenia przestrzeni spo-
tkań w tym m. in. skate parku - który ma 
się rozpocząć jeszcze w 2021 r. i również 
jest dofinansowany ze środków Marszał-
ka Województwa Małopolskiego.

Podczas spotkania w Urzędzie, Panu 
Marszałkowi zostały zaprezentowane 
wszystkie projekty dotychczas zreali-
zowane przez Gminę Ochotnica Dolna, 
ale także te w trakcie realizacji i plano-
wane w najbliższym czasie do realizacji. 
Omówiono również główny problem do-
tyczący lokalnej społeczności związany 
z ogromnym wzrostem ruchu na drodze 
wojewódzkiej i powiatowej. Pan Marsza-
łek zapewnił, że problem jest mu znany 
i są podejmowane konkretne działania 
celem rozładowania ruchu na drodze 
wojewódzkiej w Krościenku n.D. oraz na 
drodze powiatowej w Szczawnicy. Pan 
Marszałek zapewnił również o współpra-
cy i pomocy w zakresie budowy chodni-

ków i poprawy bezpieczeństwa na dro-
dze powiatowej. Temu zagadnieniu będą 
poświecone kolejne spotkania. 

W spotkaniu udział wzięli pracownicy 
urzędu: Krzysztof Jurkowski Zastępca 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Ma-
ria Łojas – Jurkowska Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna i Radna Rady Powia-
tu Nowotarskiego, Małgorzata Piątek 
Kierownik zespołu ds. Zarządzania Pro-
jektami, Jadwiga Podgórska Kierownik 
zespołu ds. Administracji i Paweł Cetera 
Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji oraz 
przewodniczący komisji Rady Gminy 
Ochotnica Dolna: Andrzej Runger Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej, Stani-
sław Faltyn Przewodniczący Komisji In-
frastruktury, Budownictwa i Inwestycji, 
Bożena Kuziel Przewodnicząca Komisji 
Turystyki, Promocji i Rolnictwa, Hali-
na Ziemianek Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej, Barbara Udziela Przewodnicząca 
Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska, 
Maria Głód Przewodnicząca Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji.

Po zakończeniu spotkania w Urzędzie 
Gminy w Ochotnicy Dolnej, delega-
cja udała się do Ochotnicy Górnej. 
Tam Marszałek spotkał się z druhami 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochot-
nicy Górnej. Nastąpiła także prezentacja 
zmodernizowanej remizy OSP w Ochot-
nicy Górnej, w której prace remontowo 
– budowlane zrealizowano z udziałem 
środków finansowych Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego. Spotkanie było 
również poświęcone roli jaką jednostka 
odgrywa w bezpieczeństwie lokalnej 
społeczności oraz konieczności zakupu 
nowego samochodu strażackiego.

Następnie Marszałek został zaproszony 
do budynku Wiejskiego Ośrodka Kul-
tury w Ochotnicy Górnej gdzie góralską 
muzyką przywitała go kapela „Ochotni” 
i „Mali Ochotni” pod przewodnictwem 
Krzysztofa Dobrzyńskiego. Na Marszał-
ka czekała delegacja pań z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej na 
czele z Janiną Król prezes KGW, Związku 
Podhalan wraz z Piotrem Królem preze-

sem, Aneta Wolańska Kierownik WOK 
w Ochotnicy Górnej oraz bacowie z ca-
łego Podhala. Ze środowiskiem bacow-
skim odbyła się merytoryczna rozmowa 
dotycząca pasterstwa i bacowania. Głos 
w imieniu baców zabrali m. in. Józef Mi-
chałek, Jarek Buczek – ochotnicki baca 
i ks. Dr Stanisław Kowalik Duszpasterz 
Związku Podhalan i środowisk paster-
skich. 

W swoim wystąpieniu Pan Witold Ko-
złowski Marszałek Województwa po-
kreślił dobrą współpracę z samorządem 
i wójtem gminy oraz zapewnił o wsparciu 
dla inicjatyw i projektów naszej gminy 
oraz środowisk bacowskich. Nie zabra-
kło również odniesień do czasów kiedy 
Pan Marszałek pracował w Ochotnicy 
Górnej i Tylmanowej wychowując naszą 
młodzież.

Na koniec wizyty Tadeusz Królczyk Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna podziękował 
Panu Witoldowi Kozłowskiemu Marszał-
kowi Województwa Małopolskiego za 
dotychczasową znakomitą współpracę, 
dzięki której zrealizowano wiele ważnych 
projektów dla lokalnej społeczności oraz 
za odwiedzenie Ochotnicy i Tylmanowej. 
Zapewnił również, że cieszy się z dekla-
racji dalszej współpracy ze strony Pana 
Marszałka w szczególności dotyczącej 
rozwiązania problemu intensywnego 
ruchu na drodze wojewódzkiej i powia-
towej oraz zaprosił Pana Marszałka do 
częstego odwiedzania Ochotnicy i Tyl-
manowej. 
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9 kwietnia nastąpiło przekazanie placu 
budowy oraz stosownej dokumenta-
cji projektowej Wykonawcy tj. firmie 
Usługi Drogowo Budowlane Zygmunt 
Jurczak. Firmę reprezentował właściciel 
Zygmunt Jurczak oraz Kierownik bu-
dowy Michał Rolka. Z ramienia Gminy 
Ochotnica Dolna występował Paweł Ce-
tera – Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji 
oraz Janusz Liptak – Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Podczas spotkania omówiono zakresu 
robót i wskazano odcinki drogi prze-
znaczone do realizacji. Przeanalizowano 
dokładny zakres oraz termin rozpoczęcia 
robót, ustalono sposoby i terminy prze-
kazywania informacji Inwestorowi oraz 
mieszkańcom, dotyczących ewentualne-
go czasowego zamknięcia drogi i utrud-
nień w komunikacji w trakcie prowadze-
nia robót.

28 lipca nastąpił odbiór końcowy robót. 
W odbiorze uczestniczyli Paweł Cete-
ra Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, 
Janusz Liptak Inspektor Nadzoru Bu-

Remont drogi 
Wyżny Gronik – Wierch Młynne 
w Ochotnicy Dolnej zakończony 

Odbudowa drogi gminnej K363916 Ochotnica Dolna - Wyżny 
Gronik - Wierch Młynne odbywała się na odcinku I w km od 1+110 
do km 1+231,60 oraz na odcinku II w km od 1+467,50 do km 
1+810 wraz z odbudową przepustu w km 0+819. 

MŁYNNE

dowlanego, przedstawiciele Wykonaw-
cy – firmy KROCZ-BUD Krocz i Buduj 
z Gorlic oraz Usługi Drogowo – Budow-
lane Zygmunt Jurczak. 

W ramach prac wykonano m. in. na-
prawę poboczy, wymianę wodościeku 
betonowego wzdłuż krawędzi jezdni, 
położono nowy dywanik asfaltowy i wy-
konano odbudowę przepustu w ciągu 
drogi gminnej.

Projekt dofinansowano ze środków Pań-
stwowego Funduszu Celowego Fundu-
szu Dróg Samorządowych

Celem Konkursu było utrwalenie i pro-
mocja samorządowych działań profre-
kwencyjnych w obszarze Narodowego 
Programu Szczepień przeciw COVID-19.

W konkursie oceniany był najwyższy 
przyrost poziomu zaszczepienia (wyrażo-
ny w punktach procentowych) mieszkań-
ców pełnym cyklem szczepień przeciwko 
Covid-19, liczony od 1 sierpnia 2021 r. do 
31 października 2021 r. 

W związku z jubileuszem wydarzenia, 
15 lipca w Urzędzie Gminy Ochotnica 
Dolna odbyło się spotkanie organizato-
rów Rajdu. Wzięli w nim udział: Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
przedstawiciele PTTK – Andrzej Sproch 
i Jakub Wolski oraz pracownicy Muzeum 
Armii Krajowej w Krakowie: Joanna Mro-
wiec Zastępca Dyrektora Muzeum AK, 
Barbara Zięba-Godula Kierownik Działu 
Edukacji i Promocji Muzeum AK, Rzecz-
nik Prasowy, Daniel Ryszka Kierownik 
Działu Administracyjno-Organizacyjnego 
Muzeum AK.

Podczas spotkania omówiono kwestie 
organizacyjne i ustalono szczegóły wyda-
rzenia. Następnie delegacja udała się na 
wizję lokalną – pod pomnik ofiar „krwa-
wej wigilii”.

Gmina Ochotnica Dolna na II miejscu 
w Konkursie „Rosnąca Odporność”

Przygotowania do 50. Rajdu 
Górskiego „Szlakami Partyzantów”

Gmina Ochotnica Dolna zajęła drugie miejsce w powiecie 
nowotarskim w Konkursie „Rosnąca Odporność” organizowanym 
przez Ministerstwo Zdrowia i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. 

W tym roku, jesienią, odbył się, już po raz 50., Rajd Górski „Szlakami 
Partyzantów”. Meta Rajdu znajduje się w Ochotnicy Dolnej, przy 
pomniku „krwawej wigilii”.

Poziom zaszczepienia w Ochotnicy i Tyl-
manowej wyniósł 6,433 %. Z ilością za-
szczepionych osób wyprzedziła nas tylko 
Gmina Lipnica Wielka, w której zaszczepi-
ło się 6,487% mieszkańców. Trzecie miej-
sce w powiecie nowotarskim zajęła Gmi-
na Jabłonka – 6,250% zaszczepionych.

Nagrodą dla Gminy Ochotnica Dolna, za 
zajęcie drugiego miejsce, są środki pie-
niężne w wysokości 500 tys. zł. Środki zo-

staną przeznaczone na dowolny cel zwią-
zany z przeciwdziałaniem COVID-19. 
Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, 
mogą być to wszelkie czynności związane 
ze zwalczaniem zakażenia, zapobiega-
niem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką 
oraz zwalczaniem skutków, w tym spo-
łeczno-gospodarczych COVID-19. 
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Most w os. Tomaśki w Ochotnicy 
Dolnej po remoncie 

26 kwietnia nastąpiło przekazanie terenu budowy dla wykonania 
robót związanych z remontem mostu do os. Tomaśki na potoku 
Młynne w miejscowości Ochotnica Dolna. Plac budowy został 
przekazany Firmie Usługowo-Handlowej ,,SIKORA”, którą 
reprezentował Dariusz Sikora. Z ramienia Gminy Ochotnica 
Dolna w przekazaniu placu budowy uczestniczył Paweł Cetera – 
Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji. 

W spotkaniu udział wzięli także Janusz 
Liptak – inspektor nadzoru inwestor-
skiego, Jacek Zborowski – pracownik 
Urzędu Gminy, Irena Pawlik – Rad-
na Rady Gminy Ochotnica Dolna oraz 
Krzysztof Jagieła - Sołtys Sołectwa 
Ochotnica Dolna –Młynne. 

Podczas spotkania omówiono projekt, 
harmonogram prac oraz sposoby organi-
zacji objazdu. 

14 lipca br. w Ochotnicy Dolnej - w so-
łectwie Młynne - nastąpił odbiór końco-
wy dla wykonania robót pn.: Moderni-

zacja / remont mostu do os. Tomaśki na 
potoku Młynne w miejscowości Ochotni-
ca Dolna.

W odbiorze uczestniczyli: Paweł Cete-
ra – Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, 
Janusz Liptak – Inspektor nadzoru inwe-
storskiego, Jacek Zborowski –Podinspek-
tor ds. budownictwa, Sławomir Barnaś – 
Pracownik Urzędu Gminy, Dariusz Sikora 
- Firma Usługowo-Handlowa ,,SIKORA”, 
Zbigniew Chlebek – Kierownik budo-
wy, Krzysztof Jagieła - Sołtys Sołectwa 
Ochotnica Dolna - Młynne, Irena Pawlik 
– Radna Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Celem remontu było wykonanie prac na-
prawczych istniejącej płyty pomostowej 
oraz skrzydeł, wymiana balustrad stalo-
wych, wykonanie nawierzchni na obiek-
cie i izolacji oraz remont dylatacji bi-
tumicznej. Wykonano także asfaltowanie 
skrzyżowania wraz z dojazdem po lewej 
stronie potoku i asfaltowanie dojazdu 
po stronie prawej. Powyższe prace mia-
ły także za zadanie zatrzymać i zapobiec 
dalszej degradacji poszczególnych ele-
mentów pomostu, co wydłuży trwałość 
całego obiektu oraz poprawi komfort 
użytkowania mostu.

Zakres robót inwestycji pn. „Odbudo-
wa drogi gminnej nr K 363883 – Rola 
w km 0+040 do 0+718 w miejscowości 
Ochotnica Dolna” obejmował: ścina-
nie poboczy trawnikowych, wykonanie 
wcinek na początku i na końcu odcinka, 
rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu, 
oczyszczenie i skropienie istniejącej na-
wierzchni asfaltowej, ułożenie warstwy 
wyrównawczej, oczyszczenie i skropie-
nie istniejącej nawierzchni asfaltowej, 
ułożenie siatki przeciwspękaniowej, uło-
żenie warstwy wiążącej, skropienie mię-
dzywarstwowe nawierzchni asfaltowej, 
ułożenie warstwy ścieralnej, ułożenie 
obustronnych poboczy.

Prace prowadziło Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowo Mostowych z Nowego 
Sącza. 

W odebraniu prac uczestniczyli: Tade-
usz Królczyk – Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna, Bogdan Stolarczyk – kierownik 
budowy Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowo-Mostowych S.A., Janusz Liptak 
DRO-MOST – inspektor nadzoru inwe-
storskiego, Paweł Cetera – Pełnomocnik 
Wójta ds. Inwestycji, Maria Głód - Rad-
na Rady Gminy Ochotnica Dolna, Jakub 
Osman – inspektor ds. Inwestycji, Sła-
womir Barnaś – podinspektor.

W ramach prac na obu drogach wyko-
nano: ścinanie poboczy trawnikowych, 
rozbiórkę wyciętych skrawków asfaltu, 
oczyszczenie i skropienie istniejącej na-
wierzchni asfaltowej, wypełnienie po-
jedynczych ubytków – dziur w jezdni, 
ułożono warstwę wiążącą i ścieralną, 
wyregulowano studzienki teleskopowe 
kanalizacji sanitarnej, ułożono kraty osło-
nowe na odwodnieniach.

Odbudowa drogi w os. Rola 
w Ochotnicy Dolnej

Drogi w os. Rola i w os. Gorcowe 
w Ochotnicy Dolnej po remoncie 

W maju prowadzone były prace związane z odbudową drogi gminnej 
w os. Rola w Ochotnicy Dolnej. W trakcie prac odbyła się kontrola 
wykonania i postępu robót, w której uczestniczyli: Tadeusz Królczyk – 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Janusz Liptak DRO-MOST – inspektor 
nadzoru inwestorskiego, Paweł Cetera – Pełnomocnik Wójta ds. 
Inwestycji i Jacek Zborowski – podinspektor ds. budownictwa. 

Pod koniec maja nastąpiło odebranie robót i podpisanie protokołu 
końcowego odbioru robót dla inwestycji: Odbudowa drogi gminnej 
K363883 Rola w Ochotnicy Dolnej w km 0+040 – 0+718 oraz 
odbudowa drogi gminnej K363887 Gorcowe w Ochotnicy Dolnej 
w km 1+065 – 1+542. Roboty zostały wykonane w ramach 
„odbudowy dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych 
opadów atmosferycznych”. 

OCHOTNICA DOLNA
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W wydarzeniu uczestniczyli: Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
Krzysztof Kalata Wykonawca, Janusz 
Liptak „DRO-MOST” Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego, Paweł Cetera Pełno-
mocnik Wójta ds. Inwestycji, Zbigniew 
Chlebek Kierownik Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, Jacek Zborowski Podin-
spektor ds. budownictwa. 

W trakcie spotkania przekazano teren 
budowy, podpisano protokół przekaza-
nia terenu budowy, omówiono sposób 
prowadzenia robót oraz przekazano do-
kumentację. 

10 sierpnia miał miejsce odbiór końco-
wy dla wykonania robótmw os. Skrodne 
w miejscowości Ochotnica Dolna.

W odbiorze uczestniczyli: Tadeusz Król-
czyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
Paweł Cetera Pełnomocnik Wójta ds. 
Inwestycji, Zbigniew Chlebek Kierow-

Droga w os. Skrodne 
w Ochotnicy Dolnej po remoncie 

12 lipca, w os. Skrodne w Ochotnicy Dolnej odbyło się przekazanie 
terenu budowy dla wykonania robót polegających na odbudowie 
drogi gminnej K363886 w km 0+150 - 0+250, 0+830 - 1+000 
i 1+030 - 1+380 oraz modernizacji/remoncie tej drogi w km 
0+000 - 0+150. 

nik Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
Krzysztof Kalata Wykonawca, Dariusz 
Bochnar Kierownik robót, Janusz Liptak 
„DRO-MOST” Inspektor nadzoru inwe-
storskiego, Barbara Udziela Radna Rady 
Gminy, Wojciech Chlipała Sołtys So-
łectwa Ochotnica Dolna, Jakub Osman 
Inspektor ds. infrastruktury drogowej, 
Jacek Zborowski Podinspektor ds. bu-
downictwa. 

Podczas odbioru została sprawdzona ja-
kość wykonanych robót oraz zgodność 
prac z zawartą umową.

W ramach inwestycji została wykonana 
nowa nawierzchnia asfaltowa. Wykona-
no także odwodnienia i odprowadzenie 
wody, które zabezpieczono kratami. Uło-
żono pobocza żwirowe. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Tadeusz 
Królczyk podziękował wykonawcy za 
realizację robót. - Dziękuje też miesz-

W spotkaniu uczestniczyli: Jadwiga 
Zoń „LIMDROG” Sp. z o.o.– kierownik 
budowy, Janusz Liptak „DRO-MOST” 
- inspektor nadzoru inwestorskiego, 
Bożena Kuziel - Radna Rady Gminy 
Ochotnica Dolna, Wiesław Maciąga - 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna, Ja-
kub Osman – inspektor zespół ds. inwe-
stycji, Jacek Zborowski – podinspektor 
ds. budownictwa. 

Podczas spotkania nastąpiło przeka-
zanie terenu budowy, podpisanie pro-
tokołu przekazania terenu budowy, 
omówienie sposobu prowadzenia robót, 
przekazanie dokumentacji. 

Remontem drogi gminnej 363935K 
wraz z remontem odwodnienia w osie-
dlu Jamne-P. Potok odbędzie się w km 
0+470 - 1+010 wraz z sięgaczem długo-
ści 100 mb w km 0+680 ciągu głównego. 

Przekazanie terenu budowy 
- remont drogi w os. Jamne 
– P. Potok w Ochotnicy Górnej 

14 maja odbyło się przekazanie terenu budowy dla wykonania 
robót związanych z remontem drogi gminnej w osiedlu Jamne - 
P. Potok w Ochotnicy Górnej. 

OCHOTNICA GÓRNA

kańcom i kierowcom za cierpliwość i wy-
rozumiałość wykazaną w trakcie prowa-
dzonych robót.

Na umowie podpisy złożyli Krzysztof Jur-
kowski Zastępca Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna oraz, z ramienia Wykonawcy, Józef 
Kalata - Współwłaściciel FHU „KAL – 
TRANS” sp. j. W spotkaniu uczestniczył 
także Paweł Cetera Pełnomocnik Wójta 
ds. Inwestycji oraz Jacek Kasperek – In-
żynier Budowy - FHU „KAL-TRANS” sp. j. 

Następnie odbyło się przekazanie terenu 
budowy. Uczestnicy udali się na miejsce 
inwestycji do os. Holina w Ochotnicy 
Górnej. W przekazaniu placu budowy 

Droga w os. Holina w Ochotnicy 
Górnej po remoncie 

27 maja w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, nastąpiło 
podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi 
gminnej 363931K w km 0+700 - 0+880 i km 1+070 - 1+080 oraz 
modernizacja/remont tej drogi w km 0+880 - 1+070 i km 1+080 - 
1+195 w os. Holina w miejscowości Ochotnica Górna”. 

wzięli udział także Janusz Liptak – In-
spektor Nadzoru Inwestorskiego oraz 
Wiesław Maciąga – Sołtys Sołectwa 
Ochotnica Górna. 

W połowie lipca zakończyły się prace 
związane z realizacją ww. zadania. W wy-
niku prac wykonano: ścinanie poboczy 
trawnikowych, rozbiórkę wyciętych 
skrawków asfaltu, wymianę uszkodzo-
nego przepustu fi 50 cm wraz z umoc-
nieniem wylotu, lokalne frezowanie 
nierówności, oczyszczenie, skropienie 

i ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu, uło-
żenie obustronnych poboczy. 

20 lipca br. nastąpił odbiór, w którym 
uczestniczyli Paweł Cetera Pełnomocnik 
Wójta ds. Inwestycji, Wiesław Maciąga 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna, Ja-
nusz Liptak Inspektor Nadzoru Budowla-
nego, Józef Kalata Wykonawca. 

Prace wykonała Firma Handlowo Usłu-
gowa „KAL-TRANS” Spółka Jawna Kalata.
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4 sierpnia odbyła się kontrola wykonania 
prac w os. Jurkowski Potok w Ochotnicy 
Górnej. Podczas kontroli zbadano sto-
pień zagęszczenia gruntu nad wykona-
nym kolektorem ściekowym przy użyciu 
płyty dynamicznej. Sprawdzono także 
jakość wykonanych robót i ich zgodność 
z zawartą umową. Kontrolę przeprowa-
dzili Paweł Cetera – Pełnomocnik Wójta 
ds. Inwestycji, Jacek Zborowski – Podin-
spektor ds. budownictwa i Krzysztof Żu-
rek – Brygadzista EKOINSTAL Sp. z. o.o., 
Wykonawca.

Prace związane z odbudową 
drogi w os. Jurkowski Potok 
w Ochotnicy Górnej zakończone 

Kontrola i końcowy odbiór 
kanalizacji w os. Jurkowski Potok 
w Ochotnicy Górnej 

4 października nastąpił odbiór końcowy dla wykonania robót: 
„Odbudowa nawierzchni oraz elementów odwodnienia drogi 
gminnej 363918K Jurkowski Potok w km 0+000 - 0+800 
w Ochotnicy Górnej”. 

W lipcu br. zakończyły się roboty budowlane dla inwestycji pn: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Ochotnicy Dolnej - Etap IV (odcinki 
w osiedlu Młynne w Ochotnicy Dolnej i w osiedlu Jurkowski Potok 
w Ochotnicy Górnej)” w części dotyczącej os. Jurkowski Potok”. 

Podczas odbioru sprawdzono jakość 
wykonanych robót i ich zgodność z za-
wartą umową. Miesiąc wcześniej, w dniu 
08.09.2021 r., dokonano kontroli prawi-
dłowości wykonywania robót i ustalano 
szczegóły stosowanych rozwiązań. 

5 sierpnia odbył się odbiór końcowy 
robót. Uczestniczyli w nim: Paweł Cete-
ra – Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, 
Zbigniew Chlebek – Kierownik Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, Piotr Wojtczyk 
- PW Project, Inspektor nadzoru inwe-
storskiego kanalizacji sanitarnej, Janusz 
Liptak „DRO-MOST” - Inspektor nadzoru 
inwestorskiego drogowego, Jacek Zbo-
rowski – Podinspektor ds. budownictwa, 
Jakub Osman – Inspektor ds. drogownic-
twa, Krzysztof Zawiła – Prezes Zarzą-
du EKOINSTAL Sp. z. o.o., Wykonawca, 

Krzysztof Żurek – Brygadzista EKOIN-
STAL Sp. z. o.o., Wykonawca, Sołtys So-
łectwa Ochotnica Górna – Wiesław Ma-
ciąga. 

W ramach inwestycji została wykonana 
część nowej sieci kanalizacyjnej w os. 
Jurkowski Potok. Nowy kolektor został 
ułożony w pasie drogowym. Po odbiorze 
robót związanych z kanalizacją sanitar-
ną, będą prowadzone roboty związane 
z odbudową nawierzchni drogi w ramach 
zadania: Odbudowa nawierzchni oraz 
elementów odwodnienia drogi gminnej 
363918K Jurkowski Potok w km 0+000 
- 0+800 w Ochotnicy Górnej.

Paweł Cetera – Pełnomocnik Wójta ds. 
Inwestycji i przewodniczący komisji od-
biorowej podziękował wykonawcy za 
realizację robót oraz mieszkańcom i kie-
rowcom za cierpliwość i wyrozumiałość 
wykazaną w trakcie prowadzonych robót.

Uczestnikami obu spotkań w os. Jurkow-
ski Potok byli: Paweł Cetera – Pełnomoc-
nik Wójta ds. Inwestycji, Jakub Osman 
– Inspektor ds. infrastruktury drogowej, 
Jacek Zborowski – Podinspektor ds. bu-
downictwa, Janusz Liptak „DRO-MOST” 

Most i droga w os. Jaszcze 
w Ochotnicy Górnej po remoncie 

8 listopada miał miejsce odbiór końcowy dla wykonania robót pn. 
Odbudowa drogi gminnej 363921K Jaszcze w km 3+005 – 3+555 
i 3+805 – 4+005 oraz odbudowa mostu w ciągu tej drogi w km 
3+860 w Ochotnicy Górnej – Gmina Ochotnica Dolna. 

W os. Jaszcze w Ochotnicy Górnej ze-
brali się: Paweł Cetera – Pełnomocnik 
Wójta ds. Inwestycji, Jakub Osman 
– Inspektor ds. Drogownictwa i Infre-
astruktury, Jacek Zborowski – Podin-
spektor ds. budownictwa, Janusz Liptak 

– Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
Krzysztof Jagieła – Wykonawca - Wła-
ściciel Firmy F.B. „Morcin’ oraz Andrzej 
Runger – Radny Rady Gminy Ochotnica 
Dolna 

Podczas spotkania podpisano protokół 
końcowy odbioru.

Zakres robót obejmował: 
- odbudowę mostu w/c drogi gminnej 
K363921 w km 3+860.00, 
- odbudowę nawierzchni drogi 
w km 3+005 – 3+555,
- odbudowę nawierzchni drogi 
w km 3+805 – 4+005

- Inspektor nadzoru inwestorskiego, An-
drzej Bukała –Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Ochotnicy Dolnej, Stanisław 
Faltyn - Radny Rady Gminy Ochotnica 
Dolna, Krzysztof Kalata – Wykonawca, 
Jacek Kasperek – Kierownik robót. 

W ramach inwestycji została wykonana 
nowa nawierzchnia asfaltowa. Wykona-
no także odwodnienia i odprowadzenie 
wody, które zabezpieczono kratami. Uło-
żono pobocza żwirowe. Wcześniej zosta-
ła zrobiona nowa kanalizacja sanitarna. 

Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Paweł 
Cetera podziękował wykonawcy za rze-
telną realizację robót. - W imieniu Wójta 
Gminy dziękuję też mieszkańcom i kierow-
com za cierpliwość i wyrozumiałość wyka-
zaną w trakcie prowadzonych robót.



SO
ŁE
C
T
W
A

SO
ŁE
C
T
W
A

30 31

Na miejsce udał się Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz 
z Pawłem Ceterą – Pełnomocnikiem 
Wójta ds. Inwestycji oraz Bartoszem 
Wszołkiem – Inspektorem nadzoru. 
Obecny był także Maciej Mikołajczyk - 
Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica 
Dolna oraz Adrian Piotrowski Kierow-
nik robót firmy ROYAL PLAY. 

Inwestycja obejmuje: budowę elemen-
tów małej architektury: wyposażenia 
placu zabaw, ławostołów, zadasze-
nia i ogrodzenia; projekt budowy na-
wierzchni bezpiecznej placu zabaw; 
projekt ciągu pieszego zapewniającego 
obsługę komunikacyjną inwestycji; pro-
jekt zmiany ukształtowania terenu na 
obszarze skarpy, w związku z budową 

Nowy plac zabaw
w os. Kłodne w Tylmanowej 

13 kwietnia w Tylmanowej w os. Kłodne rozpoczęły się prace 
związane z realizacją zadania pn. 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. Nastąpiło także 
przekazanie terenu budowy i dokumentacji. 

TYLMANOWA

ciągu pieszego; projekt zieleni urządzo-
nej – okrywowej i dekoracyjnej.

Projekt zagospodarowania terenu 
przewiduje budowę infrastruktury re-
kreacyjno-sportowej poprzez wprowa-
dzenie urządzeń placu zabaw dla dzie-
ci oraz bramek do gry w piłkę nożną. 
W projekcie uwzględniono także mon-
taż obiektów rekreacyjnych dla doro-
słych: ławostołów i nylonowego zada-
szenia w przestrzeni przeznaczonej do 
rekreacji.

Elementy placu zabaw zostaną roz-
mieszczone na nawierzchni bezpiecznej 
z piasku z atestem PZH. Plac zabaw zo-
stanie ogrodzony ogrodzeniem syste-
mowym.

Uzupełnieniem zagospodarowania te-
renu jest zieleń w postaci pojedynczych 
egzemplarzy drzew oraz niewielkich 
rabat trawiasto-bylinowych i trawni-
ków dywanowych. Dostęp do terenu 
realizowany jest poprzez projektowa-
ny ciąg pieszy o nawierzchni szutrowej 
w geokracie. Ciąg pieszy powiązany jest 
z istniejącym ciągiem komunikacyjnym. 

Na terenie rozmieszczono, zgodnie 
z rysunkiem zagospodarowania, szereg 
elementów małej architektury, stano-
wiących „umeblowanie przestrzeni” ta-
kich jak: wyposażenie placu zabaw wraz 
z ogrodzeniem, ławostoły parkowe, 
kosz na śmieci, zadaszenie części miejsc 
wypoczynku za pomocą przekrycia 
membranowego.

12 lipca miało miejsce odebranie robót 
i podpisanie protokołu końcowego od-
bioru robót. 

W odbiorze uczestniczyli: Krzysztof 
Jurkowski – Zastępca Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna, Maciej Mikołajczyk – 
Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica 
Dolna, Paweł Cetera – Pełnomocnik 
Wójta ds. Inwestycji, Przemysław Ko-
walski – Inspektor nadzoru inwestor-
skiego nad zielenią, Projektant, Bartosz 
Wszołek - Inspektor nadzoru inwestor-
skiego, Jacek Zborowski – Podinspek-
tor ds. budownictwa w UG, Andrzej 
Piotrowski – Pełnomocnik Wykonawcy 
i Wojciech Malik – Radny Sołecki. 

W ramach inwestycji wykonano infra-
strukturę rekreacyjno-sportową w po-
staci urządzeń placu zabaw dla dzieci 
oraz bramek do gry w piłkę nożną. 
Zamontowano obiekty rekreacyjne dla 
dorosłych: ławostoły i nylonowe zada-
szenie w przestrzeni przeznaczonej do 
rekreacji. Elementy placu zabaw zosta-
ły rozmieszczone na nawierzchni bez-
piecznej z piasku z atestem PZH. Plac 
zabaw został ogrodzony ogrodzeniem 
systemowym.

Uzupełnieniem zagospodarowania te-
renu jest zieleń w postaci 3 lip oraz 
niewielkich rabat trawiasto-bylinowych 
i trawników dywanowych (także na wy-
równanej płycie boiska piłkarskiego).

Dostęp do terenu realizowany jest po-
przez projektowany ciąg pieszy o na-
wierzchni szutrowej w geokracie.

Kwota dofinansowania to 
8 088 719,06 zł. 

Konserwator, po wykonaniu pierwszej 
stratygrafii w styczniu br., zlecił wyko-
nanie pogłębionych badań stratygra-
ficznych w dworku rodziny Berskich. 
Badania stratygraficzne przeprowadzo-
ne w styczniu br. pozwoliły na stwier-
dzenie, że pod warstwami farb znajdują 
się malowidła, które są cennym mate-
riałem koniecznym do zachowania pod-
czas remontu. 

8 mln na drogę i most w os. Brzegi 
w Tylmanowej 

W dworku rodziny Berskich 
w Tylmanowej odsłonięto 
oryginalne malowane motywy 

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała środki z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na budowę drogi gminnej Tylmanowa – Łęg Dolny – 
Brzegi oraz mostu w os. Brzegi w Tylmanowej. 

W związku z realizowanym przez Gminę Ochotnica Dolna 
zadaniem dotyczącym restauracji i modernizacji zabytkowego 
dworu w Tylmanowej oraz rewitalizacji parku, pod koniec kwietnia 
(28.04.) odbyło się kolejne spotkanie z Panem Pawłem Dziubanem 
- Kierownikiem Delegatury w Nowym Targu Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. 

Zadanie pn.: Rozbudowa drogi gmin-
nej K363949 na odcinku I - w km od 

3+387,00 do km 3+718,00, na odcinku 
II - w km od 5+533,00 do km 5+636,00, 
na odcinku III - w km od 5+636,00 do 
km 5+861,40 (obiekt mostowy w km 
5+749,80 do km 5+854,20) wraz z prze-
budową skrzyżowania w km 5+729,00 
w miejscowości Tylmanowa ma być zre-
alizowane do 2023 r. 

Wójt Tadeusz Królczyk podziękował 
wszystkim osobom, dzięki którym 
otrzymanie tego dofinansowania było 
możliwe – Dziękuję Mateuszowi Mo-
rawieckiemu Premierowi RP, Łukaszowi 
Kmicie Wojewodzie Małopolskiemu, Annie 
Paluch Poseł RP, Witoldowi Kozłowskiemu 
Marszałkowi Województwa Małopolskie-
go, Łukaszowi Smółce Wicemarszałkowi 
Województwa Małopolskiego. Dziękuję 
wszystkim wyżej wymienionym za niezli-
czoną ilość spotkań, merytorycznych kon-
sultacji i rozmów, dzięki którym ma szanse 
powstać inwestycja niezwykle ważna dla 
mieszkańców nasze gminy i całej Małopol-
ski. Dziękuję wszystkim niewymienionym 
tu z imienia i nazwiska, którzy na jakikol-
wiek etapie przyczynili się do uzyskania 
tego dofinansowania. 
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Drogi w os. Marciakówka i Ligasy 
w Tylmanowej po remoncie 

Dobiegły końca prace związane z remontem drogi gminnej 
w os. Marciakówka oraz odbudową drogi gminnej w os. Ligasy 
w Tylmanowej. 

11 maja nastąpiło odebranie robót i pod-
pisanie protokołu końcowego. 

W odbiorach obu dróg uczestniczyli: Ta-
deusz Królczyk – Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna, Mariusz Błaszczyk – kierownik 
budowy z ZIBUD, Janusz Liptak DRO
-MOST – inspektor nadzoru inwestor-
skiego, Paweł Cetera – Pełnomocnik 

W wyniku pogłębionych badań stratygra-
ficznych, przeprowadzonych pod koniec 
kwietnia, w dworku Berskich zostały od-
słonięte oryginalne malowane motywy, 
umożliwiające wykonanie projektu, a na-
stępnie rekonstrukcji tych malowideł. 

W spotkaniu z Konserwatorem uczest-
niczyli Tadeusz Królczyk – Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna, Paweł Cetera Pełno-
mocnik Wójta ds. Inwestycji, Małgorzata 
Piątek Kierownik Zespołu ds. Zarządza-
nia Projektami, Jan Ligas Sołtys Sołectwa 
Tylmanowa, Radomir Pałka Konserwator 
Dzieł Sztuki oraz Rafał Czyrnek Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego 

Wójta ds. Inwestycji, Jan Ligas – Sołtys, 
Tadeusz Hebda – Radny Rady Gminy 
Ochotnica Dolna, Jakub Osman – in-
spektor ds. inwestycji oraz Jacek Zbo-
rowski – podinspektor ds. budownictwa. 

Remont drogi gminnej K363959 w os. 
Marciakówka w km 0+006 - 0+202 po-
legał na: ułożeniu nowej warstwy na-

wierzchni mineralno-bitumicznej - war-
stwy ścieralnej grubości 4 cm i warstwy 
wiążącej jezdni grubości 4 cm, wymianie 
3 szt. odwodnienia liniowego D400, ścię-
ciu poboczy trawnikowych i ułożeniu po-
boczy utwardzonych.

Odbudowa drogi gminnej nr K 363967-1 
– Ligasy w km 1+200 do 1+350 polegała 
na: wymianie nawierzchni wyrównawczej 
- warstwy podkładowej o grubości śred-
nio 4 cm i warstwy ścieralnej asfaltowej 
z mieszanek mineralno – bitumicznych, 
grysowych – na nową o grubości śred-
nio 5 cm, ścięciu poboczy trawnikowych 
i ich utwardzeniu i wymianie istniejącego 
odwodnienia liniowego w poprzek drogi.

Prace wykonała firma ZIBUD 
z Kamienicy. 

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 realizo-
wany razem z partnerem słowackim – Czer-
wonym Klasztorem.

Gwałtowana lipcowa ulewa 
w Tylmanowej 

Droga w os. Królowo 
w Tylmanowej po remoncie

18 lipca w Tylmanowej, w wyniku gwałtownych opadów deszczu 
wylał potok w os. Piszczki i Hardopadły. Woda niosła z sobą 
kamienie i ziemię, które szybko zablokowały drogi dojazdowe 
do osiedli oraz fragment drogi wojewódzkiej. 

Gmina Ochotnica Dolna zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja 
drogi dojazdowej do pól os. Królowo w miejscowości Tylmanowa 
w km 0+000 - 0+535 o długości 535 m”. Prace wykonała firma 
Usługi Sprzętowe Andrzej Obrzut. 

Pod naporem wody zwały ziemi oraz 
drzewa osunęły się także w kilku innych 
miejscach wzdłuż drogi wojewódzkiej 
969 w Tylmanowej. Także na drodze po-
wiatowej Tylmanowa – Harklowa w os. 
Rzeka pojawiło się osuwisko wraz z wy-
wróconym drzewem – droga chwilowo 
była zablokowana. 

Na miejscu błyskawicznie pojawili się 
druhowie z OSP Tylmanowa, Ochotni-
ca Dolna, Ochotnica Górna oraz z Pań-
stwowej Straży Pożarnej z Nowego Tar-

12 sierpnia br. odbył się odbiór dro-
gi. Uczestniczyli w nim: Paweł Cete-
ra Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, 
Janusz Liptak Inspektor Nadzoru, Jan 
Ligas Sołtys Sołectwa Tylmanowa, Ja-
kub Osman – pracownik Urzędu Gminy 
w Ochotnicy Dolnej. 

gu, którzy podjęli skuteczne działania 
we wszystkich miejscach. Do późnych 
godzin nocnych pracował ciężki sprzęt, 
który udrażniał drogi, usuwając z nich 
kamienie i błoto. 

Do Tylmanowej udał się także Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
wraz z Krzysztofem Jurkowskim Za-
stępcom Wójta Gminy Ochotnica Dol-
na. Obecny był również Jan Ligas Soł-
tys Sołectwa Tylmanowa. 

Podczas realizacji zadania zostały wy-
konane następujące prace: ścinanie 
darniny z poboczy i oczyszczenie rowu 
z namułu, odbudowa wodospustów 
poprzez zamontowanie nowych wodo-
ścieków liniowych D400, wymiana krat-
ki ściekowej na studzience rewizyjnej, 

lokalne obniżenie niwelety drogi do po-
ziomu istniejących korytek ściekowych, 
lokalna nadbudowa niwelety drogi na 
łuku i skrzyżowaniu drogi, wykonanie 
nawierzchni betonowej, szczotkowanej 
gr. 15cm, wykonanie pobocza żwirowe-
go szer. po 50 cm. 

Zadanie zostało dofinansowane ze środ-
ków budżetu województwa małopol-
skiego związanych z wyłączeniem z pro-
dukcji gruntów rolnych w 2021 roku.

Wartość zadania: 252.372,02 
dofinansowanie: 120.000,00 zł
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Gazyfikacja Tylmanowej - możliwość wykonania przyłącza 
gazowego na odcinku os. Łęg Dolny - os. Górzany
Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że 

istnieje możliwość wykonania przyłącza gazo-
wego w miejscowości Tylmanowa na odcinku 
od os. Łęg Dolny do os. Górzany.

Prosimy mieszkańców chcących wykonać przy-

łącz gazowy do swoich nieruchomości o skła-
danie wniosków do gazowni w Limanowej.

W razie pytań prosimy o kontakt z gazownią 

w Limanowej lub z Urzędem Gminy Ochotni-

ca Dolna pod nr tel. 18 26 209 32. Pracow-

nicy Gminy Ochotnica Dolna pomogą także 

w uzupełnieniu wniosku. Zapraszamy. 

Wniosek do pobrania na stronie ochotnica.pl 

oraz w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna. 

Gościom została przedstawiona historia 
Ochotnicy i Tylmanowej. Opowiadały ją 
Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Ochotnicy Dolnej Monika Jagieła 
wraz z pracownikiem tegoż WOK Ha-
liną Jagiełą. Odbyła się także mała po-
dróż po ważnych historycznie miejscach 
Ochotnicy i Tylmanowej – panom zo-
stały pokazane miejsca związane m. in. 
z wydarzeniami „krwawej wigilii”. 

Następnie w Urzędzie Gminy w Ochot-
nicy Dolnej odbyło się spotkanie z Wój-
tem Tadeuszem Królczykiem oraz Kie-

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej 
odbywa się na wniosek Klienta złożony 
w przedsiębiorstwie gazowniczym. Za-
sady przyłączania są regulowane ustawą 
Prawo energetyczne oraz aktami wyko-
nawczymi, z których podstawowym jest 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków funkcjonowania 
systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1059).

W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. 
z o.o. obowiązują jednolite zasady przy-
łączania do sieci gazowej, których etapy, 
zapoczątkowane przyjęciem odpowied-
niego wniosku Klienta, są następujące:

Pozyskana kwota to jednak tylko część 
środków potrzebnych do przeprowa-
dzenia całej inwestycji. Dlatego został 
złożony kolejny wniosek, tym razem do 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu, na pokrycie pozosta-
łej części kosztów modernizacji boiska. 

- Mało kto w to wierzył, bo z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzyma-

Spotkanie z twórcami komiksów 

600 tys. zł na modernizację boiska 
sportowego w Tylmanowej 

13 marca Ochotnicę i Tylmanową odwiedzili krakowscy twórcy 
komiksów – Marcin Wierzchowski – rysownik i Artur Wabik- 
scenarzysta. Wizyta była związana z otrzymanym przez Gminę 
Ochotnica Dolna dofinansowaniem na realizację zadania „Historia 
kreską rysowana”, w ramach którego ma powstać komiks 
historyczny – pierwsza tego typu publikacja w naszej Gminie. 

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 600 tys. zł na modernizację boiska 
sportowego w Tylmanowej. W projekcie zaplanowano m.in. prace 
polegające na wymianie murawy boiska na przyjazną dla środowiska 
naturalnego, montaż tablicy wyników i instalacji fotowoltaicznej.

rownikiem Zespołu ds. Zarządzania 
Projektami Małgorzatą Piątek. Podczas 
spotkania zostały przedstawione zało-
żenia projektu, którego realizację Gmi-
na wkrótce rozpocznie. Natomiast Pan 
Marcin Wierzchowski zaprezentował 
dotychczasowe osiągnięcia swojego ze-
społu w dziedzinie tworzenia komiksu. 

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

liśmy już wcześniej rekordowe środki. Ja 
sam na spotkaniu z Zarządem Klubu infor-
mując o moim zamiarze złożenia wniosku 
na modernizację tego boiska szczerze mó-
wiłem, że szanse są niewielkie, ale jedno-
cześnie, że walczyć trzeba z do końca … 
I tak jak w meczu, walczyliśmy do ostatniej 
minuty… Oczywiście, to wszystko robimy 
z myślą o tragicznie zmarłym w ubiegłym 
roku Marku Żołądziu, legendarnym trene-

rze LKS Lubań Tylmanowa, z którym wiele 
razy rozmawiałem o potrzebie moderniza-
cji tego boiska, bo ta sprawa bardzo leżała 
Markowi na sercu… - napisał na Facebo-
oku Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tade-
usz Królczyk. 

Łącznie z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w latach 2020-2021 
Gmina Ochotnica Dolna uzyskała 
ogromne wsparcie finansowe w wyso-
kości 14,5 mln zł.

Jak podłączyć się do sieci gazowej?

1. Wniosek o określenie warunków 
przyłączenia do sieci gazowej

2. Warunki przyłączenia 
do sieci gazowej

3. Wniosek o zawarcie umowy 
o przyłączenie do sieci gazowej

4. Umowa o przyłączenie 
do sieci gazowej

5. Realizacja Umowy o przyłączenie 
do sieci gazowej

6. Umowa kompleksowa 
dostarczania paliwa gazowego 

Informacja pochodzi ze strony 
https://www.psgaz.pl/przylaczenie-
do-sieci-gazowej1
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Podczas spotkania omówiono kwestie 
organizacyjne oraz zagadnienia dotyczą-
ce prac nad publikacją, która ma powstać 
w ramach zadania. Publikacja będzie 
zawierać opisy dotyczące zastosowania 

Projekt polega na przeprowadzeniu 
szkolenia z gry na skrzypcach i basach 
przez Mistrza Krzysztofa Dobrzyńskie-
go, poprzez bezpośredni przekaz wiedzy 
i umiejętności, mający na celu przede 

Spotkanie w sprawie realizacji 
projektu „Tradycja ziołami pachnąca”

Muzykowanie na góralskich nutach 

W związku z otrzymanym przez Wiejski Ośrodek Kultury 
w Tylmanowej dofinansowaniem na realizację zadania „Tradycja 
ziołami pachnąca” 06.04., w formie wideokonferencji, odbyło się 
spotkanie inicjujące realizację projektu. 

Miło nam poinformować, że Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Górnej otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Muzykowanie 
na góralskich nutach” w ramach projektu „Kultura ludowa 
i tradycyjna 2021”.

ziół w kuchni oraz ich właściwości wraz 
z fotografiami. 

W spotkaniu online uczestniczyła Agata 
Cieślik, z zawodu nauczycielka, ale z za-

miłowania zielarka, pasjonatka natural-
nych kosmetyków, ziołolecznictwa oraz 
dzikiej kuchni. Dyplomowany zielarz - fi-
toterapeuta, absolwentka wielu kursów 
i warsztatów zielarskich i kosmetycz-
nych, m. in. kursu „Terapie biologiczne” 
pod kierunkiem dr Henryka Różańskiego. 

Pani Agata Cieślik w wakacje poprowadzi 
warsztaty zielarskie, które zostały zapla-
nowane w projekcie „Tradycja ziołami 
pachnąca”. 

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

wszystkim ocalenie tradycyjnej muzyki 
góralskiej i kultywowanie lokalnej trady-
cji. Kiedyś życie górali wyglądało inaczej. 
Przekaz tradycji i dziedzictwa odbywał 
się z pokolenia na pokolenie w domach, 

na posiadach. To domy były ostoją tra-
dycji. Dziś jednak to się zmienia, tradycję 
wypiera internet i nowoczesność. Choć 
wiele elementów tradycji jest nadal ży-
wych, to jednak edukacja stała się wręcz 
konieczna, by tradycję muzyki góralskiej 
przekazać zgodnie z jej duchem.

Zajęcia będą się odbywać do grudnia 
2021 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Górnej. W szkoleniu może 
wziąć udział młodzież do 18 roku życia. 
Udział w szkoleniu będzie całkowicie 
bezpłatny. 

Z procesu szkolenia zostanie nagrany 
materiał filmowy prezentujący postępy 
z nauki, opatrzony komentarzem Mistrza.

Zwieńczeniem dziewięciomiesięczne-
go cyklu szkoleniowego będzie koncert 
w wykonaniu uczniów, którzy zaprezen-
tują nabyte umiejętności gry na skrzyp-
cach i basach góralskich. 

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury.

Przekazanie terenu budowy pod 
rozbudowę zaplecza sportowo - 
rekreacyjnego w Tylmanowej 

22 kwietnia w Tylmanowej odbyło się przekazanie terenu budowy 
dla inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa zaplecza sportowo-
rekreacyjnego przy szkole im. mjr Henryka Sucharskiego 
w Tylmanowej”. Podczas spotkania nastąpiło podpisanie protokołu 
przekazania terenu budowy oraz dokumentacji projektowej. 
Omówiono także szczegóły projektu. 

Budowa aplikacji mobilnych trwa - 
spotkanie z partnerem słowackim 

Gmina Ochotnica Dolna oraz Gmina Leśnica, w związku 
z realizowanym wspólnie projektem pt. „Szlakiem przyrody i kultury 
w Dolinie Dunajca”, pracują m. in. nad budową aplikacji mobilnych. 
Prace u obu partnerów trwają od ubiegłego roku. 

Powyższe zadanie pn. „W zdrowym cie-
le zdrowy duch” realizowane jest z po-
zyskanych przez Gminę Ochotnica Dol-
na środków zewnętrznych. Inwestycja 

ma na celu poprawę warunków spędza-
nia czasu wolnego poprzez moderniza-
cję i rozbudowę zaplecza rekreacyjnego 
w Tylmanowej. 

W przekazaniu placu budowy udział 
wzięli: Anna Szerszeń - Dyrektor ZSP 
im. mjr Henryka Sucharskiego w Tyl-
manowej, Jarosław Nowak – przedsta-
wiciel firmy WIMED Sp. z o.o. Sp. k., 
Paweł Cetera – Pełnomocnik Wójta ds. 
Inwestycji oraz Bartosz Wszołek – in-
spektor nadzoru.

Umowa z WIMED Sp. z o.o. Sp. k. 
obejmowała wykonanie całości robót 
budowlanych oraz dostawę i montaż 
urządzeń wg projektu budowlano-wy-
konawczego autorstwa dr inż. Przemy-
sława Kowalskiego.

Prace zakończyły się pod koniec maja 
br. Operacja współfinansowana jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
działania Wsparcie dla rozwoju lokalne-
go w ramach inicjatywy LEADER Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

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

Aplikacja mobilna dla Gminy Ochotnica 
Dolna obejmować będzie sieć szlaków 
pieszych, biegowych, rowerowych i nar-
ciarskich oraz ścieżki tematyczne. Nato-
miast aplikacja mobilna dla Gminy Leśni-
ca koncentrować będzie się na ścieżkach 
pieszych i rowerowych. Dodatkowo, 
u obu partnerów powstanie spacer wir-
tualny po atrakcjach przyrodniczo – kul-
turowych oraz strona internetowa. 

Aplikacje będą obsługiwane w języku 
polskim, słowackim i angielskim. 

29 kwietnia, w formie wideokonferencji, 
odbyło się spotkanie partnerów w celu 
omówienia postępu prac, prezentacji 
dotychczasowych osiągnięć w zakresie 
budowania swoich aplikacji i stron in-
ternetowych oraz wskazania ich funk-
cjonalności. W spotkaniu udział wzięli 

przedstawiciele firm wykonawczych: 
polskiej i słowackiej, którzy są odpowie-
dzialni za budowę aplikacji.
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Promesa na zakup sprzętu 
do edukacji zdalnej dla uczniów 
z Ochotnicy i Tylmanowej 

Zamontowano nowe urządzenia 
sportowe przy szkole w Tylmanowej 

7 maja w Nowym Targu Marta Malec - Lech z zarządu województwa 
małopolskiego wręczyła promesy na zakup sprzętu do edukacji 
zdalnej, w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy 
Antykryzysowej. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.

28 maja nastąpiło odebranie robót i podpisanie protokołu 
końcowego odbioru robót dla inwestycji: „Modernizacja 
i rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy szkole 
im. mjr Henryka Sucharskiego w Tylmanowej”. 

Z rąk Pani Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego czek na 74 999,99 tys. 
zł odebrał Tadeusz Królczyk Wójt Gmi-
ny Ochotnica Dolna. Środki zostaną 
przeznaczone na zakup 30 laptopów 
wraz z oprogramowaniem dla uczniów 
z Ochotnicy i Tylmanowej. Dofinanso-
wanie stanowi 100%. 

- W odpowiedzi na kryzys spowodowany 
pandemią COVID-19, samorząd woje-
wództwa małopolskiego niezwłocznie pod-

Równolegle trwają prace związane z pa-
pierowym wydaniem przewodnika tury-
stycznego. 

Realizacja projektu ma celu wzajemne 
poznanie się mieszkańców przygranicz-
nych Gmin Ochotnica Dolna i Leśnica, 
jak również poznanie atutów krajobra-
zowych tutejszego regionu i mało zna-

nego dziedzictwa kulturowo-przyrodni-
czego. Służyć temu mają zaplanowane 
w ramach projektu działania, które spo-
wodują wzrost atrakcyjności obydwu 
Gmin i zwiększenie napływu nowych 
turystów, wzajemne poznanie tradycji 
regionu, kultury i dziedzictwa.

Projekt „Szlakiem przyrody i kultury w Do-
linie Dunajca” jest dofinansowany przez 

jął kroki zaradcze. W ramach kompleksowej 
strategii działania pn. Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa zostały wydzielone środki 
finansowe, dla poszczególnych dziedzin 
życia społecznego i gospodarczego, w tym 
także na edukację i nauczanie. Opiewają-
cy na około 60 mln zł Pakiet Edukacyjny, 
współfinansowany ze środków unijnych 
oraz Budżetu Województwa Małopolskiego 
jest bardzo ważnym uzupełnieniem działań 
podejmowanych na poziomie centralnym, 
nastawionych na wsparcie nauczania zdal-

nego, a także włączanie nowoczesnych me-
tod i technik kształcenia w proces dydak-
tyczny - powiedziała Marta Malec-Lech 
z zarządu województwa.

Projekt realizowany w ramach 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, 
Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogól-
nego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja 
szkół prowadzących kształcenie ogólne, 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.

W ramach inwestycji rozszerzono ist-
niejące zaplecze sportowo-rekreacyjne 
przy szkole. Na placyku z nawierzch-
nią bezpieczną zamontowano dwa tre-
nażery: rower i orbitrek. Urządzenia 
oprócz funkcji sportowo-rekreacyjnej 
będą pełniły także funkcję edukacyjną, 
ponieważ umożliwiają ładowanie te-
lefonu. Dzieci i młodzież korzystająca 
z urządzeń, będą mogły dowiedzieć się 
w jaki sposób można zamienić energię 
mechaniczną na elektryczną. Będą też 
mogły sprawdzić ile wysiłku wymaga 
wytworzenie energii umożliwiającej na-
ładowanie telefonu. 

W celu naładowania telefonu należy 
ułożyć go na małym pulpicie, podłączyć 
kablem do gniazda USB znajdującego się 
pod pulpitem oraz uruchomić trenażer 
siłą swoich mięśni. Miłej zabawy i nauki!

W odbiorze uczestniczyli Anna Szer-
szeń – Dyrektor ZSP im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Tylmanowej, Bartosz 
Wszołek – Inspektor nadzoru inwestor-
skiego, Jarosław Nowak – Przedsta-
wiciel wykonawcy – firmy WIMED Sp. 
z o.o. Sp. k., Małgorzata Piątek – Kie-
rownik Zespołu ds. Projektów, Jakub 
Osman – Inspektor Zespół ds. Inwesty-
cji i Jacek Zborowski – Podinspektor 
Zespół ds. Inwestycji. 
Wartość zadania to 50 000 zł. 

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

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

Zajęcia edukacyjne z robotyki 
Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie w ramach 
Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na 
lata 2021 - 2030 na zadanie „Zajęcia edukacyjne z robotyki”, które 
realizowane będzie przez Szkołę Podstawowa im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Ochotnicy Dolnej.

W ramach projektu odbędą się zajęcia 
z robotyki dla uczniów szkół z terenu 
Gminy Ochotnica Dolna. W szkołach 
w Ochotnicy i Tylmanowej trwa rekru-
tacja uczestników zajęć. 

Warsztaty zostaną przeprowadzone 
w dwóch grupach wiekowych: grupa 6-8 
lat oraz grupa 9-12 lat. Każda z grup bę-

dzie liczyć 12 osób. W skład grup wejdą 
także Romowie. 

Głównym celem realizacji projektu jest 
integracja przez zabawę oraz wspólne 
spędzanie czasu wolnego - zajęcia z ro-
botyki staną się okazją do rozmów dzie-
ci polskich i romskich, a tym samym do 
lepszego poznania się wzajemnie. Dla 

dzieci romskich będzie to także możli-
wość nauki języka polskiego. 

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w ramach „Programu 
integracji społecznej i obywatelskiej 
Romów w Polsce na lata 2021–2030”.

Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Tran-
sgranicznej Interreg V-A Polska - Słowa-
cja 2014-2020. Projekt jest realizowany 
razem z partnerem słowackim – Leśnicą.

EKOja + EKOty = EKOmy 
Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie w ramach 
Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce 
na lata 2021 - 2030 na zadanie „EKOja + EKOty = EKOmy”, które 
realizowane będzie przez Szkołę Podstawowa im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Ochotnicy Dolnej.

W ramach projektu odbędą się warsz-
taty ekologiczne dla dzieci polskich 
i romskich z zakresu recyklingu, zasad 
segregacji odpadów, wysokiej emisji 
Co2, dużej ilości produkowanych śmie-
ci, ale także sensoplastyki, konstru-
owania, nadawania drugiego życia rze-
czom, które trafiają do kosza. Zostanie 
również nagrany teledysk ekologiczny 
z udziałem Polaków i Romów, promu-
jący postawy eko. Następnie odbędzie 

się sprzątanie Ochotnicy i Tylmanowej, 
które zakończy się integracyjnym pikni-
kiem, w którym będą uczestniczyć obie 
społeczności. 

Zorganizowanie warsztatów ekolo-
gicznych, akcji sprzątania świata, eko-
pikniku oraz nagranie teledysku ma na 
celu przede wszystkim uświadomienie 
wszystkim, że czystość ma diametralne 
znaczenie i bezpośredni wpływ na zdro-

wie i komfort życia. Działania mają tak-
że na celu uczyć - poprzez zabawę - oraz 
integrować dzieci polskie i romskie po-
przez wspólne spędzanie czasu wolnego 
i tym samym lepsze poznawanie siebie 
nawzajem.

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w ramach „Programu 
integracji społecznej i obywatelskiej 
Romów w Polsce na lata 2021–2030”.
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Odbyły się pierwsze zajęcia 
z robotyki 

W czerwcu odbyły się pierwsze warsztaty z robotyki realizowane 
w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów 
w Polsce na lata 2021 – 2030. Zajęcia zostały przeprowadzone 
w Wiejskich Ośrodkach Kultury w Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy 
Górnej i Tylmanowej. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy 
wiekowe 6 – 8 lat oraz 9 – 12 lat. 

Kolejne zajęcia odbędą się w lipcu i sierp-
niu. Warsztaty prowadzą instruktorzy 
z Akademii Robotyki ze Starego Sącza. 

Zadanie pn. „Zajęcia edukacyjne z ro-
botyki” realizuje Szkoła Podstawowa 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochot-

nicy Dolnej. Zrealizowano dzięki do-
tacji przyznanej przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w ra-
mach „Programu integracji społecznej 
i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 
2021–2030”.

Nagrania do teledysku ekologicznego 

Kreską rysowane 
- warsztaty z rysunku 

W dniach 15 – 16 czerwca w Ochotnicy i Tylmanowej odbyły się 
nagrania do teledysku ekologicznego w ramach realizowanego przez 
Szkołę Podstawową im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy 
Dolnej zadania „EKOja + EKOty = EKOmy. 

Gmina Ochotnica Dolna realizowała zadanie pn. „Historia kreską 
rysowana”, które było finansowane z  Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie.

Pierwszego dnia uczestnicy nagrań 
zgromadzili się w Tylmanowej i to tutaj 
powstały materiały zdjęciowe - z Du-
najcem w tle. Kadry były kręcone m. 
in. na nowej kładce VeloDunajec, przy 
oczyszczalni ścieków oraz w os. Klępy 
na tle zabytkowej drewnianej zabudowy. 
W międzyczasie odbył się mini piknik in-
tegracyjny dla Polaków i Romów – z kieł-
baskami, muzyką i dobrą zabawą. 

Drugiego dnia nagrania powstały 
w Ochotnicy Dolnej m. in. przy budynku 
Urzędu Gminy, w składzie węgla i na bo-
isku sportowym. 

W realizacji teledysku uczestniczyli Ro-
mowie z Ochotnicy Górnej, Dziecięcy 
Teatr Muzyczny Hejo i Stowarzyszenie 
Klub Seniora Wiecznie Młodzi. Nad 
scenami czuwał Michał Busek, nato-
miast nagrywali Mikołaj Żądło – z ziemi 
i Leszek Górni – dronem. 

Transparent z hasłem „Żyj ekologicz-
nie” wykonały dzieci z Teatru Hejo wraz 
z Małgorzatą Wąchałą – pracownikiem 
WOK w Tylmanowej. 

Teledysk promujący naszą Gminę i za-
chęcający do bycia eko będzie można 
zobaczyć już jesienią. 

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w ramach „Programu 
integracji społecznej i obywatelskiej 
Romów w Polsce na lata 2021–2030”.

W ramach ww. zadania, w lipcu i sierp-
niu, w Wiejskich Ośrodkach Kultury na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna, odbyły 
się warsztaty z rysunku, które prowa-
dziła Elżbieta Podgórska – mieszkan-
ka Ochotnicy. Warsztaty były jednym 
z elementów projektu. W warsztatach 
wzięli udział uczniowie szkół z Ochotni-
cy i Tylmanowej z klas V- VIII, wyłonieni 
w drodze rekrutacji.

Uczestnicy warsztatów próbowali swo-
ich sił w rysowaniu twarzy przedstawia-
jących różne emocje. Przedmiotem szki-
cowania było m. in. ludzkie oko, które 
skrywa w sobie sporo emocji. Uczestni-
cy dowiedzieli się o różnych technikach 
cieniowania. Została im przekazana 
wiedza teoretyczna - dotycząca tech-

nik cieniowania i szkicowania, ale także 
praktyczna – każdy próbował swoich sił 
w rysowaniu portretów.

Prace powstałe w wyniku zajęć zostaną 
zaprezentowane na wystawie podczas 
podsumowania projektu.

Dziękujemy wszystkim za udział 
w warsztatach. Mamy nadzieję, że 
umiejętności zdobyte podczas zajęć 
z Panią Elą przydadzą się podczas lekcji 
plastyki i techniki.

Operacja realizowana jest w ramach 
Strategii Rozwoju Lokalnego kierowa-
nego przez społeczności wdrażanej 
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Gorce-Pieniny”
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Jesienny Tydzień Ekologii 
w Ochotnicy i Tylmanowej 

Odbył się Piknik Ekologiczny 

„EKOja + EKOty = EKOmy” 
- teledysk ekologiczny 

OSP w Ochotnicy Dolnej 
z dofinansowaniem 
z Województwa Małopolskiego

W Ochotnicy i Tylmanowej, w dniach od 4 do 11 września, 
odbył się Tydzień Ekologii.

10 września, w ramach Tygodnia Ekologii, odbył się Piknik 
Ekologiczny, który był formę podsumowania działań z kilku ostatnich 
dni tj. sprzątania Ochotnicy i Tylmanowej, warsztatów, wizyt 
studyjnych na oczyszczalni. W wydarzeniu udział wzięli mieszkańcy 
Ochotnicy i Tylmanowej, uczniowie szkół oraz społeczność romska. 

Zapraszamy do obejrzenia teledysku ekologicznego (dostępny jest na 
facebooku Gminy Ochotnica Dolna), który powstał w ramach zadania 
„EKOja + EKOty = EKOmy” realizowanego przez Szkołę Podstawową 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej. 

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Małopolskiego 
Uchwałą nr 982/21 z dnia 13.07.2021 r. udzielił Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ochotnicy Dolnej dofinansowanie w ramach 
programu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2021”na realizację zadania 
pn. „Krzewienie kultury i aktywności oraz rozwijanie pasji i talentów 
poprzez warsztaty, nagranie wideoklipu oraz doposażenie Orkiestry 
Dętej OSP Ochotnica Dolna”.

W ramach Tygodnia Ekologii miało miej-
sce sprzątanie Gminy Ochotnica Dolna 
przez uczniów i organizacje działające 
w Ochotnicy i Tylmanowej. Odbyły się 
także działania edukacyjne skierowane 
do uczniów szkół podstawowych z terenu 
Gminy m. in. wizyta na terenie oczysz-
czalni ścieków, pogadanki nt. segregacji 
śmieci, warsztaty edukacyjne, konkurs 
ekologiczny. Dla mieszkańców został 
zorganizowany mobilny punkt Programu 
Czyste Powietrze – była możliwość umó-
wienia się na indywidualne konsultacje 
w Wiejskich Ośrodkach Kultury w Gminie 
Ochotnica Dolna. 

Podsumowaniem Tygodnia Ekologii 
w Gminie Ochotnica Dolna był Piknik 
Ekologiczny, który odbył się 10 września 
w Ochotnicy Górnej. Podczas Pikniku 

Podczas Pikniku Ekologicznego na scenie, 
z programem artystycznym nawiązują-
cym do działań proekologicznych, wystą-
pili uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy 
Dolnej. Przed publicznością zaprezento-

swoją premierę miał teledysk ekologicz-
ny - Hymn Ekopostępu – którego bohate-
rami są mieszkańcy Ochotnicy i Tylmano-
wej oraz Romowie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli 
się w akcję sprzątania naszej Małej Ojczy-
zny. Razem posprzątaliśmy naszą Gminę 
– EKOja + EKOty = EKOmy!

Działania odbywały się w ramach realizo-
wanego przez Szkołę Podstawową im. ks. 
prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dol-
nej zadania „EKOja + EKOty = EKOmy.

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w ramach „Programu inte-
gracji społecznej i obywatelskiej Romów 
w Polsce na lata 2021–2030”.

wali się także seniorzy z Klubu Seniora 
„Wiecznie Młodzi”. 

Swoje stoisko miało Nadleśnictwo Kro-
ścienko. Czynny był także gminny mobil-
ny punkt konsultacyjny Programu Czyste 

Nagrania do teledysku odbyły się latem. 
Uczestniczyli w nich Romowie z Ochot-
nicy Górnej, Dziecięcy Teatr Muzyczny 
Hejo i Stowarzyszenie Klub Seniora 
Wiecznie Młodzi. Autorem tekstu pio-
senki i twórcą muzyki jest Michał Busek 
– animator kultury, który czuwał także 
nad całym układem teledysku. Nagrywali 
zaś Mikołaj Żądło – z ziemi i Leszek Gór-
ni – dronem.

Powietrze. Obecny był także Paweł Kor-
czak – przedstawiciel Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie. 

Nie zabrakło także animacji i zabaw dla 
najmłodszych uczestników wydarzenia, 
a każdy mógł spróbować pysznych prze-
kąsem. 

Zdjęcia do teledysku zostały wykonane 
m. in. nad Dunajcem w Tylmanowej, na 
nowej kładce VeloDunajec, przy oczysz-
czalni ścieków oraz w os. Klępy na tle 
zabytkowej drewnianej zabudowy. Na-
grania odbywały się także w Ochotnicy 
Dolnej m. in. przy budynku Urzędu Gminy, 
w składzie węgla i na boisku sportowym. 
Transparent z hasłem „Żyj ekologicznie” 
wykonały dzieci z Teatru Hejo wraz z Mał-

gorzatą Wąchałą – pracownikiem WOK 
w Tylmanowej.  

Zapraszamy do obejrzenia! 

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w ramach „Programu inte-
gracji społecznej i obywatelskiej Romów 
w Polsce na lata 2021–2030”.

W ramach zadania zostaną zakupione ak-
cesoria muzyczne na potrzeby działalno-
ści Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna 
oraz zostaną zorganizowane warsztaty 
musztry dla członków orkiestry oraz 
Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ochotnicy Dolnej.

Wysokość przyznanego dofinansowania 
to 4 400 zł.

Projekt realizowany przy wsparciu finan-
sowym Województwa Małopolskiego.

W trakcie trwania imprezy odbył się 
międzyszkolny konkurs ekologiczny. 
Sześć drużyn – reprezentujących sześć 
szkół z terenu Gminy Ochotnica Dolna 
– wzięło udział w rywalizacji. Zwycięskie 
drużyny otrzymały smartwatche. Kolejne 
miejsca zostały nagrodzone voucherami 

na pizzę, którą zasponsorowali Pizzeria 
Kapitol w Tylmanowej oraz Bar nad Du-
najcem w Tylmanowej. 

Ważnym punktem programu była pro-
mocja teledysku ekologicznego nagra-
nego w wakacje z udziałem społeczności 
polskiej i romskiej. Teledysk można bę-
dzie obejrzeć na Youtube Gminy Ochot-
nica Dolna. 

W wydarzeniu wziął udział Krzysztof Jur-
kowski Zastępca Wójta Gminy Ochotni-
ca Dolna, Małgorzata Piątek Kierownik 
zespołu ds. Zarządzania Projektami, Zbi-
gniew Chlipała Prezes Spółdzielni Socjal-
nej Eko – Ocho, Stanisław Faltyn Radny 

Rady Gminy Ochotnica Dolna oraz Bo-
żena Kuziel Radna Rady Gminy Ochot-
nica Dolna oraz Prezes Stowarzyszenia 
Odkrywamy Gorce, a także pracownicy 
Urzędu Gminy Ochotnica Dolna. 

Piknik Ekologiczny poprowadził Michał 
Busek. 
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W akcji wzięło udział łącznie 25 osób: 
biegacze, przedstawiciele MKS Trial 
Ochotnica, organizatorzy MTB 4 To-
wers, organizatorzy Festiwalu Muzycz-
nego z Nowego Sącza oraz mieszkań-
cy. Sprzątanie, po zimie, okazało się 
konieczne, ponieważ topniejący śnieg 

Zabiegam o czyste Gorce 

Publikacje z Ochotnicy i Tylmanowej 
nominowane do Nagrody 
im. ks. prof. Bolesława Kumora 

W sobotę (27 marca) w Ochotnicy Dolnej odbyła się pierwsza 
wiosenna akcja sprzątania - Zabiegam o czyste Gorce. Była to 
inicjatywa Fundacji Run Vegan, która od kilku lat w Gorcach 
organizują letnie i zimowe biegi Gorce Ultra Trail. 

W ubiegłym roku w Gminie Ochotnica Dolna zostały wydane cztery 
publikacje: „Dawna kuchnia górali gorczańskich w rytmie czterech 
pór roku” (Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej), „Gorce 
– przyroda kultura ludzie” (Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej), 
„Ocalić od zapomnienia. Groby wojenne w Ochotnicy i Tylmanowe” 
(Gmina Ochotnica Dolna) i „Ochotnica i Tylmanowa. Miejsca 
pamięci” (Gmina Ochotnica Dolna). Wszystkie były dofinansowane 
ze środków zewnętrznych. 

i brak liści na drzewach odsłoniły zalega-
jące na łąkach i w korytach rzeki śmieci. 

Sprzątającym towarzyszyła kamera 
EkoMałopolska TV. Dziennikarz porta-
lu, z wizyty w Ochotnicy, przygotował 
materiał o akcji Zabiegam o czyste Gor-

ce. Reportaż można obejrzeć na Facebo-
oku EkoMałopolska TV

Worki na akcję sprzątania przekazała 
firma Paclan, a Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Ochotnicy Dolnej odebrał 
śmieci, których zebrano około tony. 

Gorący posiłek dla uczestników akcji 
przygotowała Restauracja Och. Nato-
miast drobne upominki, dla biorących 
udział w sprzątaniu, przekazała Gmina 
Ochotnica Dolna – w postaci ekotoreb 
i notesów. 

Publikacje zostały nominowane do or-
ganizowanego po raz dziewiąty, przez 
Fundację Sądecką, Konkursu Literac-
kiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława 
Kumora. 

Recenzje wszystkich publikacji można 
przeczytać na www.sądeczanin.info.pl
watch?v=f1VCUcyJYS8&t=1s

Nad obszernym dziełem przez kilka lat 
pracował zespół redakcyjny: Maria Bry-
lak Załuska (redaktor serii), Piotr Kulig, 
Małgorzata Wójtowicz Wierzbicka, Je-
rzy Starzyński (teksty, wybór materiału 
ilustracyjnego), Elżbieta Pobiegły, Maria 
Magdalena Kroh (konsultacja meryto-
ryczna).

Tom VII poświęcony jest strojom góra-
li podhalańskich i ochotnickich. Część 
o góralach ochotnickich opracowała 
Katarzyna Fiedler. W publikacji znajduje 
się szczegółowy opis dotyczący strojów 
górali z Ochotnicy i Tylmanowej, bogato 
ilustrowany zdjęciami zarówno współ-

Krakowiacy, Lachy, Górale 
– stroje wsi małopolskiej 

Wędrowanie dzisiejsze przez naszą 
przeszłość - gorczańskie miejsca 
tożsamości

W kwietniu ukazał się liczący dziesięć tomów album pt. 
„Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej” wydany przez 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. 

Letniskowe wsie i osiedla w gminie Ochotnica Dolna chlubią sie 
wieloma atrakcjami, krajobrazami, przyrodą, tradycjami i twórczością 
górali gorczańskich. Gmina nie przestaje troszczyć się o swoją 
przeszłość i wydawać książki, które są cennymi dokumentami 
dziejów tej „małej ojczyzny”. 

czesnymi jak i archiwalnymi. Zdjęcia 
przekazali mieszkańcy, Wiejskie Ośrodki 
Kultury oraz Urząd Gminy w Ochotnicy 
Dolnej. 

„Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi 
małopolskiej” to wydawnictwo ukazu-
jące urodę, bogactwo i różnorodność 
tradycyjnych, świątecznych strojów oraz 
codziennych ubiorów chłopskich noszo-
nych niegdyś w małopolskich wsiach. To 
pierwsze takie wydawnictwo komplek-
sowo ujmujące problematykę stroju, jego 
rozwój i przemiany na przestrzeni lat, 
charakterystykę odświętnych strojów 
kobiecych i męskich, strojów ślubnych, 

ubiorów dziecięcych, codziennych oraz 
tych noszonych współcześnie przez ze-
społy regionalne”.

Jak czytamy we wstępie do tej publikacji 
strój od zawsze pełnił w tradycyjnej spo-
łeczności wiejskiej niezwykle ważną rolę. 
Demonstrował przynależność do stanu 
chłopskiego i do swojej lokalnej grupy. 
Po ubiorze rozpoznawano zamożność, 
pozycję społeczną oraz stan cywilny. 
Świąteczny, paradny – noszony podczas 
ważnych wydarzeń i uroczystości – speł-
niał rozliczne funkcje obrzędowe.

Strój bujnie się rozwijał i ewoluował na 
przestrzeni lat. Najstarsze ubiory miały 
proste, archaiczne kroje, naturalne ko-
lory oraz skromne, choć wysmakowane 
zdobnictwo. Z czasem wprowadzano 
coraz więcej przemysłowych barwnych, 
wzorzystych tkanin oraz bogatszą orna-
mentykę.

Na terenie dzisiejszego województwa 
małopolskiego istniało dawniej bez mała 
trzydzieści odmian wiejskiego stroju od-
świętnego w obrębie kilkunastu zamiesz-
kałych tu grup etnograficznych.

Obecnie tradycyjne stroje znane są 
przede wszystkim dzięki licznym w Mało-
polsce zespołom folklorystycznym. Wy-
jątkiem jest Podhale, gdzie góralskie 
ubrania do dziś zakładane są prywatnie, 
na świąteczne rodzinne i religijne okazje. 

Źródło: sadeczanin.info
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Ukazała się kolejna publikacja ukazująca 
osobliwe miejsca w Ochotnicy Dolnej, 
Ochotnicy Górnej i Tylmanowej. To jest 
pamiętnik dziejów ludzi i zdarzeń jakie 
tworzą historię kultury materialnej.

Książka jest cennym przewodnikiem kra-
joznawczym po miejscach znanych i nie-
znanych, ale właśnie przypomnianych, 
odkrytych niedawno i godnych poznania. 
Autorzy Dawid Golik i Wojciech Mulet* 
w publikacji „Ochotnica i Tylmanowa. 
Miejsca pamięci” sięgnęli do dziejów 
kilkudziesięciu osiedli gorczańskich, do 
dziejów tych stron zapisanych przez kilka 
pokoleń z dawnych i bliższych nam cza-
sów.

W naszych gorczańskich stronach w doli-
nach i na górach historia pisała ich dzieje 
po swojemu. Lata szczęśliwości i spokoju, 
przeplatały czasy trudne, wydarzenia tra-
giczne i krwawe. Ochotnica i Tylmanowa 
mają unikatową historię, a w dziejach po-
łudniowych kresów naszego kraju zapi-
sały się trwale i wielorakimi sukcesami. 
Także dokonaniami ludzi o wybitnych 
talentach. Liczne są odkrywane dopiero 
fakty banalne i zdarzenia wielkie. Fakty 
ginące w mrokach niepamięci, ale też te 
ciągle żywe, które pamiętają nieliczni, ale 
za to dokładnie. I co niezwykle ważne - 
zdarzenia te zapisane są w otoczeniu gor-
czańskiego krajobrazu i przyrody.

Nic w tym dziwnego, że zdarzenia, ja-
kie miały miejsce niespełna 90 lat temu, 
a zwłaszcza podczas ponurych czasów 
obydwu wojen światowych i w latach 
okupacji niemieckiej - pamiętane są jakby 
zdarzyły się wczoraj. Opisane w tej książ-
ce „ochotnickie i tylmanowskie rany”, są 
głębokie i ciągle dolegliwe. Autorzy, sta-
ranni historycy, zasłużyli sobie na miano 
pierwszych, którzy opisali najważniejsze 
miejsca budujące historię naszych okolic. 
Spisali zdarzenia i miejsca, obok których 
przechodziły i ciągle to robią, kolejne 
pokolenia mieszkańców Ochotnicy i Tyl-
manowej. Wszystkie tworzą lokalną toż-
samość, są naszą małą ojczyzną, cząstką 
historii wielkiej, narodowej.

Książka D. Golika i W. Muleta ma cha-
rakter popularny, czyli nie jest trudna 
do czytania dla dorosłych i ich dzieci czy 
wnuków. To dodatkowa lektura szkolna 
dla uczniów w klasach średnich, przydat-
na do nauki przedmiotu „historia i społe-
czeństwo”, czyli o historii naszej okolicy 
przedwczoraj, wczoraj i dziś. Opowieść 
o naszych dawnych sąsiadach i krewnych 
z naszej wsi i osiedla. Ta książka powinna 

umocnić góralską, gorczańską, ochotnic-
ką i tylmanowską tożsamość.

Może to wydawać się dziwne, ale przez 
co najmniej kilka dziesięcioleci współ-
czesnej historii mieszkańcom i dziejom 
Ochotnicy i Tylmanowej zawodowi hi-
storycy nie poświęcili wiele uwagi. Wy-
pada przypomnieć dwa dzieła sprzed lat: 
ochotnickiego nauczyciela Stanisława 
Czajki - Ochotnica - dzieje gorczańskiej wsi 
1416-1986 wydaną w... Jeleniej Górze 
w 1987 r. oraz wieloletniego tylmanow-
skiego nauczyciela Franciszka Janca mo-
nografię Tylmanowa (wydanie w 2000 r.) 
z wstępem ks. Józefa Tischnera. A prze-
cież liczni mieszkańcy obydwu wsi pod 
Lubaniem, Gorcem, Błyszczem wybrali 
i ukończyli studia w wielu znakomitych 
uczelniach. Od szkolnych po dorosłe 
lata mijali tzw. miejsca pamięci, pomniki, 
groby, a zarazem „obijały się im o uszy” 
opowieści co, jak, kiedy drzewiej się wy-
darzyło. Codzienność, tzw. zwyczajne 
życie zakrywało szczelnie to, co powinni 
wiedzieć o swojej rodzinie, miejscu za-
mieszkania, czyli o tym z czego zbudowa-
na jest tożsamość. I swoje dzieje zbadać 
i opisać...

Do publikacji dołączona jest mapa gmi-
ny Ochotnica Dolna opracowana przez 
Krzysztofa Buczka. Cennym uzupełnie-
niem treści jest kilkadziesiąt zdjęć archi-
walnych - wiele pokazano po raz pierw-
szy - i współczesnych fotografii osób 
i dokumentów.

Moja ciekawość dziejów Ochotnicy i Tyl-
manowej zaspokoiły wiadomości zawarte 
w rozdziale 3. - miejsca szczególne (str. 
111-197), Szczególnie dzieje dworów 
w tych wsiach, dzieje społeczności ży-
dowskiej, drogi knurowskiej przez ważną 

gorczańską przełęcz, pozycja skuteczne-
go oporu we wrześniu 1939 r. w osiedlu 
Wietrznica, bitwa ochotnicka w paździer-
niku 1944 r., dzieje schroniska na Luba-
niu, oraz treść rozdziału 4. Ludzie z histo-
rią. czyli o tych, którzy musieli walczyć 
o wolność.

Czytanie tej książki da zapewne zadowo-
lenie dorosłym i nastoletni uczniom, 
wszak wiedza o tym „skąd jestem” to 
jeden z najważniejszych elementów toż-
samości tak często przywoływanej na 
Podhalu, w Gorcach czy Ziemi Łąckiej 
i Sądeckiej sięgającej do Dunajca w Tyl-
manowej. 

Tomasz Kowalik

*Dawid Golik, Wojciech Mulet - Ochot-
nica i Tylmanowa - miejsca pamięci, Wy-
dawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC 
w Nowym Sączu, Ochotnica Dolna 2020. 
Wydawnictwo powstało dzięki wsparciu 
programu Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego „Miejsca pamięci 
i trwałe upamiętnienia w kraju”.

Tegoroczny Światowy Dzień Ziemi prze-
biega pod hasłem „Przywróć naszą Zie-
mię”. Ze względu na pandemię obchody 
Dnia Ziemi 2021 są skromne i odbywają 
się głównie za pośrednictwem Internetu.
Z okazji Dnia Ziemi, opublikowany został 
drugi (z dziewięciu) filmów pt. „Czółnem 
przez Dunajec, czyli ballada o przewoź-
niku” – dostępny na YouTube Gminy 
Ochotnica Dolna. Filmy powstały w ubie-
głym roku w ramach zadani „My górale 

Światowy Dzień Ziemi 2021 

Tydzień Ekologii 2021
 w Gminie Ochotnica Dolna

Co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Pierwszy 
raz został ogłoszony w 1970 r. Z kolei w Polsce, pierwsze obchody 
Światowego Dnia Ziemi odbyły się w 1990 r. 

W dniach od 24 kwietnia do 1 maja w Gminie Ochotnica Dolna trwał 
Tydzień Ekologii. W tym czasie odbyło się szereg akcji związanych 
ze sprzątaniem naszej Gminy. Wiosenne działania porządkowe były 
prowadzone w obrębie rzek i potoków oraz wzdłuż dróg.

i nasza tożsamość” dofinansowanego 
z programu „EtnoPolska2020”. 

Ale Dzień Ziemi w naszej Gminie był pier- 
wszym dniem Tygodnia Ekologii, podczas 
którego została przeprowadzona wiosen-
na akcja sprzątania Ochotnicy i Tylmano-
wej w obrębie rzek, potoków, dróg. 

Światowy Dzień Ziemi przypomina Nam 
o postawach proekologicznych i uświada-

mia Nam jak ważne jest dbanie o czyste 
środowisko, po to aby mógł w nim prawi-
dłowo funkcjonować człowiek. Dbajmy 
o naszą ziemię codziennie, nie tylko od 
święta. 

Tydzień Ekologii rozpoczął się w sobotę 
tj. 24 kwietnia od drugiej z cyklu akcji 
pn. Zabiegam o czyste Gorce zorgani-
zowanej przez Fundację Run Vegan oraz 
Gminę Ochotnica Dolna. Posprzątano 
odcinek trasy Gorce Ultra Trail – Ochot-
nica Challenge (zielony szlak – w stronę 
Gorca).

W akcje wspólnego sprzątania naszych 
miejscowości włączyli się mieszkańcy 
oraz organizacje pozarządowe działają-
ce w Ochotnicy i Tylmanowej. Oprócz 
Fundacji Run Vegan, sprzątali także m. in. 
Przyjaciele Doliny Dunajca, Stowarzy-

szenie Odkrywamy Gorce, Koło Gospo-
dyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożar-
ne z terenu Gminy, Związek Podhalan. 

W związku z Tygodniem Ekologii w na-
szej Gminie także Wójt Tadeusz Królczyk 
włączył się w sprzątanie. A w poście na 
Facebooku zwrócił się z prośbą do miesz-
kańców: w trosce o siebie samych i na-
szych bliskich, o własne zdrowie i zdrowie 
naszych dzieci i wnuków nie zaśmiecajmy 
naszych rzek, lasów i powietrza. Pamiętaj-
my, że w przyrodzie nic nie ginie - wszyst-
ko co wrzucimy do rzeki w Ochotnicy lub 
Tylmanowej wróci do nas, naszych dzieci 

i wnuków w postaci szkodliwego składnika 
żywności i napojów. Bądźmy eko 365 dni 
w roku!

Dziękujemy wszystkim, którzy sprzątali 
nasze miejscowości. Dzięki waszemu za-
angażowaniu zebraliśmy śmieci ze szla-
ków, przydrożnych rowów i koryt rzek. 
Posprzątaliśmy razem naszą Gminę!
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Konkurs trwał od 15 kwietnia, a wa-
runkiem przystąpienia do zabawy była 
odpowiedź na pytanie: Jakie miejsce 
historyczne na terenie Gminy Ochot-
nica Dolna najchętniej odwiedzasz lub 
chciałbyś odwiedzi? Uczestnicy, którzy 
odpowiedzieli na postawione przez nas 
pytanie, zostali nagrodzeni! 

Konkurs na Instagramie Gminy 
Ochotnica Dolna rozstrzygnięty

Odbyła się promocja 
publikacji historycznych 

25 kwietnia zakończyliśmy konkurs na Instagramie, w którym 
do wygrania były dwie nowe publikacje historyczne obejmujące 
tematycznie teren naszej Gminy: „Ochotnica i Tylmanowa. Miejsca 
Pamięci” Dawida Golika i Wojciecha Muleta oraz „Ocalić od 
zapomnienia. Groby wojenne w Ochotnicy i Tylmanowej” Dawida 
Golika przy współpracy Krzysztofa Buczka i Wojciecha Muleta. 

2 maja, w Dzień Flagi, odbyła się promocja publikacji historycznej 
„Ochotnica i Tylmanowa. Miejsca Pamięci” autorstwa Dawida Golika 
i Wojciecha Muleta. Zaprezentowano także drugą książkę „Ocalić 
od zapomnienia. Groby i cmentarze w Ochotnicy i Tylmanowej” 
napisaną przez Dawida Golika, przy współpracy Krzysztofa Buczka 
i Wojciecha Muleta.

Oto zwycięskie komentarze: 

„Dla mnie jest to: Uroczysko pod Pańską 
Przehybką. Będąc na Magurkach warto 
zjeść i odwiedzić pomnik amerykańskiego 
bombowca B-24 J „Liberator” o nazwie 
własnej „California Rocket”. Jest to inte-
resujące miejsce dla dorosłych i dla dzieci, 

mogą dotknąć historii i mieć motywację do 
wycieczki aby go zobaczyć”

„Najczęściej bywam na Lubaniu i w jego 
okolicach. Między innymi są to miejsca by-
towania Zbójników”

”Będąc w Tylmanowej często i z dużą 
przyjemnością odwiedzam stary drewnia-
ny kościół pw. Świętego Mikołaja. Prosta 
drewniana architektura, konstrukcja zrę-
bowa, jednokalenicowy dach. A w środku 
manierystyczny ołtarz boczny z obrazem 
Chrystusa Ukrzyżowanego. Kościółek ten 
przypomina mi jak w dzieciństwie byłem 
zauroczony niezwykłym ekspresyjnym 
śpiewem wiernych. Zwłaszcza kolędy roz-
brzmiewały tam wspaniale. Po prostu po 
góralsku. Chętnie również wejdę na Lubań 
i zobaczę miejsce gdzie stało schronisko 
z 1934 (zostało spalone przez oddziały 
niemieckie w 1944 roku).”

„Jednym z takich miejsc jest Uroczysko 
pod Pańską Przehybką gdzie znajduje się 
pomnik bombowca B-24 California Rocket 
znany także jako Liberator”

„W Gorcach zaczynałem swoją przygodę 
z górami mając 6 lat. Moje ulubione miej-
sce to Lubań.” 

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za udział, a zwycięzcom gra-
tulujemy! 

Są to publikacje historyczne wydane 
pod koniec ubiegłego roku przez Gminę 
Ochotnica Dolna. Wydanie publikacji 
było możliwe dzięki pozyskanemu przez 
Gminę dofinansowaniu z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z programu „Groby i cmentarze wojen-
ne w kraju 2020” oraz „Miejsca pamięci 
i trwałe upamiętnienia w kraju 2020”.

Promocja odbyła się online - w formie 
wideokonferencji transmitowanej na 
Facebooku Gminy Ochotnica Dolna. 
W rozmowie uczestniczyli Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
dr Dawid Golik – pracownik IPN w Kra-
kowie oraz Wojciech Mulet. 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania do-
stępnego na naszym profilu facebooko-
wym. 

Spotkaniu wiernych przewodniczył ks. 
dr Stanisław Kowalik – proboszcz para-
fii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny w Ochotnicy Górnej i kapelan 
Zarządu Głównego Związku Podhalan. 
Zebrani, pod kierunkiem Janiny Król 
Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiej-
skich w Ochotnicy Górnej, odśpiewali 
majówkę na dawną staropolską melodię.
 

Wspomnienie Jana Pawła II 
w 101. rocznicę urodzin 

Sezon pasterski w Ochotnicy 
rozpoczęty 

18 maja świętowaliśmy 101. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – 
Papieża Polaka. Tego dnia przedstawiciele lokalnych organizacji 
z Ochotnicy Górnej zgromadzili się w Wojtyłowej Gazdówce 
w os. Skałka, aby wspólnie odśpiewać majówkę i podziękować 
za dar pontyfikatu Jana Pawła II i jednocześnie wspomnieć 
Wielkiego Polaka. 

W sobotę 22 maja w Ochotnicy Górnej w os. Jamne odbył się 
wiosenny redyk, który oficjalnie zapoczątkował sezon pasterski 
w Gorcach. 

Nie zabrakło także ulubionych pieśni 
Jana Pawła II oraz pieśni majowych 
w wykonaniu zespołu Mali Ochotni 
z Ochotnicy Górnej. 

Po odśpiewaniu litanii loretańskiej, ks. 
proboszcz poświęcił nowy obraz - kopię 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Oryginał znajduje się w wyremontowa-

nym w ubiegłym roku budynku sztabu 
1 PSP AK w os. Skałka – poniżej Woj-
tyłowej Gazdówki. Jest to przedwojen-
ny wizerunek Maryji ubranej w zieloną 
sukienkę. Przed tym właśnie obrazem 
Maryji 24 września 1944 r. w os. Skałka 
nastąpiło zaprzysiężenie 1 PSP AK. 

Organizatorami spotkania był Związek 
Podhalan w Ochotnicy Górnej, Koło 
Gospodyń Wiejskich w ochotnicy Gór-
nej oraz Andrzej Foks – kustosz Wojty-
łowej Gazdówki. 

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczy-
stej mszy św. w intencji baców, juhasów 
i gospodarzy sprawowanej przez ks. dr 
Stanisława Kowalika - proboszcza para-
fii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny w Ochotnicy Górnej i kapelan 
Zarządu Głównego Związku Podhalan. 
Msza odbyła się tradycyjnie, jak co roku, 
w kaplicy św. Maksymiliana Kolbego 
w os. Jamne w Ochotnicy Górnej. 

Następnie, po mszy św., uczestnicy wy-
darzenia udali się na pobliską polanę 
„Krzemieniok”, gdzie nastąpiło „miysa-
nie owiec”, czyli ich poświęcenie i oka-
dzenie. Po wszystkich obrzędach owce 
bacy Jarka Buczka ruszyły na hale, na 
wypas. 

Gośćmi honorowymi tej uroczystości 
byli Poseł Anna Paluch i Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego Łukasz 
Smółka. Obecny był także Jan Piczura 
Radny Województwa Małopolskiego 
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Gorczańska historia mleka (film) 
Droga mleka – to trzeci z kolei etnofilm, prezentujący dawne życie 
górali gorczańskich - ich zwyczaje i tradycje. Tym razem scenariusz 
filmu skoncentrowany jest na podstawowym produkcie, na którym 
opierała się dawna kuchnia, i który był niezastąpionym składnikiem 
wielu potraw przyrządzanych przez gospodynie. Mianowicie mowa 
o mleku. 

Film powstał w ubiegłym roku w ramach 
zadania „Gorczańskie smaki, góralskie 
nuty” realizowanego przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej. Ka-
dry zostały nakręcone w os. Jurkowski 
Potok w Ochotnicy Górnej przez Black-
heart Film – kreatywne filmy ślubne. 

Panie z KGW w nagraniu przedstawiły 
drogę mleka – nie zabrakło zatem ka-
drów, z podstawowym gospodarskim 

oraz oraz Andrzej Gąsienica Makowski 
- Starosta Powiaty Tatrzańskiego w la-
tach 1999 - 2014. Na wiosenne „miy-
sanie owiec” przybyli również Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
Krzysztof Jurkowski Zastępca Wójta 

Gminy Ochotnica Dolna, Maria Łojas – 
Jurkowska Sekretarz Gminy Ochotnica 
Dolna i Radna Rady Powiatu Nowotar-
skiego, Maciej Mikołajczyk Przewod-
niczący Rady Gminy Ochotnica Dolna 
oraz przedstawiciele organizacji paster-
skich, bacowie i mieszkańcy. 

- Wizyta tak licznego grona znamienitych 
gości była związana z rozpoczęciem roz-
mów na temat nowych programów ma-
jących na celu pomoc w utrzymaniu tego 
co jest duszą gór: pasterstwa, hal i kolyb. 
To spotkanie dało nam dużo nowej energii 
i nadziei na zachowanie żywego ducha gór! 
– mówi Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk 

Uczestnicy redyku mieli okazję spróbo-
wać regionalnych potraw przygotowa-
nych przez bacową Małgorzatę Buczek 
oraz Koło Gospodyń w Ochotnicy Gór-
nej, a także posłuchać góralskiej mu-
zyki w wykonaniu zespołu „Ochotni” 
z Ochotnicy Górnej, grającego pod kie-
rownictwem Krzysztofa Dobrzyńskiego 
Prezesa Związku Podhalan w Ochotnicy 
Górnej. 

zajęciem, jakim jest dojenie krów, a na-
stępnie z przeróbką mleka na masło czy 
bryndzę. 

Akcja filmu rozgrywa się na dwóch 
płaszczyznach: rodzinnej – domowej 
oraz gospodarczej – w polu i w zagro-
dzie. Pokazany został typowy rodzinny 
poranek – kiedyś, przed kilkudziesię-
cioma laty. Wtedy wstawano wcześnie 
i wspólnie się modlono, na śniadanie piło 

się ciepłe mleko prosto od krowy, a na-
stępnie ruszało do pola, do pracy. 

Dzisiaj tradycja zanika, a styl życia zmie-
nia się diametralnie, o czym mówi jedna 
z przyśpiewek ludowych. 

Kiej jo se posała, to jo se śpiewała, 
Kazdo dolinecka wesoło bywała. 
Dzisioj nie posocie, oni nie śpiywocie
Zodne dolinecki, wesołe ni mocie. 

W tym miejscu warto wymienić Pana 
Józefa Chrobaka - otwartego na wielki 
świat barda i tylmanowskiego wspa-
niałego poetę. Spod Jego pióra wyszły 
wszystkie teksty i komentarze do dzie-
więciu nakręconych etnofilmów. Pan Jó-
zef wystąpił także w kilku filmach jako 
aktor. Zrobił to równie świetnie jak sło-
wa, które napisał. Dziękujemy. 

Film dostępny na kanale YouTube Gminy 
Ochotnica Dolna. 

Celem konkursu był przegląd dorobku 
kulturalnego na styku trzech regionów: 
Pienin, Gorców i Podhala, które łączy 
pradawna rzeka Dunajec.

W Przeglądzie udział wzięli także przed-
stawiciele Gminy Ochotnica Dolna zaj-
mując wysokie miejsca i zdobywając 
wyróżnienia: 

KATEGORIA DZIECIĘCA:
Konkurs śpiewaków ludowych
II miejsce:
Oliwia Chrobak - Ochotnica Górna
III miejsce:
Zuzanna Gierczyk -Tylmanowa
Lena Gołdyn - Ochotnica Dolna
Helena Chlipała - Ochotnica Dolna
Wyróżnienia:
Paulina Czajka - Ochotnica Dolna
Maja Jagieła - Ochotnica Dolna
Karolina Adamczyk - Tylmanowa

III Przeglądu Folkloru Pienin – 
Gorców – Podhala „Nuta Dunajca” 

Pieśni Maryjne od lat 
rozbrzmiewają z dzwonnicy 
kościoła w Ochotnicy Dolnej 

5 – 6 czerwca odbył się III Przegląd Folkloru Pienin - Gorców – 
Podhala „Nuta Dunajca”. Na scenie swoją twórczość przedstawiło 
wielu uczestników - zostały ocenione 133 punkty programu, 
a występujący zaprezentowali się w siedmiu kategoriach: gawęda, 
grupa śpiewacza, instrumentaliści, mistrz i uczeń, muzyka, śpiewacy, 
taniec. 

Początek porannej Majówki granej o godz. 6.00 rano, na trąbkach, 
sięga roku 1960, kiedy to Pan Stanisław Mazurek - były organista 
z kościoła w Ochotnicy Dolnej pożyczył od brata trąbkę z Miejskiej 
Orkiestry Dętej z Nowego Targu, drugą zakupił ówczesny proboszcz 
parafii ksiądz Wojciech Zygmunt dla Pana Kazimierza Konopki. 
Dwóch zapalonych muzyków przez długie lata, co roku, w miesiącu 
maju, grali pieśni Maryjne z wieży kościelnej. 

Po przeniesieniu Pana Mazurka do para-
fii w Ochotnicy Górnej poranne majówki 
były sporadyczne. Kiedy powstała Or-
kiestra Dęta OSP ponownie mieszkańcy 
wsi wczesnym rankiem w maju usłyszeli 
piękne melodie pieśni Maryjnych z wie-
ży naszego kościoła. Nuty napisał kapel-

mistrz orkiestry Pan Stanisław Strączek 
i poszerzył skład grających: doszedł sak-
sofon barytonowy, tenor, klarnet. Z cza-
sem powstawały głosy drugie i trzecie. 

W tym roku także w miesiącu maju grupa 
zapalonych muzyków z Orkiestry Dętej 

OSP Ochotnica Dolna wczesnym ran-
kiem o 6.00 grała pieśni Maryjne konty-
nuując tę piękną tradycję (Anna Cwynar, 
Mariola Konopka, Kinga Brzeczek, Moni-
ka Jagieła, Halina Jagieła, Kazimierz Ko-
nopka, Zbigniew Chlebek, Krzysztof Mły-
narczyk, Marian Brzeźny, Marcin Czajka, 
Dominik Brzeźny, Bartek Młynarczyk, 
Sylwester Cwynar i Bartek Chrobak).
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I Gminny Konkurs Recytatorski 
i Wokalny „Nie zabocyć…” 

15 czerwca w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbył się 
po raz pierwszy Gminny Konkurs Recytatorski i Wokalny 
„Nie zabocyć…” organizowany przez Komisję Oświaty, Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Martyna Jarosz - Krościenko nad Dunaj-
cem
Zuzanna Świtecka –Tylmanowa

KATEGORIA MŁODZIEŻOWA:
Konkurs Śpiewaków Solistów:
III miejsce:
Julia Adamczyk – Tylmanowa
Wyróżnienie:
Marzena Gazdziak – Tylmanowa

Konkurs Grupy Śpiewacze:
I miejsce
Ochotni z Ochotnicy Górnej 

Konkurs Muzyk Ludowych: 
I miejsce
Muzyka Jakuba Dobrzyńskiego z Ochot-
nicy Górnej 
II miejsce 
Muzyka „Ochotni” z Ochotnicy Górnej 

Konkurs Instrumentalistów Ludowych: 
I miejsce 
Jan Smreczek z Ochotnicy Górnej 

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 
Organizatorem wydarzenia było 
Centrum Kultury Gminy Czorsztyn. 

W Konkursie udział wzięło 25 uczniów 
ze szkół podstawowych z terenu Gminy 
Ochotnica Dolna. 

W komisji konkursowej zasiadali: Maria 
Chlipała – Gołdyn Zastępca Przewodni-
czącego Rady Gminy Ochotnica Dolna, 
Halina Ziemianek Radna Rady Gminy 
Ochotnica Dolna i Przewodnicząca Ko-
misji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Barbara Udziela Radna 
Rady Gminy Ochotnica Dolna, Robert 
Królczyk Radny Rady Gminy Ochotnica 
Dolna, Monika Jagieła Kierownik Wiej-
skiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy 
Dolnej, Jan Ligas Kierownik Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Tylmanowej, Moni-
ka Groń Kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ochotnicy Dolnej, Leszek 
Chrobak Prezes Związku Podhalan 
w Ochotnicy Dolnej, Stanisława No-
worolnik – przedstawicielka Związku 
Podhalan w Tylmanowej, miłośniczka 
regionu i lokalna poetka. 

Celem konkursu jest m. in. pielęgnowa-
nie i popularyzowanie gwary miejsco-
wej, ocalenie od zapomnienia mowy 
i śpiewu naszych dziadów, kształtowa-
nie poczucia własnej tożsamości i przy-
należności do społeczności lokalnej, 
przybliżenie dzieciom twórczości regio-
nalnej, rozbudzanie wśród dzieci i mło-
dzieży zainteresowania sztuką recytacji 
i śpiewu, dbałość o piękną i wyraźną wy-

mowę, dbałość o kulturę słowa.

Wyniki Konkursu:

RECYTACJA 
Grupa do 6 lat
I miejsce – Rusnarczyk Karolina – SP 
im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej 
Wyróżnienie – Polak Urszula – 
Przedszkole „Mali Odkrywcy”

Grupa – kl. I – IV 
I miejsce – Gołdyn Kacper 
– SP im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w Ochotnicy Dolnej 
Wyróżnienie – Ewa Chrobak - SP im. 
Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej 

Grupa – kl. V – VIII 
I miejsce – Urbaniak Anna 
– SP im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w Ochotnicy Dolnej 
Wyróżnienie - Gabryś Monika – SP 
im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej

PRZYŚPIEWKI 
Grupa do 6 lat 
I miejsce – Konopka Marcelina 
– SP im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej
Wyróżnienie – Natalia Jurkowska 
– Przedszkole „Cypisek”

Grupa kl. I – IV 
I miejsce – Chlipała Helena 

– NSP im. Bohaterów Krwawej 
Wigilii w Ochotnicy Dolnej 
Wyróżnienie – Joniak Wiktoria 
– SP im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w Ochotnicy Dolnej

Grupa kl. V – VIII 
I miejsce - Rusnarczyk Joanna - SP im. 
Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej
Wyróżnienie - Czajka Paulina 
– SP im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w Ochotnicy Dolnej

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom 
konkursu serdecznie gratulujemy! 

Do Wojtyłówki przybył ochotnicki baca 
Jarek Buczek wraz ze swoimi pomocni-
kami – juhasami. 

Mszę św. sprawował ks. dr Stanisław 
Kowalik – proboszcz parafii pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Ochotnicy Górnej 
oraz Kapelan Zarządu Głównego Związ-
ku Podhalan. Teksty czytań, gwarowo, 
odczytali Jarek Buczek i Krzysztof Do-
brzyński. 

Po mszy uczestnicy wydarzenia udali 
się na poczęstunek przygotowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich i Bacówkę 
u Bucka. Nie zabrakło tradycyjnych przy-

W kategorii ciasta tortowe pani Maria 
Czajka zajęła II miejsce z ciastem „Po-
covidowy baran na wypasie”. Zamiast 
nagrody „Los Szczęścia” zdecydowano 
się przyznać Nagrodę dla Najstarszej 
Uczestniczki tegorocznego Konkursu 
- pani Anny Czajki z Ochotnicy Górnej.

Wspomnienie św. Jana 
w Wojtyłowej Gazdówce 

„Góralskie Słodkości” 
z Ochotnicy Górnej 

Tradycyjnie, w przypadające 24 czerwca wspomnienie św. Jana, 
w Wojtyłowej Gazdówce w os. Skałka w Ochotnicy Górnej odbyła się 
uroczysta msza św. w intencji baców, juhasów, gazdów i pasterzy. 

Na tegoroczny Konkurs Ciast „Góralskie Słodkości” zorganizowany 
w Kościelisku w ostatnia sobotę (26 czerwca) zgłoszono 54 ciasta: 
24 ciasta kruche, 12 ciast drożdżowych i 18 ciast z masą tortową. 
Słodkie wypieki zgłosiły także panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Ochotnicy Górnej. 

smaków tj. oscypki, korboce, swojskie 
ciasta. Została także rozpalona watra, 
przy której można było upiec kiełbasę. 
Posiady umilił zespół „Mali Ochotni” 
z Ochotnicy Górnej pod przewodnic-
twem Krzysztofa Dobrzyńskiego. 

W wydarzeniu udział wzięli przedsta-
wiciele Związku Podhalan z Ochotnicy 
Górnej, Związku Podhalan z Lubomie-
rza, Koła Gospodyń Wiejskich, miesz-
kańcy Gminy Ochotnica Dolna. 

Fot. Andrzej Foks, Gorczański Oddział 
Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej 

Jury, pod Przewodnictwem Józefy Ob-
rochty - KGW Kościelisko, obradowało 
w składzie: Maciej Rzankowski junior 
- właściciel cukierni Samanta, Bronisła-
wa Obrochta - KGW Kościelisko, Halina 
Urbaś- KGW Kościelisko, Anna Pabin- 
KGW Kościelisko, Marta Nędza-Kubiniec 

- Członek Zarządu Powiatu Tatrzańskie-
go, Helena Buńda - dyrektor Tatrzańskiej 
Agencji Rozwoju Promocji I Kultury w Za-
kopanem, Marceli Wielopolski - Komen-
dant Straży Gminnej w Kościelisku oraz 
Hubert Możdżeń - OSP Kościelisko. 

Królową Wypieków na rok 2021 zosta-
ła Małgorzata Bobak z Sierockiego. 

KGW Kościelisko przyznało dwie spe-
cjalne nagrody dla KGW Ochotnica 
Górna za propagowanie wzorowej po-
stawy współpracy między kołami Go-
spodyń Wiejskich. 

Celem organizowanego konkursu jest 
kultywowanie i upowszechnianie tra-
dycji sporządzania oraz wypieku ciast; 
prezentacja i degustacja najlepszych 
i najsmaczniejszych wypieków ciast 
z okolicy Gminy Kościeliska oraz inte-
gracja lokalnej społeczności. 

Źródło: podhale24 
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Wizyta studyjna przedstawicieli 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego

Turniej brydżowy 
o Puchar Wójta za nami

Lipcowa msza św. na Gorcu 

Mamy II miejsce na Festiwalu 
Folkloru Górali Polskich 

W związku z inicjatywą powołania Szlaku Kultury Wołoskiej jako 
Szlaku Kulturowego Rady Europy, 7 lipca Gminę Ochotnica Dolna 
odwiedziła delegacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w Krakowie z Departamentu Turystyki oraz 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

18 lipca w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej odbył się 
Turniej Brydżowy, który miał formułę otwartą i każdy mógł w nim 
wystartować. W zawodach wzięło udział 38 zawodników. 
Ze względów sanitarnych, spowodowanych pandemią COVID-19, 
ilość osób została ograniczona. 

W ostatnią niedzielę lipca, jak co roku, na Gorcu, odbyła się 
uroczysta msza św. w intencji mieszkańców os. Młynne w Ochotnicy 
Dolnej. Mszę św. sprawował ksiądz z grupy oazowej, a oprawę 
muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ochotnicy Dolnej. 

Podczas tegorocznego Festiwalu Folkloru Górali Polskich, na scenie 
w Żywcu, zaprezentowała się delegacja z Gminy Ochotnica Dolna. 
Przed publicznością wystąpił zespół regionalny „Wstonzecki” 
z Ochotnicy Dolnej oraz uczestnicy zajęć śpiewu – emisji głosu, 
prowadzonych w Wiejskich Ośrodkach Kultury w Gminie Ochotnica 
Dolna, przez  Mirosławę Zaziąbło – Hubiak. 

Szlak Kultury Wołoskiej jest szlakiem 
dziedzictwa przyrodniczo – kulturowe-
go związanego z tradycjami wołoskimi 
w Karpatach. Jego koncepcja zrodzi-
ła się w Ochotnicy Górnej w Wiejskim 
Ośrodku Kultury. Szlak Kultury Woło-
skiej jest następstwem Redyku Karpac-
kiego „Transhumance 2013”, przepro-
wadzonego dla uczczenia wędrówek 
wołoskich.

Szlak rozpoczyna się w centrum wsi 
Ochotnica Górna i prowadzi przez po-
tok Jamne, Bacówke u Bucka, Przehybę, 
polanę Zonioską, potok Jaszcze, os. Ko-
sarzyska, os. Pod Magurką, Borsuczyny, 
Magórki, Kurnytową Kolibę, potok Fo-
rendówki do Ustrzyka. Oznakowany jest 
słupkami i tablicami.

W turnieju uczestniczyli zawodnicy 
z Krakowa, Wieliczki, Tarnowa, Bochni, 
Starego Sącza, Nowego Sącza, Limano-
wej, Biecza, Czchowa, Rzeszowa, Stara-
chowic. W turnieju brydżowym udział 
wziął także mieszkaniec Gminy Ochot-
nica Dolna - Władysław Osman z Tyl-
manowej. 

Zawodnicy utworzyli 19 par i tak rozpo-
częli rywalizację o Puchar Wójta Gminy 

Na mszę licznie przybyli mieszkańcy 
Młynnego, Ochotnicy i okolic. Na ko-
niec odbyły się posiady przy ognisku. 

Krajobraz, mimo przemian, wciąż za-
chowuje pamięć o swoich wieloletnich 
gospodarzach. Zespół dawnych tere-
nów pasterskich, rolnych i osadniczych 
w masywach gór otaczających Dolinę 
Ochotnicy jest jednym z najbogatszych 
w skali kraju. Wartością są walory kra-
jobrazowe wysoko położonych polan, 
dróg i gospodarstw samotniczych.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania 
w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, 
w którym uczestniczyli: Krzysztof Jur-
kowski Zastępca Wójta Gminy Ochotni-
ca Dolna, Anna Glixelli Dyrektor Depar-
tamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich UMWM wraz z Agata Frączek 
– Inspektor ds. rozwoju wsi w Departa-
mencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Ochotnica Dolna. Po czterogodzinnych 
zmaganiach wyłoniono zwycięzców: 

I miejsce - Wiesław Stój 
i Jan Grygowicz,
II miejsce - Barbara Zabłocka 
i Piotr Tulczynowicz,
III miejsce – Przemysław Zawada 
i Jan Pająk 

Zwycięzcom Puchary wręczył Krzysz-
tof Jurkowski - Zastępca Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna. 

Wiejskich, Beata Stachura p.o. Dyrek-
tora Departamentu Turystyki UMWM 
wraz z Dominiką Osiak p.o. Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Turystyki, 
Małgorzata Piątek Kierownik zespołu 
ds. zarządzania projektami.

Gościom została przedstawiona idea 
Szlaku Kultury Wołoskiej oraz jego za-
łożenia. Omówione zostały wydarzenia 
kulturalne odbywające się w ciągu roku 
na Szlaku.

Następnie grupa udała się przez Foren-
dówki i Holinę na Magurki – na wieżę 
widokową. Po drodze zostały wskazane 
słupki i tablice stanowiące oznakowanie 
Szlaku, ale także polany, koliby – m. in. ta 
na Groniku, która stała się inspiracją do 
stworzenia logotypu Szlaku Kultury Wo-
łoskiej. W drodze powrotnej uczestnicy 
wizyty studyjnej odwiedzili Państwa 
Irenę i Józefa Królczyków Spod Magu-
rek w ich gospodarstwie.

Ostatnim etapem wizyty była Bacówka 
u Bucka i rozmowa z Bacą Jarkiem Bucz-
kiem o codziennym życiu na bacówce 
i potrzebach związanych z bacowaniem.

Organizatorami corocznego wydarzenia 
są mieszkańcy os. Młynne. 

II miejsce w kategorii Mistrz i uczeń – 
śpiewak zajęli Mirosława Zaziąbło - Hu-
biak wraz z uczennicami Oliwią Chrobak, 
Pauliną Czajką i Zuzanną Gierczyk. Gra-
tulujemy!

Festiwal Folkloru Górali Polskich odbywa 
się w Żywcu od 1970 roku, a od 1982 or-
ganizowany jest w ramach Tygodnia Kul-
tury Beskidzkiej – wielkiego, międzyna-
rodowego festiwalu folklorystycznego. 
To jedyne spotkanie, w którym uczest-
niczą wszystkie grupy etnograficzne pol-
skich górali. Jest przeglądem zespołów 
i solistów, zachowujących najcenniejsze 
i autentyczne wartości w śpiewie, muzy-
ce, tańcach, obrzędach i zwyczajach lu-
dowych. Obejmuje konkurs regionalnych 
zespołów pieśni i tańca, konkurs kapel, 
grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych 
i instrumentalistów.

Konkurs odbył się jako samodzielna im-
preza 52. Festiwalu Folkloru Górali Pol-
skich w dniach 24–28 lipca 2021.

Komisja w składzie:
Anna Borucka-Szotkowska – przewod-
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nicząca komisji, muzykolog
Zbigniew Wałach – muzyk, folklorysta
Aleksander Smaga – muzyk, folklorysta
Przemysław Ficek – muzyk, folklorysta
Krzysztof Trebunia-Tutka – muzyk, folk-
lorysta
Katarzyna Pach-Sznepka – sekretarz jury
wysłuchała 146 prezentacji muzyki ludo-
wej, w tym:
• 26 kapel,
• 45 grup śpiewaczych,

• 11 mistrzów instrumentalistów 
z uczniami,
• 10 mistrzów śpiewaków z uczniami, 
• 26 solistów śpiewaków
• 24 solistów instrumentalistów,
• 4 solistów multiinstrumentalistów
oraz przyznała nagrody i wyróżnienia 
w poszczególnych kategoriach konkur-
sowych.

Zdjęcia: Marek Jurasz

Warsztaty z wiązania strzępków 

Msza św. na Błyszczu 2021 

Spotkanie z gorczańską tradycją 

Wystawa „Białe Gwiazdy nad Polską” 
w Toruniu 

29 lipca w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej odbyły 
się warsztaty wiązania strzępów (frędzli) przy chustach góralskich. 
Warsztaty zostały zorganizowane dla pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Ochotnicy Górnej. Poprowadziła je Janina Król, która 
ma wieloletnie doświadczenie i praktykę w tej dziedzinie. 

W pierwszą niedzielę sierpnia, jak co roku, na Błyszczu odbyła się 
uroczysta msza św. upamiętniająca pobyt przed 49. laty, kardynała 
Karola Wojtyły. 

7 sierpnia Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej 
zorganizowało spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyli m. in. 
przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelisku, Irena Stopa 
z Jordanowa oraz członkowie Związku Podhalan z Ochotnicy Górnej. 

Od 21 sierpnia br., na terenie zabytkowego Fortu I w Twierdzy Toruń 
rozpoczęła swoją służbę wystawa, będąca wynikiem wspólnego 
wysiłku Centrum Kulturalno-Historycznego „Fort I” i Fundacji 
„Forteczne Dziedzictwo w Toruniu” oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Górnej, Centrum Kultury Podgórza w Krakowie i Grupy 
Badawczej Aircraft Missing in Action Project/Poland. 

To spotkanie było jednym z cyklu spo-
tkań, których celem jest kultywowanie 
i promowanie gorczańskich tradycji przez 
KGW. Podczas warsztatów uczestnicy 
nauczą się tradycyjnej sztuki zaplatania 
frędzli. 

Spotkaniom towarzyszy śpiew tradycyj-
nych góralskich przyśpiewek, a wspólnie 
spędzony czas pozwoli na przekazanie 
uczestnikom wiedzy na temat zanikającej 
tradycji wiązania strzępków.

Wokół ołtarza zgromadzili się księża 
z grupy oazowej oraz księża rodacy na 
czele z proboszczem tylmanowskiej para-
fii ks. Markiem Mroczkiem. 

W mszy św. uczestniczyli m. in. Poseł 
Anna Paluch, Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk, Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna i Radna Rady Powiatu 
Nowotarskiego Maria Łojas – Jurkow-
ska, Tomasz Hamerski. Licznie przybyli 
także przedstawiciele Związków Podha-

lan z okolicznych miejscowości oraz 
mieszkańcy Tylmanowej i sąsiednich wsi. 
Obecna była również banderia konna.

Oprawę muzyczną mszy św. zapewniła 
kapela regionalna. Po mszy św., jak co 
roku, Związek Podhalan oddział w Tyl-
manowej zaprosił zebranych na góralski 
poczęstunek. 

W trakcie spotkania odbyły się warsztaty 
z przędzenia lnu oraz wiązania strzępków 
przy góralskich chustkach. Nie zabrakło 
regionalnego poczęstunku i wspólnych 
rozmów. 

Gościom zostały zaprezentowane efekty 
pracy KGW w Ochotnicy Górnej powsta-
łe w ubiegłym roku, w ramach zadania 
„Gorczańskie smaki, góralskie nuty” dofi-
nansowanego z EtnoPolski 2020 - odbył 
się pokaz filmów etno oraz publikacji ku-
linarnej. 

Na spotkaniu obecny był Tadeusz Król-
czyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
Krzysztof Jurkowski Zastępca Gminy 
Ochotnica Dolna, Wiesław Maciąga 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna oraz 
kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Górnej Zdzisław Błachut. 

Zebranym przygrywała kapela regionalna. 

Wystawa „Białe Gwiazdy nad Polską” 
ukazuje na wielu przykładach zapomnia-
ną, kluczową ofensywę bombową lot-
nictwa strategicznego USA, realizowaną 
także nad ziemiami okupowanej Polski, 
a wymierzoną w przemysł paliw synte-
tycznych III Rzeszy. 

Miejsca upadku zestrzelonych maszyn, 
losy poległych i uratowanych lotników 

USAAF są upamiętniane - czego dowo-
dem jest m.in. miejsce pamięci w Gor-
cach, którego opiekunem jest Gorczański 
Park Narodowy, ekspozycja i aktywność 
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotni-
cy Górnej, aktywność Centrum Kultury 
Podgórza i duże inwestycje miejskie, 
realizowane obecnie siłami Gminy Miej-
skiej Kraków, przywracające do użytku 
publicznego dawne obiekty militarne. 

Godna podziwu jest działalność Sto-
warzyszenia „Blechhammer’44” w Bla-
chowni Śląskiej, prywatnego muzeum 
Zygmunta Krausa w Wadowicach czy 
działalność dokumentacyjna Grupy 
Badawczej AMIAP. Utworzony został 
Małopolski Szlak Lotniczych Śladów 
w Karpatach, przy merytorycznym i orga-
nizacyjnym wsparciu Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie i Stowarzyszenia 
Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. 

Nad obecną, rozszerzoną edycją wy-
stawy, która po raz pierwszy zaistniała 
w WOK w Ochotnicy Górnej i w Klubie 
Kultury „Kliny”, podległym CK Podgórza, 
patronat przyjęło nowo otwarte Mu-
zeum Twierdzy Toruń. Mamy nadzieję, 
iż wystawa będzie też zaczynem aktyw-
ności rodzącego się, potężnego ośrodka 
kultury na krakowskim Forcie 52 „Borek”, 
związanym wprost z dziejami 15 Armii 
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Powietrznej USAAF i jej maszyną - „La-
tającą Fortecą” o imieniu „Candie”. Mamy 
też nadzieję, iż lokalizacja wystawy uka-
że szerzej podejmowane wysiłki i cele 
adaptacji zabytków fortyfikacji dla celów 
kultury.

Kuratorzy wystawy: Anna Lamers, Toruń, 
Centrum Kulturalno-Historyczne „Fort I”,
Krzysztof Wielgus, Politechnika Krakow-
ska, WOK Ochotnica Grn., Komisja Archi-
tektury Militarnej PKN ICOMOS

Spotkanie seniorów z obu 
stron Gorców 

Święto Pstrąga za nami 

Konkurs Turystyczne Skarby 
Małopolski 

Od ziarna do chleba 
– droga ziarna (film) 

12 sierpnia, w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbyło 
się spotkanie dwóch klubów seniora – Klubu Seniora „Wiecznie 
Młodzi” z Gminy Ochotnica Dolna i Klubu Seniora z Gminy 
Kamienica. W spotkaniu wziął udział Tadeusz Królczyk Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna. 

4 września odbyło się po raz kolejny Święto Pstrąga w Tylmanowej 
organizowane przez Przyjaciół Doliny Dunajca i Gminę Ochotnica Dolna. 

Kiedy sierpień dobiega końca to z pól znika zboże, które jest zbierane 
przez gospodarzy i gromadzone w spichlerzach. 

Gmina Ochotnica Dolna wzięła udział w konkursie Turystyczne 
Skarby Małopolski organizowanym przez Samorząd Województwa 
Małopolskiego we współpracy z Małopolską Organizacją 
Turystyczną.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania 
zebranych przez Wójta. Następnie głos 
zabrali Prezesi Klubów Seniora z Gmi-
ny Kamienica – pani Zofia Kuchnia oraz 
z Gminy Ochotnica Dolna – pan Mieczy-
sław Trybulec.  

Spotkanie miało na celu integrację obu 
grup senioralnych i lepsze poznanie się 
wzajemnie. Przebiegało w miłej atmos-
ferze. Nie zabrakło wesołych rozmów 
i wspólnego śpiewu, a nawet tańców. 
Oba kluby wymieniły się doświadczenia-
mi związanymi ze swoją działalnością. 

Współpraca nadal będzie się rozwijać - 
seniorzy z Gminy Kamienica zaprosili na-
szych mieszkańców do siebie na piecze-
nie ziemniaka, które odbyło się jesienią. 

Na uczestników wydarzenia czekało 
wiele atrakcji m. in. odbyły się zajęcia 
z kręcenia much i zorganizowano licz-
ne konkursy z nagrodami tj. konkurs na 
najpiękniejszą sztuczną muchę, konkurs 
rzutowy, polowanie na piankowe rybki 
(dla dzieci). Ponadto została omówiona 
zasada działania inkubatora ikry pstrąga 
oraz zaprezentowano rezultaty monito-
ringu jakości wody w Dunajcu i Rzece 
Ochotnickiej. 

W wydarzeniu wziął udział Tadeusz Król-
czyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz 

Kiedyś, przed laty, praca przy żniwach, 
odbywała się ręcznie, etap za etapem: 
koszenie, podbieranie, robienie snopów 
i stuchów. Następnie zwożenie zboża do 
stodoły. Potem młócenie cepami i wresz-
cie mielenie w żarnach na mąkę, z której 
pieczono chleb. 

Wszystkie te etapy zostały uwiecznione 
w etno filmie nagranym w ubiegłym roku 
na polach Iwankowskich w Ochotnicy 
Górnej. Film powstał dzięki otrzymane-
mu przez Koło Gospodyń w Ochotnicy 
Górnej dofinansowaniu z projektu „Etno-
Polska2020”. 

Zapraszamy do obejrzenia na Facebooku 
Gminy Ochotnica Dolna. 

Do konkursu została zgłoszona akcja 
„zdobywca 4 wież”. Zgłoszenie zostało 
dokonane w kategorii unikatowa atrakcja 
turystyczna. 

Małopolska to region wyjątkowy, w któ-
rym każdy znajdzie coś dla siebie, od 
unikatowych na skalę światową skarbów 
kultury i dziedzictwa oraz zapierających 
dech w piersiach krajobrazów, po nie-
powtarzalną ofertę turystyki aktywnej, 

z Maciejem Mikołajczykiem Przewod-
niczącym Rady Gminy Ochotnica Dolna 
i Jerzym Udzielą Radnym Rady Gminy 
Ochotnica Dolna. 

Na Święcie Pstrąga swoje stanowisko 
miała organizacja Karpaty Łączą. Cieka-
we proekologiczne gadżety trafiły do rąk 
uczestników. 

Nie mogło zabraknąć także lokalnych 
przekąsek, włącznie z pysznym smażo-
nym pstrągiem. Wydarzenie trwało do 
późnych godzin wieczornych. 

jedyne w swoim rodzaju wydarzenia 
kulturalne i wyśmienitą kuchnię. Ta wy-
jątkowa oferta turystyczna sprawia, że 
do Małopolski rok rocznie przyjeżdżają 
rzesze turystów. 

Ideą konkursu „Turystyczne Skarby Ma-
łopolski” jest wyłonienie i nagrodzenie 
najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich 
i przyjaznych dla turysty goszczącego 
w Małopolsce przedsięwzięć i inicjatyw, 

dzięki którym Województwo Małopol-
skie jest najchętniej odwiedzanym pol-
skim regionem.

Laureaci oraz kandydaci wyróżnieni 
w każdej kategorii konkursowej zostają 
objęci kampanią promocyjną realizowaną 
przez Małopolską Organizację Turystycz-
ną w roku następującym po roku, w któ-
rym konkurs został rozstrzygnięty. 
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Ziemniak w roli głównej (film) W Ochotnicy Górnej odbył się 
redyk jesienny 

50. Rajd Szlakami Partyzantów

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego etno filmu zrealizowanego 
w ubiegłym roku przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy 
Górnej w ramach zadania „Gorczańskie smaki, góralskie nuty”. 

„Owiecki, owiecki, nie syćkieście moje, przyjdzie święty Michoł, 
kozdy weźnie swoje…”

W dniu 16 września 2021 odbył się 50. Rajd Górski Szlakami 
Partyzantów. Patronat nad Rajdem objął Tadeusz Królczyk Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna. Do współpracy przy organizacji włączyło się 
również Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.  Uczestnikami Rajdu 
byli uczniowie szkół z całego regionu wraz z opiekunami. 

Tym razem droga ziemniaka. Jakie potra-
wy można z niego wykonać? Sami zobacz-
cie – film dostępny jest na Facebooku 
Gminy Ochotnica Dolna. A szczegółowe 
przepisy z użyciem ziemniaka znajdziecie 
na stronie http://gorczanskiesmaki.pl/ 

Zgodnie z tradycją pasterską na św. Mi-
chała owce schodzą z hal i tym samym 
kończy się sezon wypasowy. W związku 
z tym, w ostatnią sobotę (2 październi-
ka) w Ochotnicy Górnej odbył się redyk 
jesienny, na który licznie przybyli miesz-
kańcy, gospodarze oraz turyści. 

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej 
mszy św. w kaplicy św. Maksymiliana Kol-
bego w os. Jamne w Ochotnicy Górnej. 
Mszę św. sprawował ks. dr Stanisław Ko-
walik – proboszcz parafii Wniebowzięcia 
NMP w Ochotnicy Górnej oraz Kapelan 
Zarządu Głównego Związku Podhalan 
w Polsce wraz z księdzem Zbigniewem 
Bienkiewiczem, który przybył do Ochot-
nicy z grupą parafian z Opola. 

Po uroczystej mszy św., która jest formą 
podziękowania za dobry sezon wypaso-
wy, odbył się redyk – kierdel owiec prze-
szedł ulicami Ochotnicy Górnej - z os. 
Jamne po os. Czepiele. Na czele redyku 
szedł baca Jarek Buczek wraz z juhasami 
i gospodarzami oraz Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna – ubrany 
w regionalny strój. Towarzyszyła im gó-
ralska muzyka „Ochotnych” pod kierow-
nictwem Krzysztofa Dobrzyńskiego. 

Partnerem tegorocznego jesiennego 
redyku w Ochotnicy Górnej było Woje-
wództwo Małopolskie (www.malopolsa.
pl), które wsparło finansowo to wyda-
rzenie. Wójt podziękował Marszałkowi 
Województwa Małopolskiego Witoldo-

Zakończenie Rajdu tradycyjnie odbyło się 
w pod pomnikiem ofiar „Krwawej Wigilii” 
w Ochotnicy Dolnej. 

wi Kozłowskiemu i Wicemarszałkowi 
Łukaszowi Smółce za zaangażowanie 
i wkład w rozwój pasterstwa zarówno 
w naszej Gminie jak i w całej Małopolsce. 
Podziękowania skierował także do Poseł 
Anny Paluch i Senatora Jana Hamerskie-
go, którzy swoimi działaniami również 
mocno wspierają pasterstwo. 

W redyku udział wzięli: Maria Łojas – 
Jurkowska Sekretarz Gminy Ochotnica 
Dolna oraz Radna Rady Powiatu No-
wotarskiego, Bożena Kuziel i Stanisław 
Faltyn – Radni Rady Gminy Ochotnica 
Dolna, Aneta Wolańska Kierownik Wiej-
skiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy 
Górnej, Wiesław Maciąga Sołtys Sołec-
twa Ochotnica Dolna, Piotr Król Prezes 
Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej, 
Irena Stopa – gawędziarka z Jordanowa. 

Wydarzenie zakończyło się późnym 
wieczorem w Wiejskim Ośrodku Kultu-
ry w Ochotnicy Górnej, gdzie odbyły się 
posiady przy góralskiej muzyce. Zagrał 
także zespół Folk Power. Nie zabrakło 
również regionalnego poczęstunku z se-
rami w roli głównej. 

Wydarzenie zrealizowane przy wsparciu 
Urzędu Województwa Małopolskiego. 
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„Skubacki 2021” w Ochotnicy Górnej 

Obchody Święta Niepodległości 
w Ochotnicy i Tylmanowej  

30 października w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej 
odbyły się „skubacki” zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ochotnicy Górnej.

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien 
szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”

 Józef Piłsudski 

Na skubanie pierza oprócz gospodyń 
z Ochotnicy Górnej, przybyły także Pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łącku, 
Kościelisku i Szlembarku oraz Irena Sto-
pa z Jordanowa. 

Zebranym przygrywała kapela „Mali 
Ochotni” na czele z Krzysztofem Do-
brzyńskim. 

W wydarzeniu uczestniczyli także: Tade-
usz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dol-
na, ks. dr Stanisław Kowalik proboszcz 
parafii Wniebowzięcia NMP w Ochotni-
cy Górnej oraz Kapelan Zarządu Głów-
nego Związku Podhalan w Polsce, Piotr 
Król Prezes Związku Podhalan w Ochot-

11 listopada świętowaliśmy 103. roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. W Gminie Ochotnica Dolna obchody 
Święta Niepodległości trwały do samego 
wieczora. 

Rozpoczęły się już przed południem 
- mieszkańcy Ochotnicy Dolnej wzięli 

nicy Górnej, Aneta Wolańska Kierownik 
WOK w Ochotnicy Górnej. 

Podczas skubacek prowadzona była akcja 
charytatywna, z której środki przekazane 
zostaną na rehabilitację dziewczynki Darii. 

Zwyczaj skubania pierza, jeszcze do nie-
dawna żywy, miał charakter więziotwór-
czy. W jednej izbie spotykało się kilka po-
koleń, a na skubanie pierza chodzono od 
domu do domu. Przy tej okazji opowiada-
no różne historie i legendy. Nie brakowało 
też psot. 

Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Ochotnicy Górnej za kul-

tywowanie tej tradycji i przekazywanie 
młodszemu pokoleniu mieszkańców na-
szej społeczności.

udział w drodze krzyżowej, która była 
odprawiana podczas wyjścia na wzgórze 
Tarchałowskie. Na górze pod Krzyżem 
Niepodległości została odmówiona lita-
nia - modlono się za Ojczyznę. W tym 
wydarzeniu Urząd Gminy Ochotnica Dol-
na reprezentował Krzysztof Jurkowski 
Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna. 

Z kolei Tadeusz Królczyk Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna wraz z Maciejem Mi-
kołajczykiem Przewodniczącym Rady 
Gminy Ochotnica Dolna i Janem Ligasem 
Sołtysem Sołectwa Tylmanowa złożyli 
wiązanki kwiatów pod tablicami upamięt-
niającymi walczących o niepodległość 
oraz ofiary II Wojny Światowej z Tylma-
nowej. Kwiaty zostały złożone w os. Rze-
ka – pod Bastą – w miejscu, które stano-
wiło punkt oporu dla działań I i II wojny 
światowej oraz w os. Rzeka – pod tablicą, 
która upamiętania ofiary pacyfikacji z 22 
grudnia 1944 r. 

Znicze zapłonęły także na Pomniku ofiar 
Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej. 

Mieszkańcy Ochotnicy Górnej oraz 
Związek Podhalan w Ochotnicy Górnej 
tradycyjnie od niemal 100 lat, po Mszy 
Świętej za Ojczyznę, pielgrzymowali 
pod Krzyż Niepodległości wzniesiony 
na górze nad kościołem. Tam zapłonę-
ła Watra Wolności i odbył się koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu ka-
peli „Ochotni” pod przewodnictwem 
Krzysztofa Dobrzyńskiego. W obchody 
103. rocznicy odzyskania niepodległości 
włączyli się także harcerze wraz ze swo-
ją opiekunką Moniką Gierczyk, którzy 
po mszy św. wystąpili przed zebranymi 
z akademią. W wydarzeniu uczestniczy-
li m. in. Tadeusz Królczyk Wójt Gminy, 
Aneta Wolańska Kierownik Wiejskie-
go Ośrodka Kultury w Ochotnicy Gór-
nej, Wiesław Maciąga Sołtys Sołectwa 
Ochotnica Górna oraz Piotr Król Prezes 
Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej. 

Wieczorem w Wiejskim Ośrodku Kul-
tury w Ochotnicy Dolnej odbył się kon-
cert patriotyczny. Zagrała Orkiestra 
Dęta OSP Ochotnica Dolna. Wystą-
piły też dzieci i młodzież z terenu na-
szej Gminy wraz z Mirosławą Zaziąbło 
– Hubiak. Zaśpiewali również soliści 
m. in. Natalia Szczepaniak, Zbigniew 
Chlebek, Agata Gołdyn. Gościnnie na 
ochotnickiej scenie wystąpił Chór Mę-
ski „ECHO II” z Nowego Sącza pod 
batutą Mariana Salamona. Prezesem 
chóru jest Marek Kiełbasa. Chór męski 
„Echo II” działa w ramach Katolickiego 
Towarzystwa Śpiewaczego przy parafii 
św. Kazimierza. Powstał w 1991 r. jako 
kontynuator tradycji śpiewaczych czte-
rogłosowego Męskiego Chóru „Echo”, 
założonego we wrześniu 1901 r. W wy-
darzeniu uczestniczyli Tadeusz Król-
czyk Wójt Gminy oraz Maria Łojas – 
Jurkowska Sekretarz Gminy Ochotnica 
Dolna oraz Radna Rady Powiatu Nowo-
tarskiego. 

W konkursie wzięli udział uczniowie 
szkół z Gminy Ochotnica Dolna. 

Odbył się on w trzech kategoriach 
wiekowych:
I kategoria: kl. 0-III 
– poezja Jana Brzechwy
II kategoria: kl. – IV-VI 
– poezja Marii Konopnickiej
III kategoria: kl. VII-VIII 
– poezja Jana Kochanowskiego

Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt 
recytatorski, a także umiejętności, nad 
którymi pilnie pracowali w ostatnim cza-
sie wraz ze swoimi nauczycielami. Wy-
bór najlepszych był niełatwy, ponieważ 
wszyscy prezentowali wysoki poziom.

XVIII Gminny Konkurs recytatorski 
W dniu 16 listopada 2021r w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 
Dolnej odbył się XVIII Gminny Konkurs Recytatorski organizowany 
przez Gminną Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej 
oraz Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej. 

W Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylma-
nowej także odbył się wieczorny kon-
cert pieśni patriotycznych w wykona-
niu Kluby Seniora Wiecznie Młodzi 
i Dziecięcego Teatru Muzycznego Hejo. 
Opiekunem obu grup jest Michał Busek. 
Koncert poprzedzony był odśpiewaniem 
hymnu państwowego i prelekcją filmu 
„Punkt oporu Wietrznica”. W wydarzeniu 
uczestniczył Maciej Mikołajczyk Prze-
wodniczący Rady Gminy. 
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Gminny Konkurs Pięknego Czytania 

W dniu 17.06.2021 r. odbył się V Gminny Konkurs Pięknego 
Czytania, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Ochotnicy Dolnej.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OCHOTNICY DOLNEJ

W konkursie wzięli udział uczniowie 
szkół podstawowych z Tylmanowej, 
Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy Górnej 
w trzech kategoriach wiekowych:
I Kategoria klasy I-III, II kategoria klasy 
IV-VI, III Kategoria klasy VII – VIII.

Po eliminacjach szkolnych 
wyłoniono kandydatów:
Szkoła Podstawowa 
im. ks. J. Twardowskiego w Tylmanowej:
Martyna Duda, 
Kacper Jurek, 
Michał Konopka

Szkoła Podstawowa 
im. ks. prof. J. Tischnera 
Magdalena Giemzik, 
Weronika Chryczyk, 
Dorota Mikołajczyk, 
Karolina Luberda, 
Amelia Luberda, 
Anna Urbaniak

Szkoła Podstawowa 
im. Mjra Henryka Sucharskiego
Michał Topolski, 
Mateusz Warzecha,
Zofia Noworolnik, 
Lidia Topolska,
Karolina Twardowska, 
Urszula Mikołajczyk

Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej
Hubert Chrobak, 

Spotkanie poprowadził Józef Michałek. 
Dotyczyło ono pasterstwa i bacowania 
oraz wynikających z tej działalności trud-
ności Rozmawiano także o formach i me-
todach wsparcia dla baców związanych 
z ochroną bioróżnorodności krajobrazu 
poprzez prowadzenie wypasu owiec, po-
pularyzację gospodarki pasterskiej oraz 
przedsięwzięcia propagujące tożsamość i 
kulturę lokalną, ochronę dziedzictwa kul-
turowego i przyrodniczego.

Podczas posiadów omówiono założenia 
projektowe, bacowanie, muzykę, archi-
tekturę i krajobraz Szlaku Kultury Woło-
skiej. Planowane jest  także wpisanie ba-
cowania na krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa.    

Kinga Królczyk,
Oliwia Chrobak, 
Gabriela Groń,
Dominika Jurkowska, 
Mateusz Kapłaniak

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów Krwawej Wigilii
Natasza Barnaś, 
Eliza Urbaniak,
Natalia Gołdyn, 
Katarzyna Jagieła
Maria Jagieła, 
Martyna Chrobak

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II
Dagmara Chryczyk, 
Aleksandra Faltyn,
Ewa Chrobak, 
Sylwia Faltyn
Aleksandra Dąbrowska, 
Urszula Barnaś

Komisja w składzie: Lucyna Czubernat 
- Instruktor Bibliotek Powiatu Nowo-
tarskiego, Halina Ziemianek - Prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Maria 
Bednarczyk - Dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Nowym Targu, Stani-
sława Gal - emerytowana nauczycielka 
języka polskiego, Renata Chryc - bi-
bliotekarka z Biblioteki w Nowej Białej 
przesłuchała 31 uczestników.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali 
fragmenty z wylosowanych książek.

Ocenie podlegała: dykcja, interpretacja 
tekstu, płynność, intonacja, emocjo-
nalne podejście do czytanego tekstu, 
uzdolnienia aktorskie.

Komisja wyłoniła laureatów:

Kategoria I - klasy I - III:
Mistrz Czytania – Weronika Chryczyk
Wyróżnienia – Hubert Chrobak
Magdalena Giemzik

Kategoria II – klasy IV – VI:
Mistrz czytania – Dorota Mikołajczyk
Wyróżnienia – Karolina Luberda
Lidia Topolska

Kategoria III - kl. VII - VIII:
Mistrz czytania – Amelia Luberda
Wyróżnienia – Aleksandra Dąbrowska
Martyna Chrobak

Wszystkim serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

Posiady na Wołoskim Szlaku 
19 listopada, w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, 
odbyły się Posiady na Wołoskim Szlaku. Na spotkanie licznie przybyli 
bacowie z całego regionu. Obecny był także Jarek Buczek – baca 
ochotnicki - wraz z żoną Małgorzatą Buczek. 

Zmagania z trudną sztuką recytacji oce-
niało jury w składzie: Maria Chlipała 
– Gołdyn Zastępca Przewodniczącego 
rady Gminy Ochotnica Dolna, Halina 
Ziemianek Radna Rady Gminy Ochotnica 
Dolna i Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej 
, Barbara Udziela Radna Rady Gminy 
Ochotnica Dolna, Jan Franczyk Radny 
Rady Gminy Ochotnica Dolna, Robert 
Królczyk Radny Rady Gminy Ochotnica 
Dolna, Monika Groń Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej 

oraz Monika Jagieła Kierownik Wiejskie-
go Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej. 

Przy ocenie uczestników zwracano szcze-
gólnie uwagę na takie umiejętności jak:
1. Znajomość tekstu.
2. Właściwe tempo mówienia (dostoso-
wane do sytuacji, przestrzeganie znaków 
interpunkcyjnych, przerzutni).
3. Wyraziste mówienie (dostosowanie 
sposobu mówienia do prezentowanego 
fragmentu tekstu, odpowiednie akcento-
wanie, modulacja głosu, pauzy, wyrażanie 

uczuć, za pomocą głosu, zaciekawienie, 
wzruszenie bądź rozbawienie słuchaczy).

Po wspólnych naradach wyłoniono 
zwycięzców: 

I kategoria wiekowa:

I miejsce - Kinga Królczyk
Wyróżnienie - Zuzanna Chrobak 

II kategoria wiekowa:

I miejsce – Dorota Mikołajczyk
Wyróżnienie – Weronika Chryczyk

III kategoria wiekowa:

I miejsce – Amelia Luberda
Wyróżnienie – Emilia Tworek

Uczestnicy konkursu zostali nagrodze-
ni nagrodami książkowymi oraz otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim 
uczestnikom bardzo dziękujemy za udział 
w konkursie, składamy gratulacje, życzy-
my dalszych sukcesów i zapraszamy do 
udziału w kolejnej edycji konkursu. 



K
U

LT
U

R
A

K
U

LT
U

R
A

66 67

Gminna Biblioteka Publiczna w Ochot-
nicy Dolnej po raz piąty wzięła udział 
w akcji. Do tej pory czytaliśmy Wesele 
Stanisława Wyspiańskiego, Przedwiośnie 
Stefana Żeromskiego, nowele polskie 
oraz Balladynę Juliusza Słowackiego, któ-
rej fragmenty można było odsłuchać na 
naszej stronie. W tym roku była to Moral-
ność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.

– Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony 
Narodowego Czytania spotkamy się, aby 
wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej 
Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, 
który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnaj-
dujemy w nim komizm i gorzką ironię, mi-
strzowskie odmalowanie postaci i wyczucie 
języka, ale przede wszystkim uniwersalne 
przesłanie moralne, które w imię uczciwości 
i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztu-
ka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską 
o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulsz-
czyzna” weszło na trwałe do języka potocz-
nego i na przestrzeni epok było różnie inter-
pretowane, stając się przedmiotem żywych 
dyskusji – napisał w liście Prezydent RP 
Andrzej Duda. 

Narodowe Czytanie „Moralności Pani 
Dulskiej” w Gminie Ochotnica Dolna

Wydarzenia z działalności biblioteki

W dniu 8 września 2021 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej odbyło się wspólne czytanie zorganizowane 
w ramach akcji Narodowego Czytania, zainicjowane przez 
Prezydenta RP.

Spotkanie rozpoczęła Pani Maria Łojas-
Jurkowska Sekretarz Gminy Ochotnica 
Dolna, która w swoim przemówieniu pod-
kreśliła jak ważną rolę w życiu człowieka 
odgrywa książka. Następnie Oliwia Chro-
bak i Dominika Jurkowska przybliżyły nam 
treść listu Pana Prezydenta Andrzeja Dudy 
oraz osobę i twórczość autorki. Uczniowie 
z klas VIII szkół podstawowych z naszej 
gminy zaprezentowali lekturę Moralność 
Pani Dulskiej.

W postacie utworu znakomicie wcielili 
się i odegrali swoje role:
Pani Dulska – Amelia Luberda, 
Zbyszko Dulski – Jakub Gołdyn, 
Hesia Dulska – Karolina Luberda, 
Mela Dulska – Urszula Barnaś, 
Juliasiewiczowa – Aleksandra Dąbrowska, 
Lokatorka – Kinga Rapciak, 
Hanka –Anna Urbaniak

Akt III przeczytali:
Pani Dulska – Marzena Gaździak, 
Zbyszko – Arkadiusz Konopka, 
Hesia – Karolina Luberda, 
Mela – Oliwia Kozielec, 

Juliasiewiczowa – Aleksandra Dąbrow-
ska, Hanka – Monika Kęska, 
Tadrachowa – Zuzanna Gołdyn.

Serdecznie dziękujemy szkołom podsta-
wowym oraz wszystkim, którzy uczest-
niczyli w tegorocznej edycji Narodowego 
Czytania.

W dniu 4 sierpnia GBP zorganizowała 
spotkanie dla młodszych dzieci z pisar-
ką Moniką Sawicką Kacprzak. Autorka 
w ciekawy sposób przeprowadziła warsz-
taty ekologiczne „Nie tylko pszczół-
ka Maja” oraz „Kajtusiowe opowieści”. 
Uczestnicy spotkania bardzo miło spę-
dziły czas rozwiązując także różnorakie 
zagadki, krzyżówki i łamigłówki.

W dniu 21 września bibliotekę w Ochot-
nicy Dolnej odwiedziły dzieci z ORREW 
na Brysiówce: Hubert, Wasyl, Krzyś, Szy-
mon, Mikołaj wraz z paniami: Irenką, Ba-
sią i Adą aby poczytać książeczki o jesieni, 
pomalować i miło spędzić czas.
 

W dniu 29 września kierownik GBP 
w Ochotnicy Dolnej Monika Groń odwie-
dziła klasę 0 w szkole im. ks. prof J. Tisch-
nera z okazji Dnia Głośnego Czytania. 
Najpierw dzieci wysłuchały i obejrzały 
teatrzyk kamishibai o dwóch zajączkach, 
które szukały Pani Jesieni, następnie ma-
lowały bajkowe zakładki, bawiły się i roz-
wiązywały liczne zagadki. 

W dniu 1 października bibliotekę 
w Ochotnicy Dolnej odwiedzili ucznio-
wie z klasy III ze szkoły im. Jana Pawła 
II wraz z panią Anią. Podczas spotkania 
dzieci głośno czytały książeczki i opowia-
dały o ulubionych bohaterach, wesoło 
spędziły czas wykonując zwierzątkowe 
i stworkowe zakładki do książek. Na za-
kończenie licznie wypożyczyły książki.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośne-
go Czytania w dniu 1 października biblio-
tekę w Ochotnicy Górnej odwiedzili mili 
czytelnicy ze szkoły podstawowej z klas 
I, II, III wraz z wychowawcami. Wspólnie 
głośno czytaliśmy książki. Dzieci opowia-
dały o ulubionych, ostatnio czytanych 
książkach. 
 

W sobotę 9 października GBP w Ochotni-
cy Dolnej wzięła udział w ogólnopolskiej 
akcji Noc Bibliotek pod hasłem „Czyta-
nie wzmacnia”. Uczestnicy podzieleni 
na grupy ochoczo wzięli udział w grze 
terenowej „Podchody” i buszowali po 
okolicznych zakamarkach szukając wska-
zówek i kolejnych zadań do wykonania. 
Po dojściu do celu na młodzież czekały 
kiełbaski z ogniska. Następnie w grupach 
zaprojektowano i wykonano fantastycz-
ne gry planszowe na podstawie książek, 
od których nie mogliśmy się oderwać! Po 
zabawach ruchowych obejrzeliśmy film 

pt. „Operacja: Człowiek w czerni” zaja-
dając się popcornem. Co to była za Noc!
 

W dniu 15 października, bibliotekę 
w Ochotnicy Dolnej odwiedzili ucznio-
wie z klasy III ze szkoły Skrodne z okazji 
Ogólnopolskich Urodzin Książkowego 
Misia. Miło spędziliśmy czas czytając 
o przygodach Kubusia Puchatka, Misia 
Uszatka, Paddingtona oraz interesującą 
historię „Królika i Misi”. Dzieci z uwagą 
wysłuchały ciekawostek na temat misio-
wego przysmaku i pracowitych pszczół. 
Na zakończenie sympatycznego spotka-
nia powstały piękne, misiowe zakładki 
i trzecioklasiści wypożyczyli książki.

 
W dniu 26 października w WOK w Tyl-
manowej odbyło się spotkanie autorskie 
zorganizowane przez GBP w Ochotnicy 
Dolnej dla uczniów klas I-III ze szkoły 
podstawowej w Tylmanowej. Gośćmi 
byli pisarka Ewa Stadttmuller i ilustrator 
Łukasz Zabdyr, którzy od razu nawiązali 
doskonały kontakt z uczniami. Pani Ewa 
opowiadała o powstawaniu książek, za-
dawała zagadki, zaprezentowała scenki 
z wykorzystaniem licznych maskotek 
i kukiełek przedstawiających bohaterów 
jej książek. Wielkim zainteresowaniem 
cieszyły się wykonywane przez pana 
Łukasza rysunki. Autor w prosty i dow-
cipny sposób wprowadził dzieci w tajniki 
warsztatu rysownika i zdradził tajemnicę 
jak z liter tworzyć obrazy. Na zakończe-
nie sympatycznego spotkania, uczniowie 
zakupili książeczki że specjalnymi dedy-
kacjami i rysunkami. 
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Ukochane pieśni Świętego Jana Pawła 
II wykonał zespół muzyczny KNT oraz 
Kapela góralska „Wstonzecki”, zaś wier-
sze napisane przez ochotnicką poetkę 
Stanisławę Gołdyn odczytał opiekun 
„Wojtyłówki” Andrzej Foks wraz z pra-
cownikami Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Dolnej. 

Link do filmu:
https://youtu.be/xoLpHN15VoU

Imprezę poprowadziły panie Małgorza-
ta Kędzierska i Agnieszka Dyda. 

Festyn Rodzinny rozpoczął się od kon-
certu KORDIANA. Następnie przed-
stawiono nagranie z przemową Wój-
ta Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza 
Królczyka, który skierował ciepłe sło-
wa w stronę wszystkich zebranych na 
Charytatywnym Pikniku Rodzinnym. 
Niestety Wójt nie mógł w nim uczestni-
czyć osobiście, ale sercem był cały czas 
obecny i od samego początku wspierał 
akcję charytatywną na rzecz Fundacji 
oraz jej podopiecznych. 

Podczas imprezy najmłodsi bawili się 
z animatorami z Kopalni Marzeń, którzy 
przygotowali dla nich Program „Klaunia-
ki – tajemnice zaginionych artefaktów”. 
Wszystkie dzieci biorące udział w róż-
norakich zabawach i rozgrywkach spor-
towych otrzymały upominki. Wraz z Ko-
palnią Marzeń przyjechał szczudlarz, 
który puszczał ogromne bańki mydlane 

7. rocznica kanonizacji 
Jana Pawła II (film)

Rodzinny Piknik Charytatywny 
już za nami 

W dniu 27.04.2014 roku Błogosławiony Jan Paweł II został 
ogłoszony Świętym. W 7. rocznicę kanonizacji prezentujemy krótki 
filmik przygotowany przez Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Dolnej. Materiał został nagrany w „Wojtyłowej Gazdówce” 
w os. Skałka w Ochotnicy Górnej – w domu, gdzie przed laty 
przebywał ks. Karol Wojtyła wraz z grupą znajomych. 

W niedzielne popołudnie (6 czerwca) bawiliśmy się na Rodzinnym 
Pikniku Charytatywnym zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka 
i Dnia Mamy przez Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej. 

WOK OCHOTNICA DOLNAW dniu 5 listopada w bibliotece w Ochot-
nicy Dolnej odbyło się spotkanie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Postaci z Ba-
jek. Święto ustanowiono w rocznicę uro-
dzin Walta Disneya (1901-1966), jed-
nego z najpopularniejszych autorów 
animowanych bajek dla dzieci. Bibliotekę 
odwiedzili uczniowie z klasy II ze szko-
ły Skrodne z paniami Agnieszką Kuziel 
oraz Anną Zbozień. Dzieciaki świetnie 
rozwiązywały wszelkie bajkowe zagadki 
i rysowały swoje wymyślone postacie. 
Uczniowie czytali, malowali, wykonywali 
zakładki, a na zakończenie wypożyczyli 
wiele książek.
 

W dniu 5 listopada z okazji Dnia Postaci 
z Bajek do biblioteki w Ochotnicy Górnej 
przyszli uczniowie z klasy 0 wraz z panią 
Anią. Mali czytelnicy słuchali bajek i chęt-
nie odpowiadali na pytania oraz opowia-
dali o swoich ulubionych książkach. Pod 
koniec spotkania dzieci malowały obrazki 
i układały puzzle.
 

W dniu 16 listopada 2021r. bibliote-
kę w Tylmanowej odwiedzili uczniowie 
z oddziału zerowego z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego im. mjr Henryka Su-

charskiego w Tylmanowej wraz z panią 
Joanną Ciesielką i panią Marią Kozielec. 
Spotkanie odbyło się przy okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, 
które wypadało w tym miesiącu. Dzieci 
przyszły do biblioteki przebrane za m.in. 
zorro, tygryska, małpkę, śnieżkę, Elsę czy 
Boba Budowniczego. Spotkanie przebie-
gło na rozmowie o swoich ulubionych 
bajkach, czytaniu, rozwiązywaniu bajko-
wych zagadek i malowaniu. Na zakończe-
nie dzieci założyły karty czytelnicze i do-
stały w prezencie wyprawki „Pierwsze 
czytanki dla…” wraz z zakładkami.

W dniu 17 listopada bibliotekę w Ochot-
nicy Dolnej odwiedzili uczniowie klasy 
I ze szkoły Skrodne wraz z panią Mi-
chaliną i panią Anną. Dzieci uważnie 
wysłuchały historii zaprezentowanej za 
pomocą teatrzyku kamishibai pt. „Bajka 
o ciepłym i puchatym” i wymyślały wła-
sne zakończenie. Następnie popisały się 
świetną znajomością bajek i rozwiązywa-
niem łamigłówek. Po wykonaniu pracy 
plastycznej - czyli pięknych pieskowych 
i kotkowych zakładek, dzieciaczki zapisa-
ły się do biblioteki i wypożyczyły książki.
 

W dniu 18 listopada bibliotekę 
w Ochotnicy Górnej odwiedzili mili go-
ście z Niepublicznego Przedszkola „Cy-
pisek”. Z okazji zbliżającego się święta 
misia, dzieci przyniosły swoje ulubione 
maskotki misie, o których chętnie opo-
wiadały. Przedszkolaczki uważnie słu-
chały książeczek o misiach i odgadywały 

zagadki, następnie pokolorowały obrazki 
z misiami. Na zakończenie otrzymali wy-
prawki czytelnicze i założyli swoje pierw-
sze karty biblioteczne.
 

W dniu 26 listopada z okazji Dnia Plu-
szowego Misia bibliotekę w Ochotnicy 
Górnej odwiedzili uczniowie z klasy II ze 
szkoły w Ochotnicy Górnej wraz z wy-
chowawcą panią Józefą Leśnicką. Pod-
czas spotkania dzieci poznały historię 
powstania tego święta, wspólnie czytały 
książkę o Kubusiu Puchatku, opowiadały 
o swoich misiach przyniesionych ze sobą. 
Wykonały też zakładki do książek. Na ko-
niec spotkania mali czytelnicy otrzymali 
wyprawki czytelnicze i założyli swoje 
pierwsze karty czytelników. 
 

W dniu 26 listopada bibliotekę w Ochot-
nicy Dolnej odwiedzili uczniowie kl. 0 ze 
szkoły Skrodne wraz z paniami Natalią 
i Agnieszką. Kolejnymi gośćmi byli wy-
chowankowie OREW wraz z panią Ire-
ną i panią Basią. Spotkanie odbyło się 
z okazji Dnia Pluszowego Misia. Dzieci 
wysłuchały kilka opowiadań z misiowy-
mi bohaterami, wykonały piękne prace 
plastyczne, a także nauczyły się misiowej 
rymowanki. Następnie uczniowie grali 
i bawili się w bibliotece, szukając książek 
do wypożyczenia.
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oraz robił balonowe zwierzaki, a „Pani 
Klaunowa” malowała dzieciakom buźki. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły 
się atrakcje przygotowane przez pa-
nią Monikę Groń. Kierownik GBP wraz 
z pracownikami i wolontariuszkami wy-
czarowywały na twarzach dzieci istne 
arcydzieła, zaplatały kolorowe war-
koczyki i wspólnie z dziećmi tworzyły 
„zgniotkowe ludziki”.

Wujek Misiek tymczasem zorganizował 
dzieciom konkurencje sportowe, w któ-
rych toczyła się zacięta walka o zwycię-
stwo. 

Podczas kilkugodzinnego Pikniku dzie-
ciaki mogły do woli zjeżdżać na dmu-
chańcach oraz poczęstować się watą 
cukrową. Dzieci chętnie robiły sobie 
zdjęcia z pluszowymi postaciami z bajek 
przechadzającymi się wśród nich. W role 
Myszki Miki, Myszki Mini, bohatera 
Psiego Patrolu i Pszczółki Mai wcielili się 
wolontariusze.

Na scenie zaprezentowały się zespoły 
działające przy Wiejskim Ośrodku Kul-
tury w Ochotnicy Dolnej. 

Odwiedził nas także Pan Piotr Topór - 
lider zespołu Zbóje, który włączył się 
w akcję charytatywną przekazując do-
bre słowo oraz płyty zespołu.

Podczas imprezy nie zabrakło profesjo-
nalnych pokazów z adrenaliną, bowiem 
wystąpili Mistrzowie Cheerleadingu 
- Daria Franczyk i Patryk Mazur, MKS 
Trial Ochotnica zaprezentował pokaz 

trialu rowerowego oraz motorowego, 
a Grzegorz Noworolnik pokazał freesty-
le football.

Dla zgromadzonej publiczności gościn-
nie zagrała Kapela Strupki z Łącka oraz 
Schola „Grywałdzkie Nucicki”, a na za-
kończenie imprezy zespół muzyczny 
KNT.

Podczas trwania Pikniku zbierane były 
wolne datki na rzecz Fundacji „Pod 
Niebem Pienin”. Dziękujemy wszystkim 
ludziom dobrego serca, którzy dołożyli 
swoją cegiełkę na budowę „Domu Życia” 
oraz na zakup busa dla podopiecznych 
Ośrodka (15 500 zł). DZIĘKUJEMY! 

Składamy serdeczne podziękowania 
Wójtowi Gminy Tadeuszowi Królczyko-
wi, pani Monice Groń - kierownik Gmin-
nej Biblioteki Publicznej wraz z pracow-
nikami, wolontariuszom z Ochotnicy 
oraz z Grywałdu, fundatorom upomin-
ków dla dzieci, Hurtowni BIUROWIEC, 
panu Marcinowi Rusnakowi - właści-
cielowi Piekarni i Cukierni „RUSNAK”, 
właścicielom sklepu Lewiatan w Ochot-
nicy Dolnej, Gorczańskiemu Oddziałowi 
Związku Podhalan, rodzicom podopiecz-
nych OREW, pani Irenie Luberdzie, Sio-
strze Danucie Jagieła wraz z Grupą Wo-
lontariatu Szkolnego, pani Małgorzacie 
Chlipała – Zastępcy Prezesa Fundacji 
„Pod Niebem Pienin”, pani Natalii Sta-
rowicz – Dyrektor OREW w Ochotnicy 
Dolnej i Krościenku, pani Agnieszce Dy-
dzie, pani Małgorzacie Kędzierskiej, Pani 
Małgorzacie Królczyk, panu Rafałowi 
Jagieła, panu Grzegorzowi Ptaszkowi, 
panu Sławomirowi Barnasiowi, instruk-

torom zespołów działających w WOK, 
MKS Trial Ochotnica, Grzegorzowi No-
worolnikowi oraz wszystkim zespołom, 
które uświetniły swoimi występami 
Rodzinny Piknik Charytatywny i wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób włą-
czyli się w organizację Pikniku.

We wspólną akcję charytatywną włą-
czyli się również kierownicy Wiejskich 
Ośrodków Kultury z Ochotnicy Górnej – 
Pan Zdzisław Błachut oraz Tylmanowej 
Pan Jan Ligas. Serdecznie dziękujemy za 
wsparcie i współpracę.

Komisja w składzie dr Waldemar Groń, 
mgr Leszek Łopalewski, ppłk Leszek 
Mieczkowski, ppłk dr hab. Stanisław 
Strączek po obejrzeniu nagrań online 
46 orkiestr zgłoszonych do udziału w 
Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trom-
bity do głównego konkursu nominowała 

Imprezę otworzyli Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna oraz 
Monika Jagieła Kierownik Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej. 
Obecni byli także Krzysztof Jurkowski 
Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dol-
na, Maria Łojas – Jurkowska Sekretarz 
Gminy Ochotnica Dolna i Radna Rady 
Powiatu Nowotarskiego oraz Maria Ch-
lipała – Gołdyn Zastępca Przewodni-
czącego Rady Gminy Ochotnica Dolna.
Festyn rozpoczął się od występu dzie-
cięcej grupy śpiewaczej, której in-
struktorką jest Mirosława Zaziąbło 
– Hubiak. Następnie odbył się koncert 
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ochotnicy Dolnej. Kilka utwo-
rów, wspólnie z orkiestrą, zaśpiewała 
grupa śpiewacza oraz soliści: Zbigniew 
Chlebek, Monika Noworolnik i Miro-
sława Zaziąbło-Hubiak.

Wyróżnienie dla OSP Ochotnica Dolna 
w konkursie „Echo Trombity 2021” 

W Ochotnicy odbyły się 
„Gorczańskie kośby”

„Echo Trombity” jest dorocznym spotkaniem konkursowym 
najlepszych orkiestr dętych Województwa Małopolskiego. Jest 
jedną z najbardziej prestiżowych i największych cyklicznych imprez 
amatorskiego ruchu muzycznego.

18 lipca, w Ochotnicy Dolnej odbyło się jedno z pierwszych 
wakacyjnych wydarzeń pn. Gorczańskie kośby 2021 – 
zorganizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Dolnej dla mieszkańców Gminy i turystów.

30 orkiestr w tym Orkiestrę Dętą OSP 
Ochotnica Dolna.

W dniach 23-25 czerwca 2021 r. w Mia-
steczku Galicyjskim rozegrany został 
finał Małopolskiego Festiwalu Orkiestr 
Dętych ECHO TROMBITY, w którym 

udział wzięło 28 orkiestr. Najlepsze 
małopolskie orkiestry przygotowały dla 
publiczności w Nowym Sączu ciekawe 
i różnorodne repertuarowo koncerty 
oraz przemarsze i występy mażoretek. 

Komisja w składzie ppłk Bolesław Szulia 
- przewodniczący, dr Waldemar Groń, 

ppłk Leszek Mieczkowski, ppłk dr hab. 
Stanisław Strączek, kpt. Stefan Żuk oraz 
Małgorzata Mikulska – sekretarz komisji 
przyznała Orkiestrze Dętej OSP Ochot-
nica Dolna WYRÓŻNIENIE I STOPNIA. 

Nasza Orkiestra zaprezentowała prze-
marsz w rytmie marsza „Alamo” oraz 
trzy utwory na estradzie: „Janosik”, „Go-
spel John” oraz „Free World Fantazy”. 

Kapelmistrzowi Panu Piotrowi Matusie-
wiczowi oraz członkom orkiestry GRA-
TULUJEMY!

W trakcie imprezy nie zabrakło atrakcji 
dla najmłodszych. Odbyły się zabawy 
z animatorem, były zjeżdżalnie – dmu-
chańce, a także wata cukrowa i lody.

Na scenie amfiteatru wystąpił także ze-
spół regionalny Wstonzecki prezentują-
cy lokalną muzykę i kulturę.

Podczas Gorczańskich kośb odbyła się 
kampania prowadzona przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochot-
nicy Dolnej. Przebiegała ona pod ga-
słem „Nie bądź obojętny na przemoc”.

Późnym popołudniem, w budynku 
Wiejskiego Ośrodka Kultury, zostały 
zaprezentowane filmy etno z cyklu „My 
górale i nasza tożsamość” oraz „ Gor-
czańskie smaki, góralskie nuty”. Przybyli 
otrzymali albumy „Gorce - przyroda, 

kultura, ludzie” wydane przez Wiejski 
Ośrodek Kultury w Tylmanowej.

Podczas imprezy nie zabrakło także qu-
izu wiedzy o Ochotnicy oraz konkursów 
sprawnościowych, które przygotował 
Związek Podhalan z Ochotnicy Dolnej. 
Na stoiskach Związku Podhalan i Koła 
Gospodyń Wiejskich z Ochotnicy Gór-
nej można było skosztować smacznych, 
tradycyjnych przekąsek.

Wieczorem, na scenie wystąpiła Gru-
pa Vox, która zaprezentowała kultowe 
utwory. Mimo wcześniejsze burzy, któ-
ra na chwilę przerwała zabawę, publicz-
ność dopisała.

Na koniec wystąpił zespół KNT 
z Ochotnicy Dolnej. Zabawa trwała do 
późnych godzin nocnych.

Dziękujemy wszystkim gościom i miesz-
kańcom za uczestnictwo i dobrą zaba-
wę. Zapraszamy na kolejne wydarzenia.
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Wydarzenia z działalności WOK 
w Ochotnicy Dolnej 

20 czerwca - nagrywanie materiału 
dźwiękowego na powiatowe eliminacje 
do Wojewódzkiego Festiwalu Orkiestr 
Dętych Echo Trombity 2021 do Nowe-
go Sącza.

W tym roku Powiatowy Przegląd Or-
kiestr Dętych odbył się w formie on-li-
ne. Nasza orkiestra przesłała do Komisji 
Konkursowej nagrania 3 utworów. Po-
mimo braku prób i trudnych warunków 
związanych z koronawirusem orkiestra 
pokonała wszelkie trudności i zakwa-
lifikowała się do przeglądu na szczeblu 
wojewódzkim.

W eliminacjach wzięło udział 46 or-
kiestr. Do kolejnego etapu przeszło 
30 orkiestr dętych, w tym Orkiestra 
Dęta OSP Ochotnica Dolna.

22 czerwca - zakończenie roku szkolne-
go 2020/2021 w Ognisku Muzycznym. 
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplo-
my oraz słodkości.

24 czerwca – występ dzieci z zajęć wo-
kalnych w Kamienicy podczas „Festiwa-
lu Piłkarskiego”.

W dniach 24 – 26 czerwca na stadio-
nie sportowym LKS Gorce w Kamienicy 
odbył się Wielki Festiwal Sportowy dla 
dzieci. Na uczestników czekało wiele 
atrakcji dostosowanych optymalnie do 
ich wieku i poziomu sprawności fizycz-
nej. Podczas festiwalu wystąpił dziecię-
cy zespół wokalny z Gminy Ochotnica 
Dolna prowadzony przez panią Mirosła-
wę Zaziąbło- Hubiak.

9 lipca - Wakacje z WOK-iem – dzień 
pierwszy.
W pierwszym dniu „Wakacji z WO-
K-iem” zorganizowano dla dzieciaków 
zajęcia plastyczne oraz różnorakie za-
bawy z animatorem. Zajęcia plastyczne 
w WOK to fajna oferta na spędzenie 

jednego z wielu dni wakacji. Dobrze wie-
dzą o tym ci, którzy tego dnia przybyli 
na warsztaty. Dzieci zrobiły organize-
ry z zużytych plastikowych butelek po 
napojach oklejając je wpierw gazetami, 
a później bibułą. Następnie dzieci spę-
dziły miło czas z animatorem na wspól-
nych zabawach podwórkowych.

12 lipca – drugi dzień „Wakacji z WOK
-iem” – wyjazd do Nibylandii.
 

14 lipca – kolejny dzień Wakacji z WOK
-iem. Przedstawienie teatralne. 
Do Wiejskiego Ośrodka Kultury zawi-
tał Teatr Blaszany Bębenek z przedsta-
wieniem pt.”Nowy Smerfik”. To kolejna 
część przygód, kochanych przez wszyst-
kich, niebieskich stworków! Tym razem 
dzieciaki obserwowały losy małej Saset-
ki, która dotychczas była najmłodszym 
Smerfem. Wszystkie Smerfy poświę-
cały jej czas, opiekowały się nią i inte-
resowały, jednak do wioski przybywa 
nowy Smerf, który jest jeszcze małym 
dzidziusiem i odwraca on uwagę wszyst-
kich od Sasetki. Teraz to jemu każdy po-
święca uwagę. Sasetka czuje się odtrą-
cona i niewidzialna, co powoduje, że jest 
zazdrosna o Smerfika. Bajeczka uczy 
dzieci, jak radzić sobie z młodszym ro-
dzeństwem, pokazuje, że tak naprawdę, 
posiadanie braciszka czy siostrzyczki, 
to super zabawa i przyjaźń na całe ży-
cie. Na zakończenie dzieci mogły zrobić 
sobie pamiątkowe fotografie z aktorami 
– Smerfikami.

19 - 23 lipca – kolejne dni Wakacji 
z WOK-iem.
Przez 5 dni dzieciaki w ramach cyklu 
zajęć „Wakacje z WOK-iem” uczyły się 

i bawiły budując roboty pod okiem in-
struktów z Akademii Robotyki.

Robotyka to dyscyplina naukowa, która 
łączy w sobie mechanikę, automatykę, 
elektornikę, sensorykę, cybernetykę 
i informatykę. To niezwykle edukacyjne 
zajęcia, w czasie których najmłodsi uczą 
się konstruowania prawdziwych robo-
tów przy pomocy specjalnych klocków 
wyposażonych w czujniki i elektronicz-
ne elementy pozwalające na wykony-
wanie najróżniejszych czynności. 

W czasie pracy dzieci musiały wykazać 
się logicznym i kreatywnym myśleniem. 
Na koniec zajęć dzieci zrobiły wyścig 
skonstruowanych i zaprogramowanych 
przez siebie robotów.

4 sierpnia - Warsztaty z ceramiki pro-
wadzone przez Panią Monikę Ziemia-
nek - Sztajer
 
5 sierpnia – występ dzieci z grupy wo-
kalnej wraz z zespołem Nowa Orawa 
i opiekunką Mirosławą Zaziąbło – Hu-
biak w Grudziądzu.

14 sierpnia - występ Orkiestry Dętej 
OSP Ochotnica Dolna w Szczawnicy
W sobotnie popołudnie w Szczawnicy 
odbył się XVII Góralski Festyn Rodzin-
ny. Pośród licznych zespołów muzycz-
nych prezentujących się na scenie pod 
Palenicą zaprezentowała się również 
nasza orkiestra. Podczas koncertu or-
kiestra zagrała muzykę regionalną, roz-
rywkową oraz marszową.

15 sierpnia - oprawa muzyczna mszy 
św. Odpustowej w Ochotnicy Górnej
W tym roku po bardzo długim czasie 
orkiestra ponownie zagrała na uroczy-
stej Mszy św. odpustowej w Ochotnicy 
Górnej. Wraz z kapelą Ochotni wzięła 
udział w muzycznej oprawie mszy św. 
oraz procesji wokół kościoła. Po zakoń-
czeniu sumy odpustowej dla wszystkich 
zebranych orkiestra zagrała marsza.

22 sierpnia - Dożynki Parafialne
Uroczystości dożynkowe rozpoczęto 

zbiórką przy dzwonnicy kościelnej. Księ-
ża poświęcili wieniec dożynkowy zro-
biony przez Związek Podhalan, a następ-
nie nastąpiło uroczyste wprowadzenie 
korowodu dożynkowego do Kościoła. 
Podczas mszy św. zagrał zespół regio-
nalny Spod Gorca, Nucicki oraz Wston-
zecki. Symboliczne Dary Dożynkowe 
złożyli członkowie Związku Podhalan 
oraz pracownicy Wiejskiego Ośrodka 
Kultury wraz z orkiestrą dętą.

25 - 28 sierpnia - Warsztaty muzyczne 
Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna 
w Zwierzyńcu na Zamojszczyźnie.
W ostatni tydzień wakacji Orkiestra 
Dęta OSP Ochotnica Dolna oraz ka-
pela góralska Wstonzecki odwiedziły 
przepiękne tereny Zamojszczyzny, by 
tam szlifować swoje talenty. Codziennie 
członkowie orkiestry uczyli się musztry 
paradnej. W szeregi orkiestry w ostat-
nim czasie wstąpiło 18 młodych osób, 
dlatego też takie warsztaty są bardzo 
potrzebne. Młodzież uczyła się od pod-
staw kroków marszowych, a wieloletni 
członkowie orkiestry doszlifowywa-
li swoje umiejętności gry w marszu. 
Oczywiście nie zabrakło też czasu na 
zwiedzanie najciekawszych miejsc Za-
mojszczyzny – m.in. Szumy na Tanwi 
w Roztoczańskim Parku Narodowym, 
Krasnobród, Susiec, Zwierzyniec i Za-
mość. Każdego wieczoru członkowie or-
kiestry oraz dziewczyny z kapeli góral-
skiej Wstonzecki zasiadali do wspólnego 
muzykowania przy ognisku.

Dziękujemy Wójtowi oraz Radzie Gmi-
ny Ochotnica Dolna za dofinansowanie 
warsztatów wyjazdowych, dzięki któ-
rym członkowie orkiestry oraz kapela 
Wstonzecki mogli spędzić czas w miłej 
atmosferze na wspólnym muzykowaniu 
i rozwijaniu swoich pasji i talentów. 

Organizacja kilkudniowego wyjazdu po-
łączonego z warsztatami jest formą po-
dziękowania dla członków orkiestry oraz 
kapeli za bezinteresowną działalność 
i poświęcony czas na rzecz lokalnej kul-
tury, tradycji i promocji naszego regionu. 
Jest także formą zachęty młodych ludzi 

do wstąpienia do orkiestry, dzięki cze-
mu Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dol-
na nieustannie się rozwija.

W okresie letnim w ramach „Wakacji 
z WOK-iem” w każdy czwartek o godz. 
19.00 na stadionie młodzież, dorośli 
i dzieci spotykali się, by wspólnie grać 
w „Palanta”. 
BYŁO WESOŁO - DUŻO ŚMIECHU, 
DUŻO RUCHU I ZACIĘTEJ RYWALIZA-
CJI PRZY ZDOBYWANIU BAZ!

Udział w projekcie „Serdaki 
vs Kieptary”
Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Dolnej został zaproszony do współpra-
cy przy projekcie „Serdaki vs Kieptary” 
– dziedzictwo kulturowe Podhala i Hu-
culszczyzny. Wspólnie z 40-osobową 
grupą młodzieży z Ukrainy i Nowej Soli 
poznawaliśmy tradycje i kulturę swoich 
regionów. Uczyliśmy młodzież tańca gó-
ralskiego i przyśpiewek oraz pieczenia 
placków z blach. Dla przybyłych wystą-
piła Kapela Góralska Spod Gorca, dzia-
łająca przy WOK. Wspólnie wybraliśmy 
się też do WOK w Ochotnicy Górnej, 
gdzie uczestnicy projektu zwiedzili Mu-
zeum oraz obejrzeli występy uczniów 
ze Szkoły Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej. Zwieńczeniem współpracy 
było przygotowanie przedstawienia pt. 
„Miłość w Ochotnicy” ukazującego kul-
turę i tradycje weselne zarówno górali 
jak i hucułów.
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Projekt zrealizowano ze środków Polsko
-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 
z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

13 października zorganizowano wyjazd 
seniorów do kina Tatry na spektakl fil-
mowy „Fatima”

25 września – Odebranie nagrody pod-
czas uroczystej Gali, za zdobycie Wy-
różnienia I stopnia przez Orkiestrę Dętą 
OSP Ochotnica Dolna.
W sobotnie popołudnie w Sokole w No-
wym Sączu odbyła się Gala wręczenia 
nagród w Wojewódzkim Festiwalu Or-
kiestr Dętych „Echo Trombity 2021”. 
Członkowie Orkiestry Dętej odebrali 
Dyplom oraz nagrodę pieniężną wygra-
ną podczas Wojewódzkiego Festiwalu 
Orkiestr Dętych „Echo Trombity 2021” 
w Nowym Sączu.

16 październikOrkiestra Dęta OSP 
Ochotnica Dolna wzięła udział w Kon-
cercie połączonych orkiestr dętych 
Związku OSP RP Podhala, Spisza i Ora-
wy upamiętniającym 43. Rocznicę wy-
boru Jana Pawła II na Stolicę Piotro-
wą. Koncert odbył się w Sanktuarium 
w Ludźmierzu.

18 października – Spotkanie słowno – 
muzyczne pn. „Nałogi – droga donikąd” 
w wykonaniu zespołu Jacek Dewódzki 
Band.
Wzięli w nim udział uczniowie klas VII 
i VIII ze wszystkich szkół z terenu Gmi-
ny Ochotnica Dolna. Jacek Dewódzki to 
charyzmatyczny wokalista, gitarzysta, 
kompozytor i autor tekstów. W latach 
1994-2001 wokalista legendarnego ze-
społu „Dżem”. Muzyk jest z wykształce-
nia pedagogiem, nauczycielem Edukacji 

dla Bezpieczeństwa, a także działaczem 
w placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych oraz w placówkach dla osób nie-
pełnosprawnych.

Spotkanie było połączeniem opowieści, 
dialogu z młodzieżą i muzyki. Skoncen-
trowane było wokół profilaktyki uza-
leżnień. Jacek Dewódzki, w sposób cie-
kawy, niekonwencjonalny i przystępny 
dotykał bardzo wielu zagadnień, które 
z każdym dniem stają się coraz więk-
szym problemem młodych ludzi. Zachę-
cał młodzież do podejmowania decyzji 
o życiu wolnym od wszelakich używek 
i uzależnień, o nie uleganiu presji rówie-
śników i o szanowaniu własnego życia. 
Zachęcał też młodzież do pracy nad 
sobą i budowania pięknego świata bez 
nałogów. 

Muzycznych wrażeń dostarczyły pio-
senki śpiewane przez zespół na żywo, 
które poprzedzone były ciekawą opo-
wieścią.

Organizatorem spotkania w ramach pro-
filaktyki uzależnień był Wiejski Ośrodek 
Kultury w Ochotnicy Dolnej oraz Gmin-
na Komisja ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

Październik
Miło nam poinformować, że Zarząd 
Województwa Małopolskiego Uchwałą 
nr 982/21 z dnia 13.07.2021 r. udzielił 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochot-
nicy Dolnej dofinansowanie w ramach 
programu „Małopolskie Orkiestry Dęte 
2021” na realizację zadania pn. „Krze-
wienie kultury i aktywności oraz rozwi-
janie pasji i talentów poprzez warsztaty, 
nagranie wideoklipu oraz doposażenie 
Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna”.
W ramach zadania zostały zakupione 
akcesoria muzyczne na potrzeby dzia-
łalności Orkiestry Dętej OSP Ochotni-
ca Dolna oraz zostały zorganizowane 
warsztaty musztry dla członków orkie-
stry oraz Druhów Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ochotnicy Dolnej. 24 paź-
dziernika odbył się I dzień warszta-
tów musztry dla Orkiestry Dętej OSP 

z programu „Małopolskie Orkiestry 
Dęte 2021. Natomiast 7 listopada odbył 
się drugi dzień warsztatów.

Wysokość przyznanego dofinansowa-
nia to 4400 zł. Projekt realizowany przy 
wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.
 

28 października grupa młodzieży wraz 
z pracownikami Wiejskiego Ośrodka 
Kultury odwiedzili groby pomordowa-
nych w czasie II wojny Światowej mo-
tywując się hasłem... Zapal świeczkę za 
Tych, których zabrał los. Okrutny los 
czasów wojny.

Warsztaty haftu matematycznego 

11 listopada - Koncert Patriotyczny 
W dzień odzyskania przez Polskę Nie-
podległości w Wiejskim Ośrodku Kul-
tury w Ochotnicy Dolnej odbył się Kon-

cert pieśni patriotycznych. Wystąpili: 
Chór Męski „Echo II” z Nowego Sącza, 
Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna 
z wokalem Natalii Szczepaniak i Zbignie-
wa Chlebka. 

Zaśpiewały też uczennice zajęć wokal-
nych prowadzonych w WOK-ach. Swój 
wokal zaprezentowały panie: Agata 
Gołdyn oraz Mirosława Zaziąbło - Hu-
biak przy akompaniamencie muzycz-
nym w wykonaniu Karoliny Jagieły – 
skrzypce, Dawida Błachuta – pianino 
oraz Moniki Jagieły – gitara. 

18 listopad – zabawa Andrzejkowa dla 
dzieci
W czwartkowy wieczór odbyła się Za-
bawa Andrzejkowa dla dzieci, podczas 
której były tańce, wróżby, konkurencje 
zręcznościowe oraz poczęstunek.

21 listopada – wycieczka do Krakowa 
Na wycieczkę wybrała się 52 – osobo-
wa grupa seniorów i nie tylko z Ochot-
nicy Dolnej i Ochotnicy Górnej. 
W programie wycieczki było zwiedzanie 
podziemi starego rynku Krakowa z prze-
wodnikiem oraz spektakl w Teatrze STU 

pt. „Wariacje Tischnerowskie - Kabaret 
filozoficzny”. 

Tak jak w starożytnej Grecji mieli filo-
zofów, my w Polsce od zarania dziejów 
mamy „myndroli”, czyli Górali. Spektakl 
oparty na bestsellerowej „Filozofii po 
góralsku” zaprasza nie tylko do umysłu 
wybitnego pisarza i filozofa, jakim był 
ksiądz Józef Tischner. To także pełna 
mądrości, optymizmu i humoru podróż 
w żywioł anegdot, gwary, muzyki i tań-
ca prosto z Podhala. Sentymentalna 
wędrówka zawiłymi szlakami góralskiej 
sztuki „myndrkowania”, w której błahe 
dylematy codzienności zasługują na tyle 
samo gawędziarstwa, co górnolotne 
rozprawy na temat natury świata i czło-
wieka. To dowód na to, że - jak twierdził 
ks. prof. Józef Tischner - wszystko moż-
na przełożyć na „góralski”.
Grupa wróciła do Ochotnicy późnym 
wieczorem, z nadzieją na kolejną wy-
cieczkę :).

1. Fitness 
- poniedziałki, środy i piątki, godz. 20.00

2. Ćwiczenia rozciągające dla seniorów 
- poniedziałki i środy godz. 17.00

3. Taniec nowoczesny dla dzieci i mło-
dzieży – piątki, godz. 19.00

4. Karate 
- wtorki godz. 17.30 i soboty, 
godz. 16.30

5. Gimnastyka akrobatyczna -
 czwartki godz. 17.00

6. Cherleaders - soboty godz. 07.00.

7. Ognisko Muzyczne 
– poniedziałki, od godz. 15.30 (nauka gry 
na instrumentach: skrzypce, akordeon, 
flet, waltornia, trąbka, saksofon, klarnet, 
tenor oraz nauka teorii muzyki)
- piątki od godz. 16.30 (nauka gry na 
instrumentach: pianino, gitara, flet, wal-
tornia, trąbka, saksofon, klarnet, tenor).

W Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej odbywają się 
następujące zajęcia:

8. Próby Orkiestry Dętej OSP Ochotnica 
Dolna – piątki, godz. 20.00

9. Zajęcia regionalne
• Nauka kroków tańca góralskiego - 
wtorki od godz. 17.00
• Kapela góralska Spod Gorca - środa 
godz. 17.15 grupa dziecięca, godz. 18.15 
grupa młodzieżowa
• Zespół regionalny Spod Gorca – środa 
godz. 18.30

10. Zajęcia teatralne – soboty i niedziele

11. Próby Chóru parafialnego 
– czwartki, godz. 18.00

12. Nauka rysunku – środy - I grupa, 
godz. 17.30, II grupa, godz. 18.30
- czwartki godz. 17.30 – III grupa

13. Warsztaty makramowe 
- czwartki, godz. 19.00

 14. Świąteczne warsztaty rękodzielnicze 
– wtorki, godz. 18.30

15. Warsztaty kulinarne 
– czwartki, godz. 17.30.

16. Zajęcia plastyczne 
– środy, godz. 18.00

Zapraszamy do korzystania ze stołów 
do gier (piłkarzyki, bilard, tenis stoło-
wy) w godzinach pracy WOK (14.00 
– 22.00), za wyjątkiem godzin, kiedy 
w salach odbywają się inne zajęcia. 

Zapraszamy również małe dzieci do ko-
rzystania z zabaw edukacyjnych z wyko-
rzystaniem podłogi interaktywnej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Rodzin-
nym Konkursie na Najpiękniejszy Stroik 
Bożonarodzeniowy.

Wszelkie informacje dotyczące dzia-
łalności WOK dostępne na Facebooku 
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotni-
cy Dolnej.

ZAPRASZAMY!
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Mają one na celu ocalenie tradycyjnej 
muzyki góralskiej, kultywowanie i pro-
mowanie dziedzictwa kulturowego re-
gionu oraz rozbudzenie w młodym po-
koleniu zainteresowania tradycyjną grą 
na skrzypcach i basach.

W dniach 14 – 15 sierpnia w Ochot-
nicy Górnej odbyła się jubileuszowa 
25. Watra Ochotnica. 

Pierwszego dnia, w sobotę, wydarzenie 
rozpoczęło się od wykładu prof. Krzysz-
tofa Wielgusa dotyczącego Szlaku Kultu-
ry Wołoskiej i lotnictwa w Gorcach. Na-
stępnie na scenie zaprezentował się Klub 
Seniora Wiecznie Młodzi, który, wraz ze 
swym opiekunem Michałem Buskiem, 
zaprezentował kilka oryginalnych utwo-
rów. W trakcie występu seniorzy po-
dziękowali Zdzisławowi Błachutowi Kie-
rownikowi Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Górnej za owocną współ-
pracę - kierownik odchodzi na zasłużoną 
emeryturę. Nie zabrakło symbolicznego 
bukietu kwiatów oraz głośnego sto lat. 

Dodatkową atrakcją, zarówno dla małych 
jak i dużych, był teatrzyk kukiełkowy. 
Publiczności została zaprezentowana 
sztuka „Królewna Śnieżka i siedmiu kra-
snoludków”. 

Podczas pikniku zbierane były wolne dat-
ki, które zostały przekazane na potrzeby 
budowy „Domu Życia” oraz zakup busa 
dla podopiecznych Ośrodka Rehabilita-
cyjno – Edukacyjno – Wychowawczego. 

Organizatorem Pikniku Rodzinnego był 
Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Górnej. 

Uczą się grać na skrzypcach i basach

Watra ochotnicka po raz 25! 

Dzień Dziecka w Ochotnicy Górnej 

W Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, od kwietnia, 
odbywają się zajęcia z nauki gry na skrzypcach i basach. Warsztaty 
prowadzi Krzysztof Dobrzyński. 

W tym roku minęło ćwierć wieku odkąd po raz pierwszy 
w Ochotnicy Górnej została zorganizowana Watra. Impreza 
ta na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych 
w Gminie Ochotnica Dolna.

6 czerwca w Ochotnicy Górnej, z okazji Dnia Dziecka, odbył 
się Piknik Rodzinny pod hasłem „liczy się tylko miłość”. Na 
najmłodszych czekało wiele atrakcji m. in. zjeżdżalnie – dmuchańce, 
gry i zabawy interaktywne z animatorami oraz konkursy z nagrodami. 
Na placu przy amfiteatrze zrobiło się gwarno i radośnie. 

Warsztaty odbywają się dzięki dofinan-
sowaniu z Ministerstwa Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu, które 
zostało pozyskane w ramach projektu 
„Kultura ludowa i tradycja 2021”.

Warsztaty potrwają do końca grudnia 
2021 r. 

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury.

Celem konkursu było uczczenie 
101. rocznicy urodzin Papieża Polaka, 
który jako ksiądz, wykładowca akade-
micki i metropolita krakowski odwie-
dzał m. in. Ochotnicę, Tylmanownową 
i Gorce. 

Konkurs skierowany był do kilku kate-
gorii wiekowych: dzieci do lat 10, mło-
dzież do lat 16, dorośli i seniorzy.

Konkurs literacko – plastyczny 
„Szlakami ks. Karola Wojtyły 
– św. Jana Pawła II w Ochotnicy 
i Tylmanowej”

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej zorganizował 
dla mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna Konkurs literacko 
– plastyczny „Szlakami ks. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II 
w Ochotnicy i Tylmanowej”. 

WOK OCHOTNICA GÓRNA

Po występie seniorów, przed publiczno-
ścią zaprezentował się zespół folkowy ze 
Szczyrku – Góralska Hora. 

Następnie odbyła się promocja publi-
kacji kulinarnej „Dawna kuchnia góra-
li gorczańskich w rytmie czterech pór 
roku” wydanej pod koniec ubiegłego 
roku przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ochotnicy Górnej w ramach dofinan-
sowania z programu „EtnoPolska2020”. 
Gospodynie przygotowały trzy autorskie 
teksty piosenek, mówiące o ich działal-
ności m. in. o wydaniu książki. Piosenki 
były pełne humoru i radosnej energii. 
Janina Król – Prezes KGW – odczytała 
fragment publikacji, który stanowi wstęp 
do części przepisów wiosennych. Zebrani 
otrzymali darmowe egzemplarze książki. 

Do późnych godzin nocnych na scenie 
rozbrzmiewała muzyka zespołu folko-
wego Tryptyk, którego wokalistką jest 
Mirosława Zaziąbło – Hubiak – miesz-
kanka Tylmanowej oraz instruktorka 
zajęć z emisji głosu odbywających się 
w Wiejskich Ośrodkach Kultury w Gmi-
nie Ochotnica Dolna. 

Na koniec pierwszego dnia świętowania 
jubileuszowej Watry Ochotnickiej odbył 
się pokaz filmów etno „My górale i nasza 
tożsamość” oraz „Gorczańskie smaki, gó-
ralskie nuty”. Prapremierę miał film „Żni-
wa”, który pod koniec miesiąca zostanie 
udostępniony na gminnym kanale You 
Tube. 

W sobotę, na Watrze, gościli Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
Maria Łojas – Jurkowska Sekretarz Gmi-
ny Ochotnica Dolna oraz Radna Rady 
Powiatu Nowotarskiego, Jan Ligas Sołtys 
Sołectwa Tylmanowa oraz Wiesław Ma-
ciąga Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna. 

Drugi dzień Watry rozpoczął się popołu-
dniem od pokazu akrobacji na rowerach 
zawodników MKS Trial Ochotnica. 
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Następnie nadszedł historyczny moment 
rozpalenia 25. Watry Ochotnickiej. Na 
początek tradycyjnie rozbrzmiał dźwięk 
z trombity w wykonaniu Jaśka Kubika. Po-
tem nastąpiło rozpalenie watry. Uczest-
niczyli w nim wojewodowie wołoscy 
tj. Zdzisław Błachut i Jarosław Buczek, 
Wójt Tadeusz Królczyk, Proboszcz pa-
rafii Wniebowzięcia NMP w Ochotnicy 
Górnej ks. dr Stanisław Kowalik, Józef 
Michałek, Krzysztof Dobrzyński, Sołtys 
Wiesław Maciąga. 

Z racji jubileuszu nie mogło zabraknąć 
tortu, na którym znalazły się logotypy or-
ganizacji związanych z kulturą pasterską. 
Tortu, okazałych rozmiarów, miał okazję 
skosztować każdy przybyły na Watrę. 

Kolejny i ważnym punktem Watry były 
podziękowania dla wieloletniego Kie-
rownika Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Górnej Zdzisława Błachuta, 

który odchodzi na emeryturę. 

Podczas drugiego dnia Watry Ochot-
nickiej na scenie wystąpili: Jasiek Ku-
bik, Ochotni z Ochotnicy Górnej, którzy 
i śpiewali, i tańczyli, i grali, kapela ze 
Szczyrku Ondraszek, duet Metrum ze 
szlagierami oraz Norymnica, która zapro-
siła do wspólnej zabawy tanecznej. 

Wydarzenie poprowadził Krzysztof Do-
brzyński. Imprezie towarzyszyła wystawa 
prac twórców ludowych. Nie zabrakło 
także atrakcji dla najmłodszych oraz sto-
isk z potrawami regionalnymi przygoto-
wanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ochotnicy Górnej oraz Stowarzyszenie 
Odkrywamy Gorce. 

W trakcie trwania imprezy odbył się po-
kaz wyrobu serów w wykonaniu bacy 
Jarka Buczka i Józefa Królczyka, które 
potem zebrani mieli okazję spróbować. 

Po rozpaleniu watry delegacje zebrały się 
na scenie, aby podziękować Panu Zdzi-
sławowi za działalność w kulturze. Nie 
zabrakło słów uznania ze strony różnych 
środowisk i tych lokalnych i tych działają-
cych w Polsce, ale także życzeń związa-
nych z odpoczynkiem na emeryturze. 

Za owocną współpracę dziękowali: Tade-
usz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dol-

W kategorii młodzieżowej drugie miej-
sce zajął Jan Smreczek z Ochotnicy Gór-
nej (skrzypce, piszczałka). Trzecie miej-
sce zaś zajęła żeńska grupa śpiewacza 
„Ochotni” z Ochotnicy Górnej. 

Komisja obradowała w składzie: dr Ar-
tur Czesak – językoznawca, mgr Bene-
dykt Kafel – etnograf, dr Dorota Majer-
czyk – etnolog, prof. dr hab. Zbigniew 
Przerembski – etnomuzykolog, prof. UŚ 
dr hab. Stanisław Węglarz – antropolog 

Aneta Wolańska – wykształcenie wyższe 
na Akademii Wychowania Fizycznego, 
studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego 
na kierunku zarządzanie kulturą. Do-
świadczenie zawodowe: Gminny Ośro-
dek Kultury w Łącku, studium folklory-
styczne Małopolskie Centrum Kultury 
„Sokół” w Nowym Sączu, inicjator Sto-

Podziękowania dla Kierownika 
WOK w Ochotnicy Górnej 
za wieloletnią pracę 

Sukcesy ochotniczan 
na 55. Sabałowych Bajaniach 

Nowy Kierownik Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej 

15 sierpnia, podczas jubileuszowej 25. Watry Ochotnickiej 
mieszkańcy Ochotnicy Górnej wraz z Wójtem Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeuszem Królczykiem oraz przedstawicielami wielu 
organizacji podziękowali Zdzisławowi Błachutowi – Kierownikowi 
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej za wieloletnią 
pracę na rzecz lokalnej społeczności. Kierownik, z końcem sierpnia 
br., po 26 latach, odchodzi na zasłużoną emeryturę. 

W dniach 5-7 sierpnia 2021 r., w Bukowinie Tatrzańskiej odbyły się 
po raz 55. „Sabałowe Bajania”. Na Festiwalu Folkloru Polskiego nie 
zabrakło reprezentantów z Gminy Ochotnica Dolna. 

Z dniem 1 września br., w wyniku Konkursu, został powołany nowy 
Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej. Została 
nim Pani Aneta Wolańska. Zastąpiła ona Pana Zdzisława Błachuta, 
który, z końcem sierpnia br., po 26 latach, odszedł na zasłużoną 
emeryturę. na, Renata Rusnarczyk Dyrektor Szkoły 

Podstawowej, im. Marii Konopnickiej 
w Ochotnicy Górnej wraz z Moniką Gier-
czyk opiekunką grupy harcerzy, Janusz 
Tomasiewicz Dyrektor Gorczańskiego 
Parku Narodowego, Jan Ligas Kierow-
nik WOK w Tylmanowej wraz z Moniką 
Jagiełą Kierownik WOK w Ochotnicy 
Dolnej, Moniką Groń Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dol-

nej, Kazimierą Jagiełą Główną Księgową 
WOK-ów oraz pracownikami tych insty-
tucji, Piotr Król Prezes Związku Podhalan 
w Ochotnicy Górnej, ks. dr Stanisław Ko-
walik Proboszcz parafii Wniebowzięcia 
NMP w Ochotnicy Górnej, Józef Micha-
łek, Wojciech Mulet, Wiesław Maciąga 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna, Jani-
na Król Prezes Koła Gospodyń Wiejskich 
w Ochotnicy Górnej, Bożena Kuziel Pre-
zes Stowarzyszenia Odkrywamy Gorce 
wraz z Andrzejem Rungerem Radnym 
Rady Gmina Ochotnica Dolna, Małgo-
rzata i Jarosław Buczkowie, Krzysztof 
Dobrzyński.

Został także odczytany list od Roberta 
Springwalda z Muzeum Armii Krajowej 
w Krakowie. Na koniec odśpiewano gło-
śne sto lat. 

kulturowy. Po przesłuchaniu i gruntow-
nej ocenie – zgodnie z kryteriami okre-
ślonymi w regulaminie – 165 punktów 
programu we wszystkich konkursach 
i kategoriach regulaminowych, w tym: 
33 gawędziarzy (24 dorosłych, 5 mło-
dzieżowych, 4  dziecięcych); 49 instru-
mentalistów (32 dorosłych, 13 młodzie-
żowych, 4 dziecięcych); 45 śpiewaków 
solistów (35 dorosłych, 7 młodzieżo-
wych, 3 dziecięcych); 34 grup śpiewa-
czych (23 dorosłych, 6 młodzieżowych, 

5 dziecięcych); dwóch par pytacy oraz 
dwóch starostów weselnych, z jedena-
stu województw: kujawsko-pomorskie-
go, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, 
małopolskiego, mazowieckiego, podkar-
packiego, podlaskiego, śląskiego, święto-
krzyskiego, wielkopolskiego oraz ze Sło-
wacji, przyznała nagrody i wyróżnienia. 

W sobotę 7 sierpnia podczas 55. Sabało-
wych Bajań do zaszczytnego grona Zbój-
ników Tatrzańskich, które powiększa się 
co roku, dołączył Krzysztof Dobrzyński 
z Ochotnicy Górnej. Pasowania na Zbój-
nika dokonuje hetman zbójnicki Stani-
sław Hodorowicz wraz z całą drużyną. 
Gratulujemy! 

Zdjęcia: sabalowebajania.pl 

warzyszenia i wieloletnie prowadzenie 
zespołu Kiyrpecki, autorka festiwalu 
„Potycek Góralsko-Lachowskich”.

Nowej Pani Kierownik życzymy powo-
dzenia i owocnej działalności na rzecz 
lokalnej społeczności. 
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Jury w składzie:
Krzysztof Trebunia-Tutka, Aleksander 
Smaga, Tadeusz Watycha przyznało na-
stępujące nagrody i wyróżnienia dla na-
szych reprezentantów: 

Kat. instrumentaliści do 15 lat:
Jan Smreczek (pierwsze miejsce)

Kat. muzyk do 18 lat:
Katarzyna Bulanda (trzecie miejsce)
Sylwia Bulanda
Paweł Dłubacz
Tomasz Dłubacz

Młodzi ludzie, nie mając dobrych wzor-
ców, inspirują się często tymi, które są dla 
nich łatwo dostępne, szukając ich w in-
ternecie. Choć wiele elementów tradycji 
jest nadal żywych, to jednak edukacja 
stała się wręcz konieczna, by tradycyjną 
muzykę góralską przekazać zgodnie z jej 
duchem.

Cele konkursu: 
• Kształtowanie świadomości historycz-
nej poprzez propagowanie i pogłębianie 
wiedzy na temat wojennej przeszłości 
naszej małej ojczyzny.
• Upamiętnienie rocznicy katastrofy 
amerykańskiego bombowca B-24J na te-
renie naszego regionu.
• Zachęcenie dzieci i młodzieży do po-
dejmowania dialogu międzypokolenio-
wego.
• Rozwijanie kreatywności uczestników 
konkursu, kształcenie wrażliwości es-
tetycznej oraz aktywności i wyobraźni 
plastycznej i poetyckiej mieszkańców 
Ochotnicy Górnej.

Uczestnicy: 
Uczestnikami konkursu plastyczno-lite-
rackiego mogą być mieszkańcy Ochotni-
cy Górnej.

Dopuszcza się następujące kategorie 
wiekowe:
• konkurs plastyczny: 
I - uczniowie klas 0-III szkół 
podstawowych,
II- uczniowie klas IV-VIII szkół 

17.01.2022 godz. 16.00
TAKIE NASZE MAŁE RIO
Festiwal kolorowych i wymyślnie 
ozdobionych masek, muzyka, zabawa 
i elementy pokazu mody, przeniosą nas 
w karnawałowy świat.
Zabawy z wodzirejem w rytm tanecz-
nej muzyki rodem z Rio zaprezentujemy 
nasze maski i stroje wszystkim uczest-
nikom, zabawy i konkursy z nagrodami, 
poczęstunek.

18.01.2021 godz. 10.00
WYPRAWA DO ŚWIATA VR

Ochotni na 46. Konkursie 
Muzyk Podhalańskich  

W Ochotnicy Górnej muzykują 
na góralskich nutach  

Plan Ferii zimowych 
w Ochotnicy Górnej

Konkursu Plastyczno-Literacki 
„Bohaterowie Niebios 18.12.1944 r.”

Członkowie zespołu „Ochotni” z Ochotnicy Górnej 17 października 
wzięli udział w 46. Konkursie Muzyk Podhalańskich zajmując miejsca 
i zdobywając wyróżnienia. Konkurs odbył się w Państwowej Szkole 
Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Targu. 

Kiedyś życie górali wyglądało inaczej. Przekaz tradycji i dziedzictwa 
odbywał się z pokolenia na pokolenie, w domach, na posiadach. 
To domy były ostoją tradycji. Współcześnie jednak tradycję wypiera 
internet i nowoczesność. 

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej zaprasza do wzięcia 
udziału w Konkursie Plastyczno-Literackiego „Bohaterowie Niebios 
18.12.1944 r.” Konkurs organizowany jest w celu upamiętnienia 
katastrofy amerykańskiego bombowca B-24 J „California Rocket” 
w pobliżu polany Pańska Przehybka. 

Kat. do 18 lat instrumentaliści:
Jakub Dobrzyński (wyróżnienie)
Gratulujemy! 

Konkurs ma na celu podtrzymanie trady-
cji muzykowania społeczności góralskiej 
z Podhala, Spisza, Orawy, Pienin oraz 
Zagórza. Zadaniem Konkursu jest kulty-
wowanie i popularyzacja najcenniejszych 
wartości muzyki góralskiej. Laureaci Kon-
kursu typowani będą do reprezentowa-
nia regionu na Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimie-
rzu nad Wisłą.

podstawowych.
• konkurs poetycki:
I - uczniowie klas IV-VIII szkół 
podstawowych,
II- młodzież i dorośli.

Zasady przygotowania prac: 
• Prace konkursowe powinny być przy-
gotowane w formacie A4 (nie w formie 
przestrzennej). 
• Prace plastyczne mogą być wykonane 
dowolną techniką, z zaznaczeniem, że 
forma pracy i jej wykonanie muszą repre-
zentować poszanowanie dla patriotycz-
nej historii naszej Małej Ojczyzny.
• Prace literackie powinny być napisane 
na komputerze (czcionka Times New Ro-
man rozmiar 14, interlinia 1,5).
• Wszystkie zgłoszone do konkursu pra-
ce powinny zawierać imię, nazwisko, kla-
sę lub kategorię wiekową, a także w przy-
padku uczestników niepełnoletnich imię 
i nazwisko oraz adres i numer telefonu 
kontaktowego rodzica bądź opiekuna 
prawnego (do pracy należy wówczas do-
łączyć oświadczenie wypełnione przez 
rodzica lub opiekuna prawnego).
• Do udziału w konkursie dopuszcza się 

wyłącznie prace indywidualne wykonane 
własnoręcznie przez uczestników.
• Każdy uczestnik może zgłosić do kon-
kursu tylko jedną pracę. 

Prace niespełniające powyższych kryte-
riów nie będą oceniane. 

Przyjmowanie prac: 
Prace konkursowe należy dostarczyć do 
dnia 13 grudnia do siedziby Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej. 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie 
się w dniu 19 grudnia podczas uroczy-
stości upamiętniającej katastrofę Libera-
tora organizowanej w Wiejskim Ośrodku 
Kultury.

Szczegóły w regulaminie na Facebooku 
WOK w Ochotnicy Górnej 

I tak, dzięki dofinansowaniu z Minister-
stwa Kultury Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu, pozyskanemu przez Wiejski 
Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej 
na realizację zadania „Muzykowanie na 
góralskich nutach” mistrz - Krzysztof 
Dobrzyński - przekazuje młodemu po-
koleniu mieszkańców Ochotnicy Górnej 

umiejętności związane z grą na skrzyp-
cach i basach, aby tradycyjną muzykę 
górali gorczańskich uchronić od zapo-
mnienia. 

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury.

Otwarcie zajęć w przestrzeni wirtualnej 
z użyciem gogli Vive Cosmos!
ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ 
DO KLUBU „Odkrywaj z nami”

19.01.2022 godz. 10,00 
Kojot czy Struś Pędziwiatr?
Kto pierwszy przekonaj się SAM

20.01.2022 godz. 10.00
Z SIANA CUDA TO MUSI 
NAM SIĘ UDAĆ
Warsztaty te to wspaniała zabawa jak 
i miły powrót do natury zarówno dla 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych. To 
właśnie te warsztaty mogą zafundować 
uczestnikowi naukę poprzez zabawę, 
gdyż rozwijają one i odkrywają w uczest-
nikach zdolności manualne, plastyczne, 
oraz pobudzają fantazje i wyobraźnię.
CIASTECZKOWY ZAWRÓT GŁOWY

21.01.2022 godz.10.00
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

22.01.2022
TURNIEJ BILIARDA O ZŁOTĄ BILE

TURNIEJ PIŁKARZYKÓW 
O KRÓLA STRZELCÓW 

TURNIEJ TENISA STOŁOWE-
GO O MISTRZA STOŁU
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Witamy wiosnę 2021! 

Tradycja palm wielkanocnych (film) 

20 marca, świętowaliśmy pierwszy dzień wiosny. O jej przywitaniu 
nie zapomnieli uczestnicy Dziecięcego Teatru Muzycznego Hejo. 
Wspólnie ze swoim opiekunem Michałem Buskiem przygotowali 
klip, w którym czuć było wiosenne klimaty. 

Pod koniec marca, z racji Niedzieli Palmowej zostało zaprezentowane 
pierwsze z dziewięciu filmowych dzieł, zrealizowanych w 2020 r. 
we współpracy ze znakomitą ekipą filmową z 360 studio Łukasz 
Lisiecki i Blackheart Film. 

WOK TYLMANOWA

Dla uczestników zajęć, muzyczne na-
granie, to przede wszystkim dobra za-
bawa, przysparzająca mnóstwo radości 
i szczęścia, ale także nauka i doskonale-
nie umiejętności aktorskich. 

Chociaż w tym roku, w marcu za oknem 
jeszcze był śnieg, a w nocy pojawiał się 
mróz to jednak wszyscy, po długiej zi-
mie, z nadzieją wyglądali cieplejszych 
dni. „Niech wiosna przyjdzie tu znów, 
niech stopi serc naszych lód” – trafnie 
wybrzmiały słowa w piosence. 

Teledysk można obejrzeć na YouTube 
Gminy Ochotnica Dolna. 

Film powstał w ramach zadania „My gó-
rale i nasza tożsamość”, dofinansowanego 
z programu EtnoPolska 2020, którego be-
neficjentem był Wiejski Ośrodek Kultury 
w Tylmanowej. 

Trudna sytuacja w jakiej znalazła się ludz-
kość na całym świecie i atmosfera nadcho-
dzącego Wielkiego Tygodnia skłoniła nas 
do tego, by sprawić na Wielkanoc Państwu 
i sobie świąteczną niespodziankę.

Jakie kiedyś były tradycyjne palmy? 
Z czego się je wykonywało? Między innymi 
o tym dowiemy się z przekazu zawartego 
w filmie o palmach wielkanocnych. Infor-

macje te, w sposób obrazowy, w swoim 
wierszowanym utworze, przekazał nam 
nasz lokalny poeta – Józef Chrobak z Tyl-
manowej:

Długi kij z leszczyny wikliną okładali.
Zdobili baziami, a bukszpanem wykańczali.
Dodając do tego z bibuły kwiaty i kolorowe 
wstążeczki,
Wyglądały palmy paradnie, jak wśród 
świątecznej wycieczki.

Tam, gdzie zeszłego lata, udało nam się 
cofnąć czas o kilkadziesiąt lat, a pomoc 
mieszkańców, jaką w tym „pospolitym 
ruszeniu” otrzymaliśmy, na każdym kro-

ku, jest dzisiaj dowodem na to, że przez 
wieki całe nie utraciliśmy poczucia bycia 
jedną, góralską rodziną.

Kolejne Święta Wielkanocne... znów 
wzruszyły i umocniły każdego z nas 
w tym przekonaniu, że tradycja i nasza 
tożsamość jest nadal żywa - jak kiedyś, 
w czasach, które pamiętają już tylko 
„najstarsi górale”. Żyli prostą, mądrą co-
dziennością i mocą ducha swojej wiary 
- w Boga, rodzinę i przetrwanie. To prze-
słanie zawarli w dziewięcioczęściowej 
epopei gorczańskiej jej autorzy.

O tym opowiada również zwiastun 
całego cyklu, który powstał nie tylko 
w hołdzie tradycji, kulturze i obyczajowi 
Ochotnicy i Tylmanowej, ale by obwie-
ścić najmłodszemu pokoleniu jak bardzo 
mogą być dumni czerpiąc ze źródła swo-
ich przodków. 

Prawda czasu i prawda ekranu - zapra-
szamy na film o walizce pełnej kolo-
rowych tajemnic. Była pierwszą taką 
zaczarowaną walizką na tych ziemiach, 
a było to bardzo dawno temu... Niech 
duch minionych czasów zawita do Wa-
szych domów - ku pokrzepieniu serc.

Film dostępny jest na YouTube Gminy 
Ochotnica Dolna 

24.01.2022 godz.10.00
TO CO OWCA NAM DAŁA
Są to warsztaty przeznaczone dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych podczas których:
-nauczymy się obróbki wełny 
- poznamy dwie metody otrzymywania 
filcu – na sucho (formy przestrzenne, ele-
menty dekoracyjne, aplikacje) i na mokro 
(płaskie, trwalsze materiały, torby, szale). 
Podstawowe techniki, rodzaje narzędzi, 
dobór kolorów i rodzajów włókien cze-
sankowych.

25.01.2022 godz.10.00
STWÓRZ WŁASNY ŚWIATA VR
zajęć w przestrzeni wirtualnej z użyciem 
gogli Vive Cosmos!
ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ DO 
KLUBU„Odkrywaj z nami”

26.01.2022
Kojot czy Struś Pędziwiatr? 
Kto pierwszy przekonaj się SAM 
- ciąg dalszy 

27.01.2022
WYSZYWANKI/ SZMACIANKI
Co potrzebne jest, by wyczarować praw-
dziwe cuda?!
WYSTARCZY IGŁA I NITKA

28.01.2022 godz. 10.00
CO KRYJE SIĘ ZA MIEDZĄ 
Gry i zabawy regionalne, tańce 
sąsiednich regionów

29.01.2021 
ZAKOŃCZENIE FERII NA SKAŁCE 

Konkurs na najwyższą i najładniejszą 
palmę wielkanocną 

28 marca – w Niedzielę Palmową – w Tylmanowej odbył się 
konkurs palm wielkanocnych zorganizowany przez Wiejski Ośrodek 
Kultury  w Tylmanowej. 

Do konkursu zgłosiło się 26 uczestni-
ków. Komisja w składzie Lucyna Kozub, 
siostra Loretta i Maciej Pasiut nie miała 
łatwego zadania. Wszystkie palmy były 
tradycyjne, okazałe i zdobione ręcznie 
wykonanymi kwiatami z bibuły. 

Konkurs był rozrzynany w dwóch kate-
goriach: na najwyższą i na najładniejszą 
palmę wielkanocną. Najwyższą pal-
mę przygotował Karol Topolski. Dru-
gie miejsce zajęła Ania Ligas, a trzecie 
Aleksandra Klag. Z kolei, w kategorii na 
najładniejszą palmę wybór był zdecy-
dowanie trudniejszy. Nie mniej jednak 
zwyciężył Radosław Gomółka. Drugie 
miejsce trafiło do Ani Liptak, a trzecie 
do Martyny Dudy. 

Zwycięzcy konkursu oraz wyróżnieni 
otrzymali drobne nagrody. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

Szczegółowe informacje na stronie 
ośrodka kultury i na Facebooku, 
a także pod nr tel. 18 26 241 57. 
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Wyśpiewały III miejsce w Konkursie 
Śpiewaków Ludowych 

Ballada o przewoźniku, czyli 
przeprawa czółnem przez Dunajec 
(film)

Miło nam poinformować, że w organizowanym po raz pierwszy przez 
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu Konkursie Śpiewaków 
Ludowych Góralskie Śpiywanie, III miejsce w kategorii Mistrz 
i Uczeń zdobyły Mirosława Zaziąbło Hubiak – instruktorka śpiewu – 
emisji głosu oraz Zuzanna Gierczyk. Gratulujemy serdecznie. 

W kwietniu, z okazji Dnia Ziemi, zaprezentowany został drugi film – 
z dziewięciu - który powstał w ubiegłym roku we współpracy z ekipą 
360 studio Łukasz Lisiecki i Blackheart Film. Tym razem była to… 
ballada o przewoźniku, czyli… przeprawa czółnem przez Dunajec. 

Wybór dnia, w którym publikujemy nasz 
film nie jest przypadkowy - 22 kwietnia 
to Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji 
chcemy zaprezentować Dunajec - jego 
rolę w życiu lokalnej społeczności oraz 
podkreślić jak ważną funkcję on spełniał 
i nadal spełnia. Dunajec, który przepły-
wa przez Tylmanową czyni miejscowość 
niezwykle malowniczą i atrakcyjną, jest 
jej sercem - warto o nie dbać! 

Zanim w Tylmanowej na Dunajcu zosta-
ły wybudowane mosty, aby dostać się 
na drugi brzeg, przeprawiano się przez 
rzekę czółnem tj. łodzią. 
(…) wpierw łódki służyły, nie mosty, 
nie promy (…) 
Bo tak przejeżdżali, tak się przewozili, 
Czasem przejeżdżając, to się i topili. 
Nawet furmankami jeździli przez rzekę, 
Taką mieli dawnej ludzie tu udrękę. 
Józef Kulasik 

Obecnie, oryginalna przeprawa zacho-
wała się już tylko w os. Królowo w Tyl-
manowej. 

I właśnie na pokazanie takiej dawnej 
przeprawy przez Dunajec, tak charak-
terystycznej kiedyś dla miejscowości 
i stanowiącej codzienny element życia 
mieszkańców, zdecydował się Wiejski 
Ośrodek Kultury w Tylmanowej w ra-
mach realizowanych w ubiegłym roku 
nagrań w związku z projektem „My gó-
rale i nasza tożsamość”. 
Ile wody już upłynęło w Dunajcu od stu-
leci? Odkąd rzeka przygląda się ludzkim 
losom oczami nieprzemijającego prze-
woźnika, który kolejny raz wyrusza na 
drugi brzeg i z powrotem? Towarzyszy 
mu wszechobecny czas, natchniony du-
chem tych gór, płynący tak bystro jak 
woda, po której przemieszcza się prze-
woźnik swoim czółnem - od brzegu do 

brzegu. Dwa światy spotykają się i prze-
nikają wzajemnie od wieków - wśród 
zwykłych ludzi, prostego szczęścia 
i powszechnej codzienności, by życie tu-
tejsze podążało zgodnie z nurtem rzeki 
i jej naturą, która pędzi nieustannie ku 
przyszłości pozostawiając po sobie co-
raz rzadsze ślady zamierzchłej kultury 
i tożsamości.

Ten odważny pomysł epickiej ballady 
filmowej być może zaskoczy niektórych 
z Was, ale skoro tak już się stało mamy 
nadzieję, że (i w Państwa ocenie) Wojtek 
Zaziąbło z Królowa, gdzie nakręciliśmy 
cały materiał, pięknie wcielił się w tym 
filmie i przyjął godnie na siebie rolę 
spadkobiercy bogatej historii i tradycji 
wieków swojej ziemi rodzinnej.

Film dostępny na YouTube Gminy 
Ochotnica Dolna. 

Duet został zgłoszony do Konkursu 
przez Wiejski Ośrodek Kultury w Tyl-
manowej. Zadaniem Mistrza i ucznia 
było przygotowanie nagrania wideofo-
nicznego prezentującego śpiew po gó-
ralsku. 

W jury konkursowym zasiadali Krzysz-
tof Trebunia-Tutka, Aleksander Smaga, 

Tomasz Hornik i Tadeusz Watycha. Jury, 
nadesłane nagrania, oceniało według 
następujących kryteriów: dobór melodii 
i tekstów gwarowych zgodnych z tra-
dycją regionu, zachowanie właściwego 
stylu wykonawczego, zróżnicowanie re-
pertuarowe, czystość brzmienia, ogólny 
wyraz artystyczny i tradycyjny strój.
Nagrania filmowe laureatów opubliko-

wane jest na stronie internetowej Po-
wiatowego Centrum Kultury w Nowym 
Targu: pck.nowotarski.org.pl 

Przypominamy, że w Wiejskich Ośrod-
kach Kultury w naszej Gminie prowa-
dzone są zajęcia z emisji głosu – nauki 
śpiewu. Chętnych zapraszamy do kon-
taktu z kierownikami WOK-ów. 

Poziom wykonywanych utworów był 
bardzo wysoki, dlatego wyłonienie zwy-
cięzców okazało się dla jury nie lada wy-
zwaniem. 

Podczas Festynu na scenie zaprezento-
wali się uczestnicy zajęć prowadzonych 
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylma-
nowej oraz uczniowie przedszkoli i szkół 
podstawowych z Tylmanowej.

Wydarzenie rozpoczęło się od przywi-
tania wszystkich zebranych przez Jana 

Tylmanowski Konkurs Piosenki 
o Mamie 

VI Festyn Rodzinny w Tylmanowej

31 maja, w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej, odbył się 
VI Konkurs Piosenki o Mamie. Dzieci zaśpiewały dla swoich mam, 
wyrażając im w ten sposób wdzięczność za codzienną troskę i opiekę. 

W niedzielę (6 czerwca) w Tylmanowej, po raz szósty, odbył się 
Festyn Rodzinny, który jest okazją do wspólnego spędzania czasu 
i świętowania przez dzieci i rodziców. 

Komisja w składzie: Barbara Konopka, 
Maria Konopka i Stanisław Urbaniak 
przyznała następujące miejsca w po-
szczególnych kategoriach: 

przedszkole – kl. „0” 
I miejsce 
– Justyna Ligas, Natalia Noworolnik
II miejsce – Lena Anterska, Szymon 
Dyda, Tomasz Kasprzak, Malwina Król 

kl. I – kl. III 
I miejsce 
– Karolina Adamczyk, Łucja Mruk 
II miejsce 
– Michał Konopka, Zuzanna Kozielec 
III miejsce – Julia Anterska, Nadia Ligas 

kl. IV – VI 
I miejsce – Amelia Noworolnik 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy kolejnych sukcesów 
muzycznych. 

Ligasa Kierownika WOK. Jako pierwsi na 
scenie wystąpili uczniowie z przedszkola 
ZSP im. mjra H. Sucharskiego w Tylma-
nowej. Zaprezentowali „Czerwonego 
kapturka”. Potem kolejno występowali 
- grupa baletowa i grupa taneczna. Go-
ścinnie wystąpił zespół regionalny „Kiy-
rpecki” z Łącka. W jednym z tańców 

„Zydówce” zaprezentowali się wspólnie 
młodzież z Łącka i dzieci z Tylmanowej, 
które w tańcu regionalnym stawiają swo-
je pierwsze kroki. 
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Kiedyś w potokach prali… (film) 
Mamy przyjemność zaprezentować kolejny już film z cyklu 
„My górale i nasza tożsamość” nagrany w ubiegłym roku w ramach 
projekty „EtnoPolska 2020” realizowanego przez Wiejski Ośrodek 
Kultury w Tylmanowej. 

Na scenie wystąpili także uczniowie SP 
im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmano-
wej z ciekawymi układami tanecznymi, 
bogatymi w nietypową choreografię, 
opracowaną przez Panią Lucynę Rozmus. 
Z kolei Grzegorz Noworolnik przedstawił 
zebranym akrobatyczny pokaz z piłką. 
Nie zabrakło także wzruszających piose-
nek dla rodziców, które wykonali uczest-
nicy zajęć wokalnych prowadzonych 
w WOK, ale także laureaci konkursu Pio-
senki o Mamie, który odbył się w WOK 
31 maja.

Przed publicznością wystąpiła także gru-
pa śpiewacza prezentując efekty pracy 
podczas zajęć z emisji głosu prowadzo-
nych przez Mirosławę Zaziąbło – Hubiak.
Spontanicznie na występ na scenie zgo-
dziła się Monika Noworolnik – laureatka 

wielu konkursów muzycznych, wokalist-
ka zespołu KNT. Festyn Rodzinny zakoń-
czył się występem Dziecięcego Teatru 
Muzycznego Hejo wraz ze swoim opie-
kunem Michałem Buskiem. 

Na placu przy amfiteatrze, na najmłod-
szych czekało wiele atrakcji: zjeżdżalnia, 
zabawy z animatorami, pokaz baniek gi-
gantów, darmowa wata cukrowa i pop-
corn.

Podczas pikniku zbierane były wolne dat-
ki, które zostały przekazane na potrzeby 
budowy „Domu Życia” oraz zakup busa 
dla podopiecznych Ośrodka Rehabilita-
cyjno – Edukacyjno – Wychowawczego.

Organizatorem Pikniku Rodzinnego był 
Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej.

Jak przed laty wyglądała jedna z pod-
stawowych codziennych czynności jaką 
jest pranie? Dodać należy, że pralek ani 
prądu wówczas nie było. Ale gospody-
nie z Ochotnicy i Tylmanowej radziły so-
bie dobrze. Górskie potoki oraz Dunajec 

Organizatorem Konkursu było Małopol-
skie Centrum Kultury Sokół w Nowym 
Sączu. Patronat Honorowy nad Kon-
kursem objął Marszałek Województwa 
Małopolskiego Witold Kozłowski. 

Do Konkursu zgłoszono ponad 420 prac 
napisanych przez blisko 300 autorów. 
- Cieszymy się, że idea opisania słowem 
piękna Małopolski spotkała się z tak du-
żym zainteresowaniem ze strony zarówno 
dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych – in-
formują Organizatorzy.

Jury konkursowe obradowało 
w składzie: 
Wojciech Kudyba - poeta, prozaik, kry-
tyk, historyk literatury – przewodniczą-
cy Jury,
Adam Ziemianin – poeta, pisarz, dzien-
nikarz, autor tekstów piosenek,
Andrzej Zarych – filolog, dziennikarz, 
Dyrektor MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu

Piękno Małopolski – słowem opisane 
Pani Stanisława Noworolnik - tylmanowska poetka, miłośniczka 
kultury lokalnej - zajęła III miejsce w kategorii proza w Konkursie 
Literackim „Piękno Małopolski – słowem opisane”. Laureatka 
reprezentowała Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej. 

Janusz Michalik – poeta, animator kul-
tury i teatru w MCK SOKÓŁ w Nowym 
Sączu – sekretarz Jury

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzy-
mują pamiątkowe dyplomy oraz zestawy 
nagród i upominków, ufundowane przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego oraz Organizatora Kon-
kursu – Małopolskie Centrum Kultury 
SOKÓŁ w Nowym Sączu. Nagrodzone 
i wyróżnione utwory zostaną opubli-
kowane w wersji on-line na stronie in-
ternetowej MCK SOKÓŁ oraz w plano-
wanym przez Organizatora Konkursu na 
przyszły rok almanachu.

W komentarzu do protokołu przewod-
niczący Jury - Wojciech Kudyba stwier-
dził: „Konkurs ma swoją specyfikę, sta-
wia przed jego uczestnikami konkretne 
zadanie pisarskie. Uczy uważnego spoj-
rzenia na to, co najbliższe, lokalne, co 

czasami najtrudniej poddać obserwa-
cji. Cieszy wiec fakt, że spotkał się on 
z ogromnym zainteresowaniem. Nagro-
dzone prace mają ogromną wartość nie 
tylko emocjonalną, ale także poznaw-
czą. Po prostu wiele można się z nich na-
uczyć. Warto też na koniec podkreślić, 
że wszystkie wyróżnione osoby dyspo-
nują zadatkami literackiego talentu i po-
zostaje nam mieć nadzieję, że ów talent 
w przyszłości rozwiną i jeszcze o nich 
usłyszymy.”

Gratulujemy Pani Stanisławie sukcesu 
i życzymy, aby spod jej pióra wyszły ko-
lejne piękne wiersze i proza o naszym 
regionie. 
Źródło: mcksokol.pl 

dostarczały wody, w której, przy użyciu 
kijanek i tarek, można było robić pranie. 
I te niezwykłe, jak na dzisiejsze czasy, 
kadry, pokazujące dawne życie, zosta-
ły uwiecznione w filmie opracowanym 
przez Blackheart Film – kreatywne fil-
my ślubne. 

Staraniem wielu osób, w tym reżysera 
Michała Buska, i samych aktorów, uda-
ło się na chwilę powrócić do przeszło-
ści i odtworzyć pranie w potoku – dla 
potomnych. Potok Jamne w Ochotnicy 
Górnej stał się na moment scenerią dla 
czasów, które odeszły bezpowrotnie. 

Zapraszamy do świata minionego, 
w którym jest gwarno i głośno. W któ-
rym słychać szum potoku, uderzenia ki-
janek i góralski śpiew. 

Zapraszamy na film! 
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Każda roślina jest fotografowana, po to, 
aby posiadacz publikacji mógł ją łatwo 
rozpoznać na łące. Autorką zdjęć jest 
Lucyna Kozub – mieszkanka Tylmano-
wej. Każda roślina jest także opisywana 
pod kontem właściwości i zastosowania 
w kuchni. Tutaj skarbnicą wiedzy jest 

Obejmowały one:
• Część teoretyczną – prezentacja war-
tościowych roślin uprawnych i dziko ro-
snących wraz z opisem ich właściwości, 
możliwości wykorzystania, omówienie 
sposób zbioru i przetwarzania roślin.
• Wyjście w teren – spacer po okolicy 
z rozpoznawaniem roślin dziko rosnących.
• Wykonanie preparatów z wykorzysta-
niem ziół – spożywczych, leczniczych, 
kosmetycznych.

Warsztaty prowadziła Agata Cieślik – 
z zawodu nauczycielka, z zamiłowania 
zielarka, pasjonatka naturalnych kosme-
tyków, ziołolecznictwa oraz dzikiej kuch-
ni. Dyplomowany zielarz – fititerapeuta, 
absolwentka wielu kursów i warsztatów 
zielarskich i kosmetycznych, ukończyła 
kurs pod kierunkiem Henryka Różańskie-
go „Terapie biologiczne”.Tym razem zapraszamy na tradycyjne 

kośby – w góry – na polany Wymiarki 
i Kolybisko znajdujące się pod Jaworzem 
i Jaworzyną (Błyszczem) w pobliżu wieży 
widokowej na Koziarzu (Suchym Groniu). 
Nagrania do filmu rozpoczęły się o świcie 
– o 4 nad ranem! Kosiarze, zgodnie z tra-
dycją, wyszli kosić łąki „z rosą”. Na planie 
filmowym aktorom towarzyszyła kamera 
TVP 3 Kraków. 

Materiał filmowy zrealizowali twórcy 
z Blackheart film – kreatywne filmy ślub-
ne. Nad całością czuwał Michał Busek. 

Zapraszamy zatem na film, który przenosi 
nas w czasy dawne, kiedy góry były roz-
śpiewane i tętniły życiem, a praca wyzna-
czała rytm dnia. 

Film dostępny na Facebooku Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Tylmanowej. 

Gorczańskie zioła – w kuchni Otaczają nas zioła - warsztaty 
zielarskie zakończone 

Odbył się Rodzinny Rajd Pieszy 
na Koziarz 

Kośby w górach (film) 

Od wiosny trwają prace nad wydaniem publikacji zawierającej 
informacje o ziołach oraz ich zastosowaniu w kuchni. Praca nad 
publikacją to długotrwały, wieloetapowy proces. Podstawę wydania 
stanowią rośliny, które zbierane są z gorczańskich łąk. Następnie 
są one suszone i przetwarzane w różnorakie produkty m. in. soki, 
dżemy, napary, syropy czy też stanowią półskładniki do innych dań.

W dniach 28 – 29 sierpnia w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Tylmanowej odbyły się warsztaty zielarskie.

4 września, w sobotę, po raz pierwszy, odbył się Rodzinny Rajd 
Pieszy na Koziarz. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach
 projektu „Szlakiem przyrody i kultury w Dolnie Dunajca” 
realizowanego przez Gminę Ochotnica Dolna razem z partnerem 
słowackim – Gminą Leśnica. 

Prezentujemy kolejny już film z cyklu „My górale i nasza tożsamość” 
nagrany w ubiegłym roku w ramach projektu „EtnoPolska 2020” 
realizowanego przez Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej. 

Agata Cieślik - z zawodu nauczycielka, 
z zamiłowania zielarka, pasjonatka na-
turalnych kosmetyków, ziołolecznictwa 
oraz dzikiej kuchni. Dyplomowany zie-
larz - fitoterapeuta, absolwentka wielu 
kursów i warsztatów zielarskich i kosme-
tycznych, obecnie uczestniczka kursu 

pod kierunkiem dr Henryka Różańskiego 
„Terapie biologiczne”.

Działania prowadzone są w ramach zada-
nia „Tradycja ziołami pachnąca” realizo-
wanego przez Wiejski Ośrodek Kultury 
w Tylmanowej. Zadanie jest finansowane 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Eu-
ropa inwestująca w obszary wiejskie.

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

Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów 
udali się na spacer, aby sprawdzić jakie 
zioła rosną na okolicznych łąkach. Pod 
okiem Pani Agaty uczyli się rozpoznawać 
napotkane rośliny. Szybko okazało się, że 
ziół wokół jest sporo, a to co często uwa-
żane jest za chwast rosnący w ogródku 
okazuje się ziołem o ważnych właściwo-
ściach dla naszego organizmu. Zebrane 
zioła m. in. babka lancetowata i poda-
grycznik posłużyły jako składniki pysz-
nych przekąsek. Babka została upieczona 
na patelni w cieście, natomiast z poda-
grycznika wykonano pesto. Zebranym 
został także zaprezentowany niezwykle 
ciekawy proces destylacji w alembiku, 
podczas którego otrzymuje się hydrolat 
oraz olejek. 

Kolejnego dnia uczestnicy warsztatów 
wykonywali różne preparaty z wykorzy-

staniem ziół m. in. mydło, płyn miceralny, 
krem. 

Działania prowadzone są w ramach zada-
nia „Tradycja ziołami pachnąca” realizo-
wanego przez Wiejski Ośrodek Kultury 
w Tylmanowej. Zadanie jest finansowa-
ne z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja realizowana jest w ramach 
Strategii Rozwoju Lokalnego kierowane-
go przez społeczności wdrażanej przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Gorce-Pieniny”.

Rajd wyruszył około godz. 9.30 spod Ba-
sty w os. Rzeka w Tylmanowej. Uczest-
nikom zostały rozdane pakiety startowe 
składające się z bułki, jabłka, wody mi-

neralnej oraz koszulek i numerów star-
towych. 
Uczestnicy, pod okiem przewodnika, 
pokonali trasę na Koziarz, docierając na 
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szczyt, na którym znajduje się wieża wi-
dokowa. Następnie, na półmetku trasy, 
dla wszystkich został przygotowany re-
gionalny poczęstunek, który dodał sił na 
dalsze godziny wędrowania. 

Rajd zakończył się obok amfiteatru – 
przy boisku sportowym w Tylmanowej. 

Uczestnicy zostali przywitani gromki-
mi brawami przez zebranych. Każdy 
z uczestników otrzymał drobny upominek 
w postaci kubka emaliowanego – przy-
datnego podczas górskich wycieczek. 

Uczestnikom Rajdu towarzyszyła piękna 
słoneczna pogoda i dobre humory. 

W oficjalnym otwarciu imprezy uczest-
niczyli Jan Hamerski Senator RP, Maria 
Łojas – Jurkowska Sekretarz Rady Gminy 
Ochotnica Dolna i Radna Rady Powia-
tu Nowotarskiego, Maciej Mikołajczyk 
Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica 
Dolna, Adam Górnicki Skarbnik Gminy 
Ochotnica Dolna oraz partner projektu, 
w ramach którego odbywał się Festiwal 

Dziękujemy wszystkim za udział w Raj-
dzie, szczególnie rodzicom najmłodszych 
dzieci, które dzielnie wędrowały na Ko-
ziarz. 

Podczas Rajdu odbyło się także sprzą-
tanie szlaku prowadzącego na Koziarz, 
które koordynowała Fundacja Run Vegan 
z Violettą Domaradzką i Robertem Za-
krzewskim na czele. Akcja sprzątania za-
inicjowała Tydzień Ekologii w Ochotnicy 
i Tylmanowej.  

Projekt „Szlakiem przyrody i kultury 
w Dolinie Dunajca” jest dofinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska - 
Słowacja 2014-2020. Projekt jest reali-
zowany razem z partnerem słowackim 
– Leśnicą.

Muzyka, śpiew i taniec nad Dunajcem 
– relacja z Festiwalu Dunajca 
w Tylmanowej 

4 września w Tylmanowej odbył się Festiwal Dunajca. Rozpoczął 
się on już z samego rana od Rodzinnego Rajdu Pieszego na Koziarz. 
Uczestnicy, po otrzymaniu pakietów startowych oraz koszulek 
wyruszyli, pod okiem przewodnika, na szlak. Po kilku godzinach 
wędrowania grupa dotarła na plac przy amfiteatrze w Tylmanowej, 
gdzie rozpoczęła się główna część Festiwalu Dunajca. 

Dunajca - Jan Gondek – starosta Gminy 
Leśnica wraz z małżonką. Na wydarzeniu 
obecny był także Krzysztof Jurkowski 
Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna 
oraz Małgorzata Piątek Kierownik ze-
społu ds. zarządzania projektami. 

Na samym początku, na scenie głos za-
brali Jan Hamerski Senator oraz Maciej 

Mikołajczyk Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna, życząc wszystkim przy-
byłym mieszkańcom i turystom dobrej 
zabawy, a także poznawania lokalnej kul-
tury i pielęgnowania tradycji. 

Po oficjalnym otwarciu uczestnicy Raj-
du otrzymali pamiątkowe gadżety m. in. 
kubki emaliowane, które z pewnością, 
nie raz przydadzą się podczas górskich 
wędrówek. Następnie na telebimie zo-
stały wyświetlone bajki dla dzieci – „Film 
o pszczołach” i „Kot w butach”. 

Wreszcie przyszedł czas na występy ze-
społów z dorzecza Dunajca prezentu-
jące różnorodne stroje, muzykę, śpiew 
i taniec. Jako pierwszy na scenie zapre-
zentował się zespół „Kiyrpecki” z są-
siedniego Łącka. Opiekunką grupy jest 
Aneta Wolańska. Potem koncert dała 
kapela „Strupki” także z Łącka. Wreszcie, 
dla odmiany, przyszedł czas na występ 
zespołu rockandrollowego „Elvis’56”. Ze 
sceny rozbrzmiały dobrze znane prze-
boje. Kolejnym zespołem, który wystąpił 

w Tylmanowej był „OwCoK” z Jabłonki – 
a więc Orawa. Widzowie mogli obejrzeć 
inne stroje oraz odmienny taniec i śpiew. 
Zespołem opiekuje się Anna Olesińska. 
Wieczorem na scenie pojawił się „Tryp-
tyk” – zespół folkowy, którego wokalistą 
jest Mirosława Zaziąbło Hubiak z Tylma-
nowej. Po „Tryptyku” wystąpił „Zielony 
Jawor” z Krempach prezentujący muzy-
kę, stroje i taniec Spisza. Zespołem kieru-
je Maria Wnęk. Gwiazdą wieczoru była 
Kapela Ciupaga, która rozgrzała publicz-
ność i porwała w tany. 

Imprezie towarzyszyła wystawa prac 
twórców ludowych. Na telebimie wy-

Na Facebooku Gminy Ochotnica Dolna 
i Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylma-
nowej jest dostępny ostatni już etnofilm 
z cyklu „My górale i nasza tożsamość” 
Tym razem zaprezentowane zostały wy-
kopki. W rolę aktorów wcielili się miesz-
kańcy naszej Gminy Podczas kręcenia 
zdjęć naprawdę się napracowali. Za ten 
ich wkład w promowanie loklanej kultury 
dziękujemy. 
Nagranie, powstałe w ubiegłym roku, 
zrealizowali przedstawiciele Blackheart 
Film - kreatywne filmy ślubne. 

świetlone zostały także filmy etno „My 
górale i nasza tożsamość” oraz „Gorczań-
skie smaki, góralskie nuty”. Odbył się też 
pokaz zdjęć wykonanych na potrzeby 
aplikacji mobilnej, prezentujących atrak-
cyjne przyrodniczo i kulturowo miejsca 
w Gminie Ochotnica Dolna. 

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.

Wykopki (film)

Kiedy w górach kwitły wrzosy,
kiedy wymłócono kłosy,
chłopi w grupy się zbierali
i wykopki zaczynali. 
Nie kopaczką, kombajnami, 
lecz zwyczajnie - motykami. 
Stanisława Gołdyn 
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W ubiegłym roku, w wyniku przeprowadzonych badań historycznych, 
ustalono personalia osoby pochowanej na cmentarzu w Ochotnicy 
Górnej w mogile z inskrypcją „Grób nieznanego partyzanta z czasów 
II wojny światowej”.

W połowie czerwca, w budynku Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, 
odbyło się spotkanie z Panią Barbarą Rejdych - mieszkanką Krynicy. 

Jak się okazało, mogiła ta od 75 lat skry-
wała szczątki Jana Chariasza „Blondy-
na” partyzanta oddziału „Błyskawica” 
Józefa Kurasia „Ognia”, który zginął 28 
kwietnia 1945 r. w obławie NKWD pod 
Kiczorą. Zabitego, wraz z dwoma ran-
nymi, partyzanci przetransportowali do 
Ochotnicy Górnej, gdzie 2 maja 1945 r. 
urządzili pogrzeb. 

Poniżej fragment odpisu notatnika Józe-
fa Kurasia „Ognia” z informacją o śmierci 
Jana Chariasza „Blondyna” (ze zbiorów 
IPN): 

Pani Barbara poprosiła o spotkanie 
tuż po majowej promocji publikacji hi-
storycznych „Ochotnica i Tylmanowa. 
Miejsca pamięci” oraz „Ocalić od zapo-
mnienia. Groby wojenne w Ochotnicy 
i Tylmanowej”, która odbyła się w formie 
online. Okazało się, że pani Barbara jest 
spokrewniona z rodziną Kołodziejskich, 
która mieszkała w Ochotnicy i posiada 
sporo materiałów archiwalnych doty-
czących przodków.

76. rocznica śmierci Jana Chariasza 
„Blondyna” 

Odkrywanie śladów przeszłości

Mogiłę, w której pochowano „Blondy-
na” początkowo określana jako „mogiła 
nieznanego żołnierza z II wojny świa-
towej”. Na początku XXI w. grób został 
odnowiony i zyskał inskrypcję „Grób 
nieznanego partyzanta z czasów II woj-
ny światowej”. Natomiast w 2020 r., 
w ramach zadania pn. „Ocalić od zapo-
mnienia”, realizowanego przez Gminę 
Ochotnica Dolna w związku z otrzy-
manym dofinansowaniem z Programu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego „Groby i cmentarze wojenne 
w kraju 2020”, przeprowadzono prace 

remontowo-konserwatorskie przy gro-
bie, uzupełniając go wówczas o nową 
tablicę nagrobkową.

W tym roku, 28 kwietnia minęło 76 lat 
od śmierci Jana Chariasza, 21-letnie-
go wówczas partyzanta. Od ubiegłego 
roku wiemy, że to właśnie on spoczywa 
na ochotnickim cmentarzu. 

W spotkaniu z Barbarą Rejdych uczest-
niczyły Lucyna Kozub – pracownik 
Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej, 
Monika Jagieła Kierownik Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dol-
nej i Halina Jagieła – pracownik WOK 
w Ochotnicy Dolnej.

Pani Barbara opowiedziała historię ro-
dziny Kołodziejskich oraz przekazała ro-
dzinne materiały do archiwum. Obecnie 

pracuje nad drzewem genealogicznym 
swojej rodziny. W lipcu znów odwiedzi 
Gminę, aby odbyć kilka spotkań z miesz-
kańcami. 

Do konkursu zgłosiło się 16 solistów. 
Konkurs był rozstrzygany w trzech kate-
goriach wiekowych: przedszkole – kl. 0; 

W WOK w Tylmanowej odbył się 
Konkurs Piosenki Patriotycznej 
i Żołnierskiej 

Promujemy naszą tradycję! 

15 listopada w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbył się 
Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. Zebranych przywitał 
Kierownik WOK Jan Ligas. Celem Konkursu było upamiętnienie 
103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 
popularyzowanie historii oraz upowszechnianie pieśni 
patriotycznych wśród dzieci. 

Miło nam poinformować, że zdjęcie autorstwa Lucyny Kozub, 
wykonane podczas ubiegłorocznych nagrań realizowanych przez 
WOK w ramach projektu „My górale i nasza tożsamość” zostało 
wyróżnione w konkursie fotograficznym pt. „Bogactwo kultur 
pogranicza polsko-słowackiego” w kategorii fotografie współczesne. 

kl. I – III i kl. IV – VI. W jury konkursowym 
zasiedli: Barbara Konopka, siostra Loret-
ta oraz Stanisław Urbaniak. 

Zgłoszone zdjęcie pochodzi z planu filmo-
wego „Kośby w górach”. Zdjęcie przed-
stawia kosiarzy w trakcie pracy. Kośba 
odbywała się na polanach Wymiarki 
i Kolybisko tj. pod Jaworzem i Jaworzyną 

Wyniki: 
Kategoria I – przedszkole – kl. 0 
I miejsce – Emil Bodziarczyk 
II miejsce – Karina Nosal 
III miejsce – Malwina Król 
Wyróżnienie – Renata Król 

Kategoria II – kl. I – III 
I miejsce – Karolina Adamczyk 
I miejsce – Szymon Dyda 
II miejsce – Jan Lizoń
III miejsce – Justyna Ligas 
Wyróżnienie – Aleksandra Klag, 
Arkadiusz Bodziarczyk 

Kategoria III – kl. IV – VI 
I miejsce – Zuzanna Kozielec 
I miejsce – Zuzanna Świtecka 
II miejsce – Michał Konopka 
III miejsce – Karolina Kamińska 
Wyróżnienie – Daria Franczyk, Marcin 
Noworolnik 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za 
udział i gratulujemy zdobytych miejsc 
i wyróżnień. 

Organizatorem Konkursu był Wiejski 
Ośrodek Kultury w Tylmanowej. 

(Błyszczem) w pobliżu wieży widokowej 
na Koziarzu (Suchy Groń). Mieszkańcy 
Tylmanowej ubrani w dawne stroje oraz 
wyposażeni w stare sprzęty: drewniane 
grabie i widły, kosy, kuski, babki i in. wy-

szli o świcie, aby skosić polanę. Pierwsze 
pokosy zostały położone zanim słonce 
wzeszło. 

Zdjęcie zgłoszone do konkursu zostało 
zatytułowane „Kosiorze nie stójcie, łącki 
sie nie bójcie”. Tytuł nawiązuje do starej 
tylmanowskiej przyśpiewki, która kiedyś 
rozbrzmiewała w górach. 

Autorka zdjęcia Lucyna Kozub 16 listo-
pada odebrała nagrodę z rąk przewod-
niczącego jury konkursowego Marcina 
Ozorowskiego. 

Pokonkursowa wystawa prezentowana 
jest w Ośrodku Współpracy Polsko-Sło-
wackiej w Nowym Targu. Na wystawie 
można obejrzeć fotografie zgłoszone 
do konkursu przez polskich i słowac-
kich uczestników, w tym nasze zdjęcie 
z Tylmanowej. Zdjęcia ukazują zwyczaje, 
kulturę i tradycję polsko-słowackiego po-
granicza.

Wystawę można oglądać od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00 - 15.00
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1 września w całej Polsce obchodzono 82. rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Działania zbrojne z lat 1939 – 1945 nie ominęły także 
Ochotnicy i Tylmanowej. Na terenie Gminy Ochotnica Dolna toczyły 
się walki, w skutek których zginęło wiele osób, w tym mieszkańców.

103 lata temu, 11 listopada 1918 r., Józef Piłsudski przejął z rąk 
Rady Regencyjnej władzę zwierzchnią nad polskim wojskiem oraz 
został mianowany jego naczelnym dowódcą. 

Nie sposób nie wspomnieć o ofiarach 
krwawej wigilii – mieszkańców Ochot-
nicy Dolnej, który zginęli w tragicznych 
okolicznościach 23 grudnia 1944 r.. 
Dzień wcześniej w Tylmanowej, podczas 
niemieckiej pacyfikacji w os. Rzeka, także 
zginęło kilka osób. Partyzantka zaś roz-
winęła się szczególnie w Ochotnicy Gór-
nej, gdzie w październiku 1944 r. została 
stoczona bitwa ochotnicka. 

Krwawym śladem II wojny światowej są 
także liczne na terenie Ochotnicy i Tyl-
manowej groby i mogiły wojenne, w któ-
rych spoczywają żołnierze różnych naro-
dowości.

Pamiętajmy, szczególnie dzisiaj, o tych, 
którzy oddali swoje życie za naszą wol-
ność i wolność naszej Małej Ojczyzny!
Wojna zabiera wszystko: radość, szczę-
ście, rodzinę, zdrowie, życie. Poniżej tra-
giczne wspomnienia z czasów wojny spi-
sane przez Panią Stanisławę Noworolnik 
– tylmanowską poetkę. 

Róża
Przychodzili o zmierzchu. Wychodzili 
z lasu cicho, niepostrzeżenie. Chyłkiem 
podchodzili pod dom. Nawet pies na nich 
nie szczekał. Byli zmęczeni, zziębnięci 
i głodni. Szukali ciepłej izby i czegoś do 
jedzenia. Nikt nie odmawiał im schronie-
nia. Zrzucali z siebie przemoczone ubra-
nia, jedli co gospodarze byli im wstanie 
dać i zasypiali gdzie popadło. 

Jedrzej był inny. Chociaż zmęczony, sia-
dał z domownikami i długo w nocy roz-
mawiali. Był młody, wesoły, z czarną jak 
kruk czupryną, którą wiatr zabawnie roz-
wiewał. Ciekawie opowiadał o rodzinie, 
o walce. Głos mu się tylko załamywał 
gdy mówił o bliskich lub o towarzyszach 
walki, którzy zginęli w lesie. 

Nad ranem partyzanci wychodzili do 
lasu, by zdążyć nim zjawią się tu Niem-
cy. Stałam wtedy w oknie i ze smutkiem 
patrzyłam jak znikają w lesie. Sama nie 
wiem kiedy staliśmy się sobie bardzo 
bliscy. Ja, wiejska dziewczyna i on, par-
tyzant z lasu. 

82 lata temu wybuchła 
II wojna światowa  

11 listopada. 
Narodowe Święto Niepodległości

Wkrótce wzięliśmy cichy, skromny ślub. 
Taki wojenny, ale niezapomniany. Co-
dziennie wystawałam w oknie czekając 
na jego powrót, prosząc w myślach, by 
los go ocalił. Czasem zniecierpliwiona 
wychodziłam przed dom. 

Tego dnia doszłam aż na skraj lasu. Zro-
biło się ciemno, a chłopcy nie wracali. 
Blady księżyc nieśmiało rozjaśniał mrok. 
Wtedy zauważyłam cienie przemykają-
ce pomiędzy drzewami. To był oddział 
Jędrzeja. Ale jego nie było z nimi. Sta-
łam nieruchomo. Chłopcy mijali mnie 
w milczeniu. To było złowrogie milczenie. 
W końcu dowódca oddziału podszedł, 
przytulił mnie i cichym załamanym gło-
sem powiedział, bym nie czekała, bo Ję-
drzej już nie wróci. Zginął od niemieckiej 
kuli. Zdrętwiałam. Świat mi zawirował. 
Przynieśli mnie do domu. Sami wrócili do 
lasu, bo Niemcy szli za nimi. 

Rano obudziło mnie łomotanie do drzwi. 
Niemcy wpadli do domu i przerażoną wy-
wlekli mnie na dwór. Razem z innymi zła-
panymi przypadkowo, przewieźli mnie na 
posterunek do Nowego Targu, na prze-
słuchanie. Chcieli, bym zdradziła pozy-
cje partyzantów. Bym powiedziała gdzie 
mają kryjówkę. Nie, nie powiedziałam. 
Wtedy zaczęli mnie bić. Bili tak strasznie, 
że skóra pękała, a krew tryskała po ścia-
nach. Gdy z bólu traciłam przytomność 
oblewali mnie zimną wodą i dalej bili. 
Bałam się, że zabiją moje dziecko, które 
miało się niedługo urodzić. Później już 
nic nie czułam. 

Gdy się ocknęłam, leżałam na betonie 
w kałuży krwi. Ledwie żywą wrzucili mnie 
na ciężarówkę razem z innymi nieszczę-
śnikami i wywieźli do Tarnowa. Tam we-
pchnęli mnie do komórki (metr na metr) 
bez okna z malutki drzwiami. Tam stał ce-
brzyk z zimną wodą. Zdarli ze mnie ubra-
nia i wepchnęli po kolana do wody. Woda 
była przeraźliwie zimna, mury stwarzały 
potworny chłód. Było strasznie. Byłam 
tak słaba, że chwiejąc się, uderzałam 
głową o ścianę. Krew zalewała mi twarz 
i spływała po całym ciele. Wtedy miałam 
wrażenie, że jest mi trochę cieplej. Przez 

okienko w drzwiach wrzucali mi czasem 
kromkę czarnego, suchego chleba, który 
wpadał do brudnej wody. Jadłam go, aby 
nie umrzeć z głodu. Czasem wchodzili 
i bili mnie, ale ja już nie czułam bólu. 

Wreszcie po trzech tygodniach wywlekli 
mnie z tego strasznego miejsca. Byłam 
zdrętwiała z zimna. Nie czułam nóg. Cia-
ło do pasa miałam czarne. Owinęli mnie 
w jakiś stary brudny płaszcz i zawieźli 
mnie do Szczawnicy przed dom mojej 
siostry. Zrzucili z wozu tak, jak zrzuca się 
worek ziemniaków. 

Siostra z mężem wnieśli mnie do domu. 
Byłam nieprzytomna, prawie martwa. 
Ale bliscy nie tracili nadziei. Zdzierali 
wapno ze ścian domów – zalewali mo-
czem i w tym mnie codziennie kąpali. 
Długo trwało nim moje ciało zaczęło 
odzyskiwać zdrowy kolor. Po kilku ty-
godniach stanęłam na nogi. Urodziłam 
zdrowego chłopca. Ochrzciłam go Staś, 
bo tego chciał Jędrzej. Znów czułam się 
szczęśliwa. Syn był teraz całym moim 
życiem. Był moją radością, która trwała 
jednak krótko. Gdy Staś miał sześć mie-
sięcy zachorował na zapalenie płuc. Nie 
było ratunku. Umierał na moich rękach. 
Wraz z jego śmiercią zawalił się cały mój 
świat. 
A ja? 
Chciałam kochać…, śmiać się…, płakać…, 
być szczęśliwą… Chciałam żyć…. Wszyst-
ko to zabrała mi wojna. Ludzie źli. 

W oparciu o wspomnienia rodziców 
Stanisława Noworolnik 

Tego samego dnia we francuskim Com-
piègne przedstawiciele stron uczestni-
czących w I wojnie światowej podpisali 
rozejm. Porażka państw centralnych sta-
ła się faktem. Wojska niemieckie zaczę-
ły wycofywać się z okupowanych ziem 
Królestwa Polskiego. Na ulicach War-
szawy i innych miast trwało rozbrajanie 
żołnierzy armii zaborczych. Polska po 
123 latach odzyskiwała niepodległość. 
Chociaż proces ten trwał wiele dni, 
a jeszcze więcej czasu zajęło ostatecznie 
ukształtowanie granic nowo powstałego 
państwa, ze względu na te dwa doniosłe 
wydarzenia właśnie dzień 11 listopada 
uznano za datę symbolizującą powrót 
Polski do grona niepodległych państw.

Obchody święta w II RP początkowo 
miały charakter wojskowy. Świętem pań-
stwowym 11 listopada stał się w 1937 r. 
na mocy ustawy o Święcie Niepodległo-
ści: „Dzień 11 listopada, jako rocznica 
odzyskania przez Naród Polski niepodle-
głego bytu państwowego i jako dzień po 
wsze czasy związany z wielkim imieniem 
Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wo-
dza Narodu w walkach o wolność Ojczy-
zny - jest uroczystym Świętem Niepod-
ległości” – postanowił Sejm. W Polsce 
międzywojennej oficjalne uroczystości 
odbyły się tylko dwukrotnie.

Podczas II wojny światowej możliwe 
były tylko konspiracyjne obchody, a za 
okazywanie przejawów pamięci o świę-
cie groziły surowe kary ze strony nie-

mieckiego okupanta. Pamięć o rocznicy 
odzyskania niepodległości ze świado-
mości społecznej usiłowały wymazać 
także władze komunistyczne. W 1945 r. 
święto zostało zniesione przez udającą 
polski parlament Krajową Radę Narodo-
wą i zastąpione „Narodowym Świętem 
Odrodzenia Polski” wyznaczonym na 
22 lipca.

Mimo zagrożenia represjami środowiska 
patriotyczne organizowały 11 listopa-
da nielegalne uroczystości. Do historii 
przeszły obchody 60. rocznicy odzyska-
nia niepodległości zorganizowane przez 
działaczy Ruchu Obrony Praw Człowie-
ka i Obywatela oraz Komitetu Samo-
obrony Społecznej KOR. 11 listopada 
1978 r. w Warszawie dwutysięczny 
pochód przeszedł ulicami miasta przed 
Grób Nieznanego Żołnierza. Podobnie 
wyglądały obchody święta w kolejnym 
roku – tym razem ich organizatorów 
czekał proces i kary więzienia. Nieba-
gatelne zasługi w dziele pielęgnowania 
pamięci o rocznicy odzyskania niepodle-
głości ma także Kościół. W świątyniach 
w całej Polsce tego dnia sprawowano 
nabożeństwa w intencji Ojczyzny. W la-
tach 80., po powstaniu NSZZ „Solidar-
ność”, władze komunistyczne starały się 
tolerować niezależne obchody, nadal 
były one jednak nielegalne i nierzadko 
kończyły się starciami z milicją. Rów-
nocześnie rządzący usiłowali odzyskać 
zaufanie społeczeństwa, organizując 
oficjalne obchody rocznicowe.

Charakter święta państwowego 11 lis- 
topada odzyskał w 1989 r. Uchwalona 
jeszcze przez Sejm PRL ustawa ustano-
wiła ten dzień „uroczystym Narodowym 
Świętem Niepodległości”, wolnym od 
pracy. Jak napisano w preambule: „Dla 
upamiętnienia odzyskania przez Naród 
Polski niepodległego bytu państwowego 
oraz walk pokoleń Polaków o wolność 
i niepodległość”.

Rocznica odzyskania niepodległości jest 
jedną z najważniejszych dat w polskim 
kalendarzu, a dla milionów Polaków 
okazją do manifestowania patriotyzmu, 
przywiązania do tradycji i dumy z pol-
skiej historii. W całym kraju mieszkańcy 
dekorują tego dnia swoje domy i balkony 
biało-czerwonymi flagami, w południe 
śpiewają polski hymn.

sejm.gov.pl 
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W OCHOTNICY DOLNEJ

V Gminny Konkurs Historyczny „Dzieje 
Ochotnicy i Tylmanowej” pod patronatem 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna 

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 
w Gminie Ochotnica Dolna 

Uczniowie z Ochotnicy i Tylmanowej 
odkrywają Małopolskę 

7 maja 2021 roku odbył się finał V Gminnego Konkursu 
Historycznego „Dzieje Ochotnicy i Tylmanowej”. Już po raz piąty 
uczniowie prawie wszystkich szkół naszej gminy rywalizowali ze 
sobą, rozwiązując test, którego pytania dotyczyły historii Ochotnicy 
Dolnej i Górnej oraz Tylmanowej. 

1 września rozpoczął się kolejny rok szkolny - 2021/2022. 
Inauguracja nowego roku szkolnego miała miejsce także  
w Gminie Ochotnica Dolna. Tradycyjnie, w kościołach parafialnych 
w Ochotnicy i Tylmanowej, odbyły się uroczyste mszy św. 
sprawowane w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców.

Gmina Ochotnica Dolna rozpoczęła realizację projektu pn. 
„Odkrywam Małopolskę” edycja 2021 - w ramach programu 
wsparcia turystyki szkolnej. Projekt realizowany jest przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego. 

Tegoroczny konkurs był wyjątkowy. Po 
pierwsze obchodził swój mały jubileusz, 
wszak 5 lat to szmat czasu, ogrom pra-
cy (przede wszystkim uczestników) oraz 
ogromna satysfakcja. Po drugie, prze-
biegał w nieco innych, dostosowanych 
do bieżącej sytuacji epidemicznej wa-
runkach. Uczniowie rozwiązywali testy 
w swoich szkołach, następnie zakodo-
wane (jeszcze przed konkursem) prace 
oceniła Komisja Konkursowa. Jej człon-
kowie obradowali zarówno stacjonarnie 
jak i zdalnie (co w dzisiejszych czasach 
stało się już chyba regułą).

W tym roku oprócz tematów dotyczą-
cych lokacji naszych miejscowości i ich 
dziedzictwa kulturowego w bibliografii 
konkursu znalazły się także zagadnie-
nia związane z historią trzech parafii 
oraz przede wszystkim postaci św. Jana 
Pawła II i jego pobytów w Gorcach. 
W ten właśnie sposób upamiętniliśmy 
setną rocznicę urodzin naszego Papieża, 
którą obchodziliśmy w ubiegłym roku. 
Z powodu pandemii nie udało się wów-
czas zorganizować konkursu.

Honorowym Patronatem objął konkurs 
Pan Tadeusz Królczyk, Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna. Organizatorami były: 

W inauguracji nowego roku szkolnego 
udział wzięli przedstawiciele samorzą-
du Gminy Ochotnica Dolna: Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy obecny był w Tyl-
manowej, Krzysztof Jurkowski Zastęp-
ca Wójta Gminy - w Ochotnicy Dolnej 
oraz Maria Łojas – Jurkowska Sekretarz 
Gminy - w Ochotnicy Górnej. 

Tadeusz Królczyk Wójt Gminy wziął 
udział w uroczystym rozpoczęciu roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej im. 
ks. Jana Twardowskiego w Tylmano-
wej. Po mszy św. w kościele parafialnym 
w Tylmanowej, uczniowie wraz z rodzi-

Dofinansowanie w kwocie 20.600,00 zł 
zostało przyznane do wyjazdów przed-
miotowych lub krajoznawczo-turystycz-
nych dla uczniów szkół podstawowych 
z naszej Gminy. 

Dzięki projektowi uczniowie uzyskali 
łatwiejszy dostęp do poznania naszego 
województwa, a rodzice pomoc finanso-
wą. Termin realizacji projektu przypadał 
na październik 2021 r. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Ochotnicy Dolnej oraz Wiejski 
Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej. 
Z ramienia szkoły za konkurs odpowie-
dzialne były: Agata Chlipała, Agnieszka 
Dyda i Małgorzata Kędzierska.

W zmaganiach konkursowych uczestni-
czyło 16 uczniów wyłonionych w elimi-
nacjach szkolnych. Podzieleni zostali na 
dwie kategorie wiekowe: osobno rywa-
lizowali uczniowie klas IV-VI, drugą gru-
pę stanowili natomiast uczniowie klas 
VII-VIII. W obydwu kategoriach szkoły 
miały możliwość zgłoszenia po dwóch 
uczniów.
 
W skład Komisji Konkursowej weszli:
Zdzisław Błachut - Kierownik Wiejskie-
go Ośrodka Kultury w Ochotnicy Gór-
nej - przewodniczący oraz członkowie:
Wojciech Mulet –autor wielu publikacji 
historycznych, właściciel Skansenu na 
Studzionkach w Ochotnicy Górnej oraz 
strony www.skansen-studzionki.pl, 
Maria Chlipała – Gołdyn – Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy Ochot-
nica Dolna,
Monika Jagieła – Kierowniczka Wiej-
skiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy 
Dolnej,

Monika Groń – Kierowniczka Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dol-
nej,
Agata Chlipała – nauczycielka Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochot-
nicy Dolnej - Małgorzata Kędzierska – 
nauczycielka Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej.

Po konkursie uczniowie i opiekunowie 
otrzymali pamiątkowe gadżety oraz 
najnowsze publikacje: „Ochotnica i Tyl-
manowa. Miejsca Pamięci”, autorstwa 
Dawida Golika i Wojciecha Muleta oraz 
„Ocalić od zapomnienia. Groby wojenne 
w Ochotnicy i Tylmanowej”, napisaną 
przez Dawida Golika przy współpracy 
z Krzysztofem Buczkiem i Wojciechem 
Muletem.

Rozdanie nagród nastąpi 21 maja 2021 
roku podczas V Dnia Regionalnego 
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochot-
nicy Dolnej. 
 

WYNIKI KONKURSU
Kategoria I (uczniowie klas IV-VI)
I miejsce: Dominika Dąbrowska 
- Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Ochotnicy Dolnej
II miejsce: Michał Mikołajczyk - 
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Tylmanowej 

cami i nauczycielami spotkali się w szko-
le. Dyrektor szkoły Grażyna Noworol-
nik przywitała wszystkich zebranych 
i życzyła każdemu udanego nowego 
roku szkolnego. Wspomniała także śp. 
Kazimierza Konopkę – nauczyciela tej 
szkoły, który zmarł 19 sierpnia br. 

Następnie głos zabrał Tadeusz Królczyk, 
życząc uczniom powodzenia i samych 
sukcesów w nowym roku szkolnym . 
Nauczycielom zaś podziękował za trud 
i wysiłek wkładany w edukację młodego 
pokolenia mieszkańców naszej Gminy. 
Wszystkim życzył, aby nauczanie w no-

wym roku szkolnym 2021/2022 odby-
wało się tylko stacjonarnie i nie było 
zagrożone perspektywą nauki zdalnej 
wywołanej pandemią COVID-19. 

Po oficjalnej części związanej z rozpo-
częciem roku szkolnego odbyło się spo-
tkanie Wójta z gronem pedagogicznym, 
podczas którego zostały podsumowane 
dotychczas zrealizowane inwestycje m. 
in. budowa Otwartej Strefy Aktywności 
i studni przy budynku szkoły. Rozma-
wiano także o wyzwaniach w procesie 
nauczania, o problemach oświaty i na 
tematy związane z rozbudową szkoły. 

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela
Dzień Edukacji Narodowej to ważna data nie tylko 
dla Nauczycieli, Pedagogów, Dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych. To także dzień, w którym 
Uczniowie, Rodzice i każdy z nas, może docenić 
Waszą ogromną pracę i wielkie zaangażowanie 
w kształcenie, wychowanie, motywowanie do 
rozwoju oraz inspirującą pomoc w odnajdywaniu 
pasji i wyborze życiowej ścieżki. Świat, w którym 
żyjemy tworzą pokolenia mające w pamięci swych 
wybitnych pedagogów, od których czerpały, czerpią 
i będą czerpać wiedzę i wzorce na dalsze życie.

Z okazji tego wyjątkowego dnia pragnę wyrazić 
wdzięczność Dyrektorom, Nauczycielom, Pracow-
nikom Administracji za zaangażowanie w codziennej 
pracy, której efekty przekładają się nie tylko na po-

stępy i sukcesy Uczniów, ale także na rozwój szkół 
i placówek oświatowych na terenie gminy.

Wszystkim Nauczycielom, Pedagogom, Psycho-
logom oraz pracownikom Administracji i Obsługi, 
zarówno aktywnym jak i emerytowanym życzę dużo 
zdrowia, bezpieczeństwa, satysfakcjonujących wa-
runków pracy, szacunku oraz wszelkiej pomyślności
 

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Królczyk

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
Krzysztof Jurkowski

Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna
Maciej Mikołajczyk

Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna



E
D

U
K

A
C

JA

E
D

U
K

A
C

JA

98 99

V Dzień Regionalny w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II 

Od kilku lat w naszym szkolnym kalendarzu uroczystości ważne 
miejsce zajmuje Dzień Regionalny. W ubiegłym roku ze względu 
na ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa i nauczanie 
zdalne nie udało się go zorganizować. W tym roku, biorąc pod 
uwagę wciąż jeszcze trudną sytuację pandemiczną i w trosce o nasze 
bezpieczeństwo, postanowiliśmy rozdzielić obchody na dwa dni. 

III miejsce: Piotr Kiełbasa - 
Szkoła Podstawowa im Marii 
Konopnickiej w Ochotnicy Górnej
 
Wyróżnienie:
Dawid Głód - Szkoła Podstawowa 
im. Ks. Prof. Józefa Tischnera 
w Ochotnicy Dolnej
Diana Franczyk - Szkoła 
Podstawowa im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Tylmanowej
Dariusz Jagieła - Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej
 

Kategoria II (uczniowie klas VII i VIII)
I miejsce: Amelia Luberda - Szkoła 
Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa 
Tischnera w Ochotnicy Dolnej
II miejsce: Anna Urbaniak - Szkoła 
Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa 
Tischnera w Ochotnicy Dolnej
III miejsce: Anna Faltyn - Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Ochotnicy Dolnej

Wyróżnienie: 
Agnieszka Chrobak - Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Ochotnicy Dolnej

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
nauczycielom historii, którzy zmoty-
wowali swoich uczniów do udziału 
w V Gminnym Konkursie Historycznym, 
w szczególności Paniom Krystynie Ko-
per, Zofii Król i Agnieszce Dydzie oraz 
Panu Mariuszowi Chrobakowi.

Wszystkim laureatom 
serdecznie gratulujemy! 

Tegoroczny Dzień Regionalny był na-
szym małym jubileuszem – odbył się 
już bowiem po raz piąty. Poprzedził go 
szereg działań mających na celu promo-
wanie regionalizmu i zwrócenie uczniom 
uwagi na bardzo ważny aspekt, jakim 
jest znajomość tradycji, obyczajów 
i historii „Małej Ojczyzny”. Pani Agata 
Chlipała przeprowadziła w klasach 0-3 
zajęcia z regionalizmu, zorganizowano 
konkurs plastyczny dla najmłodszych 
uczniów, stworzona została także pre-
zentacja przybliżająca lokalną historię 
i tradycje. Wszyscy uczniowie mieli 
możliwość zapoznania się z nią podczas 
godzin wychowawczych, dodatkowo 
opublikowaliśmy ją na naszej stronie 
internetowej oraz szkolnym Facebooku. 

20 maja miała miejsce pierwsza odsłona 
Dnia Regionalnego. Zorganizowany zo-
stał w naszej szkole i wzięli w nim udział 
uczniowie, którzy akurat w tym dniu 
uczyli się stacjonarnie (a więc klasy 0-3 
oraz 4-6). Ważnym punktem uroczysto-
ści był występ zespołu NUCICKI, który 
obok tradycyjnych przyśpiewek, muzy-
ki oraz tańców nawiązał w swoim pro-
gramie do postaci naszego Patrona, św. 
Jana Pawła II, który, jak wszyscy wiemy, 
kochał góry, a w Gorcach był wiele razy. 
Ponadto pani dyrektor Barbara Konop-
ka wręczyła nagrody w szkolnych kon-
kursach: plastycznym i historycznym. 

Mimo obostrzeń postanowiliśmy nie 
rezygnować z tradycyjnego Quizu 

„Ochotnica wioska nasa”. Co roku, 
oprócz drużyn uczniowskich, rywalizują 
w nim reprezentacje nauczycieli, rodzi-
ców oraz radnych i wszyscy, rzetelnie 
przygotowani, odpowiadają śpiewająco 
na pytania. 
W tym roku w quizie wzięły udział 
drużyny klas 4-8 oraz nauczycieli i jak 
można się było spodziewać, rywalizacja 
była niezwykle zaciekła! Drużyny były 
wspaniale przygotowane, a najlepsi spo-
śród uczniów okazali się szóstoklasiści. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy wie-
dzy oraz przede wszystkim chęci do jej 
poszerzania!

21 maja przenieśliśmy się do amfite-
atru przy Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej. W tym dniu swoją 
obecnością zaszczyciło nas wielu go-
ści: pan Tadeusz Królczyk, Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna, pan Maciej Mikołaj-
czyk – Przewodniczący Rady Gminy, 
pani Maria Chlipała- Gołdyn – zastęp-
ca Przewodniczącego Rady Gminy, pan 
Leszek Ciężobka – wizytator Delega-
tury Kuratorium Oświaty w Nowym 
Targu, Państwo Kierownicy Wiejskich 
Ośrodków Kultury naszej gminy: Mo-
nika Jagieła, Zdzisław Błachut oraz Jan 
Ligas, pani Monika Groń – Kierowniczka 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochot-
nicy Dolnej, pan Wojciech Mulet – wła-
ściciel Skansenu Studzionki, autor wielu 
publikacji historycznych, pani Aneta 

Wydarzenia z życia szkoły

Dłubacz, Przewodnicząca Rady rodzi-
ców naszej szkoły, nauczyciele histo-
rii, którzy przygotowali uczniów do V 
Gminnego Konkursu Historycznego – 
panie Krystyna Koper, Zofia Król i pan 
Mariusz Chrobak oraz uczniowie – lau-
reaci konkursu. Na widowni zasiedli 
uczniowie klas 7-8 wraz nauczycielami 
oraz rodzice, którzy oklaskiwali wystę-
py swoich pociech. 

Obok występu NUCICEK niezwykle 
ważnym punktem programu było rozda-
nie nagród laureatom V Gminnego Kon-
kursu Historycznego. Nagrody ufundo-
wał Wójt Gminy, pan Tadeusz Królczyk, 
który także wręczał je laureatom. Jesz-

Najważniejsze działania podejmowane 
w naszej szkole:

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień 
Ziemi. W tym dniu w budynku szko-
ły przebywała tylko zerówka, która 
jednak niezwykle aktywnie uczestni-
czyła w zorganizowanych wówczas 
akcjach, promujących dbanie o środo-
wisko (choćby inicjatywa Samorządu 
Uczniowskiego, by w tym dniu wszyscy 
ubrali się na zielono). Tydzień później, 
tuż po powrocie do szkoły także pierw-
szoklasiści zaangażowali się w działania 
proekologiczne - wspólnie posprzątali 
najbliższą okolicę naszej szkoły.

W dniu 27 kwietnia br. obchodziliśmy 
siódmą rocznicę kanonizacji św. Jana 

cze raz serdecznie gratulujemy wszyst-
kim uczniom fantastycznej wiedzy!

Dni Regionalne zostały zorganizowane 
przy współpracy z Wiejskim Ośrodkiem 
Kultury w Ochotnicy Dolnej – dziękuje-
my paniom Monice Jagiele oraz Halinie 
Jagiele za ogromne wsparcie, pomoc 
i życzliwość. Z ramienia szkoły orga-
nizacją uroczystości zajęły się panie 
Agata Chlipała, Małgorzata Kędzierska 
i Agnieszka Dyda.

Serdeczne podziękowania kierujemy do 
pań Lucyny Kozub i Moniki Pasiut za 
przepiękne zdjęcia, na których uwiecz-
nione zostały obydwa Dni Regionalne.

Pawła II. Z tej okazji została przygoto-
wana prezentacja multimedialna, jak 
również występ muzyczny naszych 
uczennic. Film z w/w działań można 
obejrzeć w Internecie.

30 kwietnia uczniowie kl. 4-7 wzięli 
udział w etapie szkolnym V Gminnego 
Konkursu Historycznego. Do dalszego 
etapu zakwalifikowali się: Dariusz Ja-
gieła z kl.4, Dominika Dąbrowska z kl.5, 
Anna Faltyn z kl. 7b i Agnieszka Chro-
bak z kl. 7a Finał V Gminnego Konkursu 
Historycznego pod wieloma względami 
był wyjątkowy, gdyż odbył się w trud-
nych dla wszystkich warunkach pande-
mii. Był to też konkurs jubileuszowy- na-
sza szkoła zorganizowała go już po raz 
piąty. Wyniki naszych uczniów: Domini-
ka Dąbrowska – I miejsce, Anna Faltyn- 
III miejsce. 

Stosując się do obostrzeń sanitarnych, 
inaczej niż zwykle uczciliśmy majowe 
święta. Została przygotowana prezen-
tacja multimedialna, a krótką część ar-
tystyczną przygotowali i nagrali ucznio-
wie klasy ósmej.

W dniach 25-27 maja ósmoklasiści pisali 
egzamin z języka polskiego, matematy-
ki, języka angielskiego i języka niemiec-
kiego. 

Najmłodsi uczniowie klas 0-3 przygoto-
wali i nagrali uroczystą akademię z oka-
zji Dnia Mamy i Taty.

2 czerwca odwiedził nas ks. Maciej Fle-
szar, który opowiadał o misji w Kongo 
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Brazzaville. Ks. Maciej buduje tam ko-
ściół, szkołę oraz przychodnię lekarską. 
Jest to bardzo trudne przedsięwzięcie, 
ponieważ w Kongo Brazzaville panuje 
bieda. Drobnymi datkami pieniężnymi 
mogliśmy wesprzeć dzieło księdza Ma-
cieja.

5 czerwca uczniowie klas 0, II, III i IV 
przygotowali akademię z okazji Świato-
wego Dnia Ochrony Środowiska Natu-
ralnego.

10 czerwca został przeprowadzony 
szkolny etap Konkursu Pięknego Czy-
tania. Wzięli w nim udział uczniowie 
kl. I, II, II, IV, V, VI, VIIa ,VIIb. Do etapu 
gminnego zakwalifikowały się: Dagmara 
Chryczyk z kl II, Aleksandra Faltyn z kl. 
III, Ewa Chrobak z kl.IV, Sylwia Faltyn 
z kl. VI, Aleksandra Dąbrowska z kl. VIIa 
i Urszula Barnaś z kl. VIIb.

10 czerwca uczniowie kl. IV zdawali eg-
zamin na kartę rowerową. Było to dla 
nich ogromne przeżycie, ponieważ eg-
zaminowały ich panie policjantki z Kro-
ścienka. Wszyscy spisali się na medal 
i otrzymali kartę rowerową.

PO WAKACJACH...

Po wakacyjnej przerwie z radością wró-
ciliśmy we wrześniu do szkoły! Rozpo-
częliśmy nowy rok szkolny 2021/2022 
pełni optymizmu, że spotkamy się z ko-
legami i koleżankami oraz nauczycie-
lami, że wracamy do normalności. Od 
początku roku szkolnego, podejmowali-
śmy w naszej szkole szereg działań. Oto 
najważniejsze z nich. 

Społeczność naszej szkoły wzięła czyn-
ny udział w trwającym w gminie Ochot-
nica Dolna Tygodniu Ekologii. Uczniowie 
klasy 8a posprzątali najbliższą okolicę 
szkoły oraz zwiedzili budynek oczysz-
czalni ścieków w Tylmanowej. W piątek 
10.09.2021 r. w WOK-u w Ochotnicy 
Górnej odbyło się podsumowanie Eko-
tygodnia w gminie Ochotnica Dolna, był 
piknik ekologiczny połączony z premie-
rą teledysku ekologicznego i konkursem 
ekologicznym. Naszą szkołę reprezen-
towały uczennice z klasy 8a. Dziewczy-

ny w konkursie zdobyły maksymalną 
ilość punktów i zdobyły I miejsce! 

Również 10.09.2021 r. uczniowie kl.8b 
wzięli udział w Narodowym Czytaniu, 
przedsięwzięciu, któremu patronuje 
Prezydent RP. W tym roku lekturą była 
„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Za-
polskiej. Narodowe Czytanie w Gminie 
Ochotnica Dolna zostało zorganizowa-
ne przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

Piękna wrześniowa pogoda sprawiła, że 
drugi tydzień nauki dla najmłodszych 
uczniów naszej szkoły upłynął pod zna-
kiem wycieczek. Uczniowie klas drugich 
odwiedzili wrak słynnego Liberatora 
oraz wieżę widokową na Magurkach.
Uczniowie klasy trzeciej wybrali się pod 
Gorc.

29 września jest Ogólnopolskim Dniem 
Głośnego Czytania. W naszej szkole 
tradycyjnie tego dnia czytaliśmy gło-
śno w każdej klasie. Czytali nauczy-
ciele i uczniowie – swoim rówieśni-
kom i młodszym kolegom. Dla naszych 
pierwszoklasistów był to wyjątkowo 
ważny dzień. Nie tylko mieli możliwość 
wysłuchania utworów czytanych przez 
panią bibliotekarkę i starsze koleżanki, 
ale także wstąpili w szeregi czytelników 
biblioteki szkolnej. 

01.10.21 uczniowie klas ósmych wybra-
li się na wycieczkę. Celem była Dolina 
Kościeliska i znajdujące się na jej końcu 
schronisko na Hali Ornak. Po drodze 
odwiedzili jedną z kilku jaskiń (Smoczą 
Jamę). 

W piątek 01.10.21 młodsi uczniowie 
uczestniczyli w spotkaniu z policjan-
tami. Mieli okazję przypomnieć sobie 
zasady bezpieczeństwa, które obowią-
zują wszystkich uczestników ruchu (za-
równo pieszych jak i kierowców) oraz 
dowiedzieć się jak wygląda praca poli-
cjantów.

Klasa trzecia wraz z wychowawczynią 
odwiedziła Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Ochotnicy Dolnej, by wziąć udział 
w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czy-
tania. Uczniowie uczestniczyli w warsz-
tatach plastycznych, podczas których 
wykonywali zakładki do książek techni-
ką origami.

7.10.21 uczniowie klas drugich i trzeciej 
wybrali się na wycieczkę do Ciężko-
wic. Tam zwiedzali Skamieniałe Miasto 
- Rezerwat Przygody Nieożywionej, 
odwiedzili także Muzeum Przyrodni-
cze. Wycieczka była współfinansowana 
z projektu „Odkrywamy Małopolskę”.

08.10.21r. uczniowie klasy czwartej 
wraz z wychowawczynią uczestniczyli 
w wycieczce do Woli Kroguleckiej i Sta-
rego Sącza. Była to pierwsza integracyj-
na wycieczka tej klasy. 

13.10.21 szóstoklasiści odwiedzili Tar-
nów. Najpierw obejrzeli spektakl „Mity 
greckie” w Teatrze im. Ludwika Solskie-
go, następnie udali się do parku trampo-
lin FlyPark.

14.10.21 uczniowie klasy piątej przygo-
towali uroczystą akademię z okazji Dnia 
Nauczyciela. W zabawny sposób przed-
stawili szkolną rzeczywistość, następnie 
złożyli piękne życzenia wszystkim na-
uczycielom.

19.10.21 obchodziliśmy Święto Patrona 
naszej szkoły, św. Jana Pawła II. Roz-
poczęliśmy je uroczystą Mszą św., po 
której miała miejsce akademia oraz roz-
danie nagród w szkolnych konkursach 
o Patronie.

20.10.21 w naszej szkole odbyło się 
spotkanie z podróżnikiem panem Sa-
muelem Kempskim, który zabrał nas 
w podróż do Namibii. Podczas spotka-
nia mogliśmy lepiej poznać to niezwykłe 
miejsce na Ziemi, w którym oprócz naj-
starszej pustyni świata czy rozległych 
sawann, spotkamy dzikie zwierzęta, do-
tychczas widziane tylko w ZOO.

Poznaliśmy życie codzienne, kulturę 
i obyczaje Buszmenów. Zobaczyliśmy 
też zasypane piachem miasto duchów 

oraz opuszczone, kolonialne niemiec-
kie miasteczko na pustyni, które swo-
ją sławę zdobyło dzięki diamentom. 
Mogliśmy poczuć atmosferę tego nie-
zwykłego miejsca oglądając stroje czy 
dotykając eksponatów przywiezionych 
przez podróżnika. 

20.10.21 uczniowie kl. 8A i 8B wyru-
szyli na kolejną wycieczkę. Spacerowali 
Doliną Prądnika, odwiedzili Jaskinię Ło-
kietka oraz Pieskową Skałę i Maczugę 
Herkulesa. Wycieczka była współfinan-
sowana z projektu „Odkrywamy Mało-
polskę”.

28.10.21 grono uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy 
Dolnej powiększyło się o dwadzieścia 
osób. Nasi pierwszoklasiści złożyli uro-
czyste ślubowanie i zostali pasowani na 
uczniów!

4.11.21 nasza szkoła wzięła udział w II 
Międzynarodowej edycji VI Ogólnopol-
skiej akcji PRZERWA NA CZYTANIE - 
bicie rekordu w czytaniu na przerwie. 
Wydarzenie to odbywa się w ramach 
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych oraz kampanii społecznej 
„Cała Polska czyta dzieciom”. Wszyscy 
uczniowie oraz nauczyciele przynieśli 
do szkoły swoje ulubione książki i na 
jednej z przerw wyszli na korytarze, by 
pogrążyć się w lekturze.

Dodatkowo pani dyrektor Barbara Ko-
nopka wraz z bibliotekarką, panią Aga-
tą Chlipałą odwiedziły klasę pierwszą, 
żeby poczytać uczniom. Wręczyły im 
także przygotowane przez Instytut 
Książki „Pierwsze abecadło” – Wypraw-
kę Czytelniczą dla pierwszaka, w ra-
mach kampanii społecznej „Mała książ-
ka - wielki człowiek”.

08.11.21 uczniowie kl. V wraz z wy-
chowawcą i panią dyrektor uczestni-
czyli w wycieczce do Krakowa i Bębła. 
W Krakowie miło spędzili czas na za-
bawie w Parku Rozrywki Ampa, zaś 
w Bęble odwiedzili firmę ARMAR, która 
nieprzerwanie od 2003 roku zajmuje 
się produkcją szklanych ozdób choinko-
wych oraz mogli własnoręcznie pomalo-
wać bombki.

10.11.21 odbyła się w naszej szkole 
uroczysta akademia z okazji 103 rocz-
nicy Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości . Przygotowali ją uczniowie klas 
ósmych. Przedstawili drogę Polaków do 
niepodległości, a wiersze oraz pieśni 
żołnierskie wprowadziły atmosferę za-
dumy i oddały patriotyczny charakter 
uroczystości. Mogliśmy również wy-
słuchać kilku pieśni żołnierskich, zagra-
nych podczas akademii przez naszych 
uczniów, członków Orkiestry Dętej OSP 
w Ochotnicy Dolnej.

W ramach akcji „ SZKOŁA DO HYMNU” 
o godzinie 11.11 odśpiewaliśmy wspól-
nie „Mazurka Dąbrowskiego”.

Uczniowie naszej szkoły chętnie włą-
czają się w różnego rodzaju akcje cha-
rytatywne. Biorą udział w konkursach 
recytatorskich, ortograficznych, olim-
piadach przedmiotowych oraz zawo-
dach sportowych. 

Z okazji zbliżających się Świąt Boże-
go Narodzenia Panu Wójtowi, Prze-
wodniczącemu i Członkom Rady Gmi-
ny, Wszystkim Pracownikom Urzędu 
Gminy oraz Mieszkańcom Ochotnicy 
składamy najlepsze życzenia. Niech te 
święta spokój Wam przyniosą. Niechaj 
dostarczą tyle optymizmu, by starczyło 
na cały Nowy Rok.

Dyrekcja, Pracownicy 
i Grono Pedagogiczne
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Wydarzenia z życia szkoły

Trud i wysiłek został nagrodzony wiel-
kim sukcesem Marka, który został fina-
listą Małopolskiego Konkursu Biblijne-

Warsztaty prowadzili instruktorzy 
z Akademii Robotyki ze Starego Sącza.

Robotyka to dyscyplina naukowa, która 
łączy w sobie mechanikę, automatykę, 
elektornikę, sensorykę, cybernetykę 
i informatykę. To niezwykle edukacyj-
ne zajęcia, w czasie których najmłodsi 
uczą się konstruowania prawdziwych 
robotów przy pomocy specjalnych kloc-
ków wyposażonych w czujniki i elektro-
niczne elementy pozwalające na wy-
konywanie najróżniejszych czynności. 
W czasie pracy dziecko musi wykazać 
się logicznym i kreatywnym myśleniem. 

Finalista Małopolskiego Tematycznego 
Konkursu Biblijnego
Z radością informujemy, że uczeń naszej 
szkoły Marek Mikołajczyk z klasy VII, 
przeszedł zwycięsko przez trzy etapy 
(szkolny, rejonowy i wojewódzki) mało-
polskiego konkursu biblijnego „Z Dobrą 
Nowiną przez życie”. Trud i wysiłek zo-
stał nagrodzony wielkim sukcesem Mar-
ka, który został finalistą Małopolskiego 
Konkursu Biblijnego. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W OCHOTNICY DOLNEJ

Mamy finalistę Małopolskiego 
Konkursu Biblijnego! 

Uczą się i bawią budując roboty

Z radością informujemy, że uczeń Szkoły Podstawowej im. ks. 
prof. Józefa Tischnera z Ochotnicy Dolnej Marek Mikołajczyk, 
z klasy VII, przeszedł zwycięsko przez trzy etapy (szkolny, rejonowy 
i wojewódzki) Małopolskiego Konkursu Biblijnego. 

W wakacje odbywały się zajęcia edukacyjne z robotyki, w których 
uczestniczyki uczniowie ze szkół podstawowych z Ochotnicy i 
Tylmanowej oraz dzieci romskie.

go. Wielogodzinne przygotowywanie 
pod kierunkiem Pani Grażyny Barnaś 
oraz samodzielne studiowanie Pisma 

Zwiedzanie wystawy 
19.03.2021r. uczniowie klasy III uda-
li się do WOK-u w Ochotnicy Dolnej, 

aby zwiedzić wystawy ,,Ojciec Święty 
Jan Paweł II” oraz ,,Ochotnica podczas 
II wojny światowej”. Uczniowie zapozna-
li się z ciekawymi faktami z życia Ojca 
Świętego Jana Pawła II a najbardziej po-
dobały im się te, które dotyczyły pobytu 
Ojca Świętego w Ochotnicy. 

Dzieci zainteresowały się również dru-
gą wystawą o działaniach zbrojnych 
podczas II wojny światowej na terenach 
Ochotnicy, ponieważ niektóre fakty zna-
ły z opowiadań swoich dziadków i pra-
dziadków. To była ciekawa lekcja historii. 

Pożegnanie zimy i przywitanie wiosny 
21 marca to kolejna wyjątkowa data 
w kalendarzu roku szkolnego. W tym 
dniu uczniowie pożegnali zimę a przy-
witali wiosnę. Najmłodsi uczniowie 
z oddziału przedszkolnego wykonali 
„Marzannę” a następnie zabrali zimową 
Pannę na spacer, podczas którego śpie-
wały wiosenne piosenki, wyrażając tym 
samym swoją radość z przyjścia nowej 
pory roku. Również uczniowie z klas I-III 
tego dnia zaangażowali się w wykonanie 
pięknych prac plastycznych. Natomiast 
z klas IV –VIII wzięli udział w szkolnym 
pokazie mody. Polegał on na przygoto-
waniu w warunkach domowych kape-
lusza według własnego pomysłu, wy-
obraźni i kreatywności

Światowy Dzień Ziemi 
22 kwietnia dzieci z oddziału przed-
szkolnego obchodziły wyjątkowe świę-
to – Międzynarodowy Dzień Ziemi. 
Szczególnie zastanawiały się jak chronić 
nasz wspólny dom – Ziemię, jak pomóc 
naszej planecie, aby była czysta, zdrowa 
i piękna. Przygotowały także specjalne 
opaski symbolizujące Ziemię. Podczas 
obchodów tego święta towarzyszył im 
kolor zielony oraz piosenki, wiersze, 
tańce i pląsy. Dzieci z łatwością też po-
radziły sobie z segregacją śmieci do od-
powiednich pojemników. 

Akademia upamiętniająca 
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
Podczas tej uroczystej akademii ucznio-
wie klasy I, II i III przypomnieli istotę 
i wagę tego wydarzenia, ówczesne na-
stroje społeczne, postawę sprzymie-
rzeńców i przeciwników konstytucji. 
Natomiast czwartoklasiści uświetnili 
akademię śpiewem i recytacją wierszy 
patriotycznych. 

Gminny Konkurs Historyczny 
„Dzieje Ochotnicy i Tylmanowej”

7 maja uczniowie naszej szkoły zdobyli 
wysokie miejsca w V Gminnym Kon-
kursie Historycznym „Dzieje Ochotnicy 
i Tylmanowej” mianowicie:
I miejsce zdobyła Amelia Luberda 
z klasy VII
II miejsce przypadło Annie Urbaniak 
z klasy VII
a wyróżnienie otrzymał Dawid Głód 
z klasy VI 

Dzień Matki 
26 maja to najpiękniejszy dzień naszych 
Mam. Z tej okazji uczniowie klasy I i III 
przygotowali i nagrali akademię, pod-
czas której Mamy usłyszały wiele cie-
płych słów od swoich pociech, otrzy-
mały laurki i drobne upominki, a przede 
wszystkim dowiedziały się jak bardzo, 
bardzo są kochane. 

Wycieczka EKO Wzmaczniacz
31 maja uczeń klasy VIII Kamil Tarchała 
wziął udział w międzyszkolnej wyciecz-
ce edukacyjnej zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Dzia-
łania – Gorce Pieniny pod nazwą „Od-
kryj bioróżnorodność Pienin” w ramach 
projektu „EKO Wzmacniacz”. Celem wy-
cieczki było podniesienie wiedzy spo-
łecznej oraz wzmocnienie świadomości 
ekologicznej i odpowiedzialności za 
środowisko naturalne. Trasa wycieczki 
prowadziła na Trzy Korony. Uczestnicy 
zwiedzili również wystawę PPN.

Wycieczka do osiedla Jurkowski Potok
1 czerwca dzieci z oddziału przedszkol-
nego wybrały się na wycieczkę do osie-
dla Jurkowski Potok. Przy wspólnym 
ognisku zajadały się kiełbaską. Po uda-
nej wycieczce wszyscy udali się na pysz-
ne lody. Na zakończenie tego dnia, buzie 
zadowolonych dzieci ozdabiał uśmiech 
oraz kolorowe malowidła.

Wycieczka po Skrodnem
1 czerwca uczniowie klas I-III odbyli pie-
szą wycieczkę w Potok Skrodne. W ota-
czającym krajobrazie dzieci „miały lek-
cje przyrody”, poznały kwitnące kwiaty 
rosnące w przydomowych ogrodach i na 
łąkach, nazwy traw, krzewów i drzew 
oraz ptaków. Słoneczna pogoda sprzy-
jała wędrówce. 

Akademia Programistów
2 czerwca w naszej szkole gościli przed-
stawiciele z „Akademii Programistów”, 
którzy przeprowadzili dla uczniów z klas 
od 0 – III zajęcia z robotyki. Zajęcia te 
cieszyły się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów, którzy samodzielnie 
mogli zaprogramować „roboty” do wy-
konania określonej pracy, co sprawiało 
uczniom dużo radości. Na zakończenie 
zajęć wszyscy uczniowie otrzymali dy-
plomy za udział w zajęciach.

Program Integracji Społecznej i Oby-
watelskiej Romów w Polsce na lata 
2021 - 2030 
W ramach programu szkoła realizuje 
„Zajęcia edukacyjne z robotyki” dla 
uczniów szkół z terenu Gminy Ochotni-
ca Dolna. 

Świętego, literatury religijnej i niesa-
mowita pracowitość Marka składają się 
na ten wspaniały wynik. Składamy ser-
deczne gratulacje i życzymy dalszych 
sukcesów. 
 

Jest to bardzo nowoczesna i ciekawa 
propozycja spędzania wolnego czasu.

Zajęcia realizowane były w ramach Pro-
gramu Integracji Społecznej i Obywa-
telskiej Romów w Polsce na lata 2021 
– 2030. 

Zadanie pn. „Zajęcia edukacyjne 
z robotyki” realizowała Szkoła Pod-
stawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w Ochotnicy Dolnej.

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach „Programu 
integracji społecznej i obywatelskiej 
Romów w Polsce na lata 2021–2030”.
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Wycieczka szkolna 
z okazji Dnia Dziecka
8 czerwca wszyscy uczniowie uczestni-
czyli w wycieczce szkolnej z okazji dnia 
Dziecka. Udali się do kina Helios w No-
wym Sączu. Dzieci z klas 0-III oglądały 
bajkę Krudowie II, natomiast ich starsi 
koledzy i koleżanki oglądali film Godzilla 
vs Kong

Egzamin na Kartę Rowerową
10 czerwca uczniowie klasy IV zdawa-
li egzamin na Kartę Rowerową, który 
został przeprowadzony przez funkcjo-
nariuszy z Powiatowej Komendy Policji 
z Nowego Targu. Wszyscy uczniowie 
pomyślnie zdali egzamin - więc życzymy 
im miłej i bezpiecznej jazdy.

Międzyszkolny Konkurs 
plastyczny „Chodźmy do lasu”
Z radością informujemy, że w mię-
dzyszkolnym konkursie plastycznym 
– ,,Chodźmy do lasu” organizowanym 
przez Nadleśnictwo Krościenko:
III miejsce w kategorii klas IV-VIII zdo-
była Anna Chryczyk z klasy VII 
a wyróżnienie w kategorii klas 0 – III 
otrzymał Piotr Wojtaszek z klasy II 

Gminny Gwarowy Konkurs 
Recytatorski i Wokalny 
,,Nie zabocyć…”
W I Gminnym Gwarowym Konkursie 
Recytatorskim i Wokalnym uczniowie 
naszej szkoły zdobyli czołowe miejsca 
w dwóch kategoriach wiekowych: 
I miejsce Kacper Gołdyn z klasy III 
w kategorii klas I – IV

I miejsce Anna Urbaniak z klasy VII 
w kategorii klas V- VIII 
wyróżnienie wyśpiewała Paulina Czajka 
z klasy VI w kategorii klas V-VIII.
Widać, że miejscowa gwara cieszy się 
wśród uczniów dużym zainteresowa-
niem. 

Wycieczka Jamne
16 czerwca uczniowie klasy VII i VIII 
wraz z wychowawcami udali się na ca-
łodniową pieszą wycieczkę. Zwiedzali 
potok Jamne wraz z polanami i kolibami 
rozsianymi pod Gorcem. Następnie przy 
wspólnym ognisku degustowali się pie-
czonymi ziemniakami z bryndzą. 

V Gminny Konkurs Pięknego Czytania
Możemy się pochwalić kolejnym sukce-
sem w tym roku. Tytuł „Mistrza Pięk-
nego Czytania” zdobyły trzy uczennice 
naszej szkoły:
Weronika Chryczyk z kl. III 
w kategorii klas I-III
Dorota Mikołajczyk z kl. IV 
w kategorii klas IV-VI
Amelia Luberda z kl. VII 
w kategorii klas VII – VIII
Wyróżnienie otrzymały:
Magdalena Giemzik z kl. II 
oraz Karolina Luberda z kl.VI

PO WAKACJACH...

W ramach Programu Integracji Spo-
łecznej i Obywatelskiej Romów w Pol-
sce Gmina Ochotnica Dolna otrzymała 
dofinansowanie a nasza Szkoła realizo-
wała ten program. W ramach tego pro-
gramu we wrześniu zorganizowany był 
„Tydzień ekologii” dla wszystkich szkół 
z terenu gminy. W związku z tym odbyły 
się warsztaty ekologiczne, wyjazdy do 

oczyszczalni ścieków w Tylmanowej, 
sprzątanie miejscowości, integracyjny 
piknik, na którym nasza szkoła wystąpi-
ła z programem artystycznym nawiązu-
jących do działań ekologicznych. 

1 września rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny. Wszyscy po czasie nauki zdal-
nej- i uczniowie i nauczyciele z radością 
powrócili do szkoły, aby się uczyć i na-
uczać.

15 września odbyły się w naszej szkole 
wybory do Samorządu Uczniowskiego, 
w których uczniowie wybrali swoich 
przedstawicieli na cały rok szkolny.

W ramach akcji „Narodowe Czytanie”, 
uczniowie klasy VIII brali udział we 
wspólnym czytaniu lektury „Moralność 
Pani Dulskiej” - Gabrieli Zapolskiej, któ-
re odbyło się 8 września w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej.

16 września uczniowie wzięli udział 
w 50 Jubileuszowym Rajdzie „Szlakami 
Partyzantów” w Ochotnicy Dolnej, or-
ganizowanym przez Oddział Pieniński 
PTTK w Krościenku nad Dunajcem wraz 
z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie 
a patronat nad rajdem objął Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna. 

16 września delegacja uczniów 
z Pocztem Sztandarowym wzięła udział 
w uroczystej Mszy Świętej w Ochotni-
cy Dolnej, na której został poświęcony 
plac pod budowę nowej świątyni oraz 
24 września w uroczystym powitaniu 
relikwii błogosławionego kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.

22 września naszą szkołę odwiedził 
niezwykły gość – iluzjonista. Wyprawa 
do tajemniczego świata, dostarczyła 
uczniom wiele satysfakcji, humoru i ra-
dości.

24 września uczniowie klas III, IV i V wy-
brali się na wycieczkę do kina w Nowym 
Sączu.

6 października odbyła się doniosła uro-
czystość – Pasowanie na Ucznia, na któ-
rą przybyli także Rodzice uczniów klasy 
pierwszej. 

Dzięki projektowi realizowanemu przy 
wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego, 6 października ucznio-
wie kl. V, VII oraz VIII zwiedzili kopalnię 
soli w Bochni oraz Zamek Królewski 
w Niepołomicach. 

Uczniowie szkoły uczestniczyli w gmin-
nych zawodach w piłce nożnej pod 
opieką Pana Mateusza Polaka okazali 
się najlepszą drużyną w gminie a potem 
reprezentowali nas na szczeblu rejono-
wym a następnie powiatowym, gdzie 
zdobyli 3 miejsce. 

Zawodnicy: Jakub Jagieła, Adrian Chro-
bak, Stanisław Jurkowski, Jacek Dusza, 

Przemysław Chryczyk, Paweł Urbaniak, 
Kacepr Gołdyn. Warto dodać, iż najlep-
szym zawodnikiem rozgrywek został 
Adrian Chrobak, który według obser-
watorów i sędziów prezentował się naj-
lepiej pod względem piłkarskim. 

14 października obchodziliśmy Świę-
to Edukacji Narodowej. Z tej okazji 
uczniowie klasy II i dzieci z oddziału 
przedszkolnego przygotowali uroczystą 
akademię, w której uczestniczyli pani 
Maria Łojas-Jurkowska Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna i jednocześnie Radna 
Powiatu Nowotarskiego, nauczyciele, 
uczniowie i rodzice. 

Uczniowie klas 0-III odwiedzili Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Ochotnicy.

20 października uczniowie klas III i IV 
wzięli udział w pieszej wycieczce do Po-
toku Gorcowe. 

Braliśmy udział w zawodach w piłce 
nożnej klas VII-VIII co dało nam awans 
rejonu i następnie powiatu, gdzie zdo-
byliśmy 3 miejsce. Skład: Norbert Chro-
bak, Adrian Chrobak, Konrad Jagieła, 
Maksymilian Faltyn, Jakub Krzyśko, Ma-
rek Mikołajczyk, Jakub Jagieła, Jacek 
Dusza, Sebastian Chryczyk, Arkadiusz 
Konopka. Na uwagę zasługuje fakt, że 
najlepszym graczem zostaje nasz za-
wodnik Norbert Chrobak.

21 października uczniowie klasy V, 
VII i VIII udali się na pieszą wycieczkę 
z Przełęczy Knurowskiej i Studzionek. 

27 października dzieci z klas 0 - II wy-
brały się na wycieczkę do kopalni soli 
w Wieliczce. 

29 października obchodziliśmy Święto 
Patrona Szkoły, którym jest ks. prof. 
Józef Tischner. Uroczystość rozpoczęła 
się Mszą Św. sprawowaną w kościele pa-
rafialnym w intencji społeczności szkol-
nej, w której uczestniczyli uczniowie, 
rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni go-
ście - pan Krzysztof Jurkowski zastęp-
ca Wójta Gminy i pani Renata Sproch 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych. 
W szkole nastąpiła dalsza część uroczy-
stości - artystyczna. 

8 listopada obchodziliśmy Dzień Posta-
ci z Bajek. Uczniowie w tym wyjątko-
wym dniu przybyli do szkoły przebrani 
w przepiękne bajkowe stroje. 

8 listopada uczennica klasy VIII Amelia 
Luberda brała udział w Międzygminnym 
Konkursie Poezji Patriotycznej pt. „Bądź 
dumny! Jesteś Polakiem” w Szczawnicy 
zdobywając wyróżnienie. 

10 listopada obchodziliśmy Narodowe 
Święto Niepodległości, na której część 
artystyczną przedstawili uczniowie kla-
sy VIII. O godz. 11.11 wzięliśmy udział 
w akcji „Szkoła do hymnu” i odśpiewali-
śmy „Mazurka Dąbrowskiego

16 listopada Wiejskim Ośrodku Kultu-
ry w Ochotnicy Dolnej odbył się XVIII 
Gminny Konkurs Recytatorski, w któ-
rym pierwsze miejsca w swoich katego-
riach zdobyły uczennice z naszej szkoły 
Dorota Mikołajczyk z klasy V i Amelia 
Luberda z klasy VIII, a wyróżnienie przy-
padło Weronice Chryczyk z klasy IV.

Bierzemy udział w Projekcie „Narodo-
wy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 
który umożliwi nam zakup książek do 
biblioteki szkolnej oraz jej wyposażenia. 
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SP IM. MARII KONOPNICKIEJ W OCHOTNICY GÓRNEJ

Wydarzenia z życia szkoły

Marcowe zmagania
Początek marca zdominował projekt 
„Jeżdżę z głową”. Nauka jazdy na nar-
tach obejmowała 5 spotkań na stoku 
po 3 godziny każde. Uczniowie z wiel-
kim zaangażowaniem doskonalili swoje 
umiejętności. Na zakończenie cała gru-
pa zdała egzamin „śpiewająco”.

Przez trzy marcowe dni „próby egza-
minacyjne” przeżywali ósmoklasiści. 
Zmagali się oni z zadaniami z języka 
polskiego, matematyki oraz języka an-
gielskiego. Był to czas na zweryfikowa-
nie swojej wiedzy oraz przećwiczenie 
zasad organizacji egzaminu, który czeka 
uczniów klas ósmych w maju.

Zima nie odpuszcza, ale serca najmłod-
szych uczniów są bardzo gorące i ogrze-
ją każdy chłód. Gorąco witaliśmy wio-
snę. Ożywczo wszystkich nastrajało 
prezentowanie jej zwiastunów.

Uczniowie młodszych klas zaangażo-
wali się w przygotowanie prac na Kon-

kurs Wielkanocny. Aktywnie wspierali 
ich rodzice, którzy ufundowali nagrody 
oraz wyłonili zwycięzców. Oto laureaci: 
Kl. 0 - I miejsce - Foks Natalia; II miej-
sce - Tokarczyk Magdalena; III miejsce 
- Tokarczyk Gabriela. Kl. 1-3 I miejsce 
- Kaim Konstancja; II miejsce - Szlaga 
Magdalena; III miejsce - Królczyk Alicja; 
wyróżnienia: Czajka - Budz Magdalena, 
Foks Anita, Adamczyk Julia, Foks Rok-
sana.

W marcu odbył się też Konkurs Profi-
laktyczny. Celem konkursu było pod-
niesienie świadomości dzieci i młodzie-
ży dotyczącej zagrożeń, jakie niosą ze 
sobą uzależnienia i zachowania ryzy-
kowne. Komisja konkursowa wyróżniła 
następujące prace:
Klasy 0-III: 1 miejsce: Gabriela Chle-
bek, Magdalena Kowalczyk; 2 miejsce: 
Hubert Chrobak, Alicja Królczyk; 3 
miejsce: Julia Czajka, Kacper Piszczek. 
Wyróżnienie: Magdalena Tokarczyk, 
Iwona Chrobak, Maksymilian Wygrecki, 
Katarzyna Puchomirska, Martyna Lupa, 
Konrad Cebula, Konstancja Kaim, Rok-
sana Foks, Magdalena Foks.

Klasy IV-VIII: 1 miejsce: Agata Królczyk; 
2 miejsce: Jacek Królczyk; 3 miejsce: 
Wiktor Jamiński. Wyróżnienia: Jan Ja-
miński, Jan Ludwin, Lena Cebula.

Co nam przyniósł kwiecień?
Antoni Wąchała uczestniczył w etapie 
wojewódzkim Informatycznego Kon-
kursu Tematycznego „Od algorytmu do 
programu”. Jest to wielki sukces. Gratu-
lujemy!

Antek został też laureatem konkursu In-
staLogik. Oprócz niego finalistami tego 
konkursu na szczeblu ogólnopolskim są 
Faltyn Tomasz i Mateusz Wójciak.

Konkurs trwał od października do mar-
ca bieżącego roku szkolnego. Składał 
się z trzech etapów, w trakcie których 
uczniowie zmagali się z zadaniami mate-
matycznymi, informatycznymi, rozwią-
zywali zagadki logiczne i stawiali pierw-
sze kroki w programowaniu.

Dzień Ziemi
Wszyscy używamy tego, co daje nam 
nasza planeta: wody, powietrza, bo-
gactw naturalnych, roślin. Ziemia jest 
naszym wspólnym dobrem, dlatego 
wszyscy musimy troszczyć się o śro-
dowisko naturalne. Ta idea, od wielu 
już lat łączy ludzi. Z powodu pandemii 
w tym roku w naszej szkole niektóre 
działania związane z Dniem Ziemi od-
były się w świecie wirtualnym. Ucznio-
wie mieli udostępnione przez dziennik 
elektroniczny linki do filmików i pre-
zentacji multimedialnych związanych 
z Dniem Ziemi. Przeprowadzone były 
lekcje, które miały na celu promowanie 
ekologicznych postaw i uświadamianie 
problemów, które się wiążą ze zmianą 
klimatu. Uczniowie mogli dowiedzieć 
się, jak codzienne wybory wpływają na 
klimat i naszą planetę, a także poznać 
sposoby ochrony środowiska naturalne-
go. Uczniowie wykonali plakaty z okazji 
Dnia Ziemi i zdjęcia z oznakami wiosny. 
Przesłane prace i zdjęcia są umieszczo-
ne na wspólnym padlecie – link: DZIEŃ 
ZIEMI - PADLET
https://padlet.com/teresasejud/33ftl-
8sckhqszaq3

Uczniowie klas II–VIII (31 osób) wzięli 
udział w międzynarodowym konkursie 
matematycznym KANGUR w katego-
riach: Żaczek, Maluch, Benjamin oraz 
Kadet. 

Harcerze z naszej szkoły pod opieką 
p. Moniki Gierczyk przyłączyli się do 
sprzątania w ramach akcji „Tydzień eko-
logiczny w Gminie Ochotnica Dolna”. 
Udział w tego typu akcjach ma na celu 
uwrażliwienie młodych ludzi na piękno 
otaczającej przyrody oraz wyrabianie 
nawyków ekologicznych. Dzisiejsze za-
angażowanie uczniów w porządkowa-
nie pokazuje, że świadomość ochrony 
środowiska młodego pokolenia wzrasta, 
a edukacja w tym zakresie daje pozy-
tywne efekty.

Witaj maj!
W tym roku obchodziliśmy 230-tą 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Z tej okazji uczniowie przygo-
towali recytacje utworów poetyckich 
i muzycznych, które można obejrzeć na 
naszym kanale YouTube oraz profilu Fa-
cebook.

9 Podhalańska Drużyna Harcerska 
z naszej szkoły reprezentowała uczniów 
w parafialnych uroczystościach poświę-
conych rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja.

BikeTrial - Uczniowie z naszej szkoły 
Adam Szlaga, Jan Szlaga i Michał Łętow-
ski należący do klubu MKS Trial Ochot-
nica wzięli udział w Mistrzostwach 
w Katalonii, odnosząc wielki sukces: Mi-
chał Łętowski zajął 1 miejsce w katego-
rii OPEN Verde, a Jan Szlaga wywalczył 
2 miejsce w OPEN Blanc.

13 maja uczniowie klasy III przystąpili 
do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kom-
petencji Trzecioklasisty z Operonem. 
Celem sprawdzianu było podsumowa-
nie pierwszego etapu edukacji. 

Natomiast w dniach 25 – 27 maja nad 
arkuszami egzaminacyjnymi głowili się 
ósmoklasiści. Czekamy na wyniki.
 

Święto Patrona Szkoły – była to 
okazja do przypomnienia sobie, że 
w 1985 r. szkoła otrzymała imię 
Marii Konopnickiej, a w 2018 r. 
nadano szkole sztandar. Świętowanie 
rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św., 
następnie uczniowie przedstawili część 
artystyczną, która przybliżyła życie 
i twórczość Marii Konopnickiej. 

W maju przypada również Dzień Mat-
ki. W związku z trwającą pandemią 
świętowaliśmy na świeżym powietrzu. 

Uczniowie klas 0–IV z wychowawcami 
przygotowali dla swoich mam występy 
artystyczne oraz piękne laurki i kolo-
rowe kwiaty. Były wiersze, piosenki, 
tańce, dużo uśmiechów i serdecznych 
życzeń. Występy można obejrzeć na na-
szym kanale YouTube.

Dla naszych Kochanych Mam serdeczne 
podziękowania i wdzięczność za trud, 
serce, za to, że są każdego dnia - czuwa-
ją, wspierają, pocieszają, wybaczają, ko-
chają. Jesteście wspaniałe! Dziękujemy!

Czerwcowe aktywności
Na czerwiec przypadło luzowanie obo-
strzeń pandemicznych, co pozwoliło 
radośnie przeżyć Dzień Dziecka. Zaba-
wa, taniec, rozgrywki sportowe, słodki 
poczęstunek, śmieszny upominek - tak 
świętowali uczniowie w Ochotnicy Gór-
nej. Serdeczne podziękowania dla Rady 
Rodziców za ogrom pracy i wielkie za-
angażowanie!

W „Wojtyłowej Gazdówce” - uczniowie 
klasy IV i VI b wyruszyli doliną potoku 
Jamne na Skałkę. Celem wędrówki była 
„Wojtyłowa Gazdówka”, gdzie w dniach: 
20.01 – 02.02.1955r. przebywał wraz 
z grupą młodzieży ks. Karol Wojtyła – 
nasz wielki rodak – papież Jan Paweł II. 
Pan Andrzej Foks, kustosz tego miejsca, 
opowiedział uczniom o historii pobytu 
ks. Wojtyły w Ochotnicy Górnej. Po-
kazał im pamiątki związane ze świętym 
Janem Pawłem II: zdjęcia, publikacje, 
medale papieskie, narty. Uczniowie mo-
gli także podziwiać kapliczkę z Jezusem 
Frasobliwym wyrzeźbioną przez pana 
Kazimierza Sikorę na pamiątkę setnych 
urodzin papieża Polaka. Były wspólne 
zabawy, pieczenie kiełbasek na ognisku, 
gra w piłkę oraz wykonywanie pamiąt-
kowych rysunków i wpis do kroniki. 

Egzamin na kartę rowerową - test z wie-
dzy teoretycznej przeprowadzony był 
przy użyciu aplikacji Kahoot. Uczniowie, 
którzy zaliczyli część teoretyczną, przy-
stąpili do egzaminu praktycznego, gdzie 
musieli wykazać się techniką sprawnej 
jazdy na rowerze. Egzamin odbył się 
przy udziale policji z Wydziału Ruchu 
Drogowego w Nowym Targu. 

Wycieczka do Energylandii - 11 czerw-
ca ósmoklasiści uczestniczyli w wyciecz-
ce do parku rozrywki w Zatorze. Pobyt 
tutaj był fantastycznym sposobem na 
poznanie i utrwalenie materiału z fizyki. 
Uczniowie dowiedzieli się, że wszystkie 
atrakcje w parku są zbudowane z myślą 
o prawach fizyki, a gra tymi prawami po-
woduje, że przejażdżki są tak zabawne 
i przerażające. Wycieczka była również 
doskonałą formą integracji klas ósmych 
i wspólnej zabawy. Ten ostatni w szkole 
podstawowej wyjazd pozostanie w pa-
mięci uczestników na długie lata.

W Miasteczku Galicyjskim - uczniowie 
klas IV i V wraz z wychowawczyniami 
wybrali się na wycieczkę do Nowego 
Sącza. Najpierw w kinie Helios obej-
rzeli komedię animowaną „Krudowie 
2”, a następnie zwiedzali Miasteczko 
Galicyjskie w Sądeckim Parku Etnogra-
ficznym. Uczniowie mogli usłyszeć od 
przewodników na przykład jak w XIX w. 
pracowali: fotograf, zegarmistrz, apte-
karz, krawiec, cukiernik, garncarz, fry-
zjer, golibroda, strażak. 
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W dniach 11-15 czerwca 2021 r. 
23 uczniów naszej szkoły przystąpiło 
do realizacji projektu „BE BRAVE – 
MŁODZI W KULTURZE” prowadzone-
go przez Stowarzyszenie Teatr Nowy 
w Krakowie i wzięło udział w pierw-
szych, wyjazdowych warsztatach szko-
leniowych w Sromowcach Wyżnych.
Jest to innowacyjny projekt oparty 
na nauce poprzez doświadczenie, po-
zwalający jego uczestnikom sprawdzić 
się w nowych rolach i sytuacjach. Ce-
lem projektu jest wsparcie rozwojowe 
i aktywizacja społeczna młodzieży, 
włączenie młodych ludzi w działania na 
rzecz ich lokalnej społeczności. Projekt 
gwarantuje również jego uczestnikom 
możliwość nabrania nowych umiejęt-
ności i kompetencji współpracy w gru-
pie, zrealizowania wspólnego działania 
a także poznania uznanych artystów 
i intelektualistów. Projekt finansowany 
jest ze środków Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz 
Gminę Ochotnica Dolna. 

Dla uczniów był to niesamowity czas 
pełen wrażeń, wspólnego działania, 
bycia ze sobą. Z niecierpliwością czeka-
ją na kolejne etapy realizacji projektu. 
Serdeczne podziękowania składamy 
prowadzącym Danie Bień i Tomaszowi 
Kireńczukowi.

Z kolei 16 czerwca klasa II była na pie-
szej wycieczce doliną potoku Jaszcze 
do miejsca katastrofy amerykańskiego 
samolotu Liberator B-24 J, noszący imię 
„California Rocket”.

Następnego dnia klasa VII pojechała do 
Energylandii, a dzień później klasy VIa 
i VI b zwiedzały zamek w Czorsztynie 
i odbyły rejs statkiem po jeziorze.

PO WAKACJACH...

DBAMY O PAMIĘĆ – TOŻSAMOŚĆ 
NARODOWĄ, DZIEDZICTWO 
KULTUROWE REGIONU

Rajd „Szlakami Partyzantów”
Uczniowie klasy szóstej wzięli udział 
w 50. Jubileuszowym Rajdzie „Szlaka-
mi Partyzantów” w Ochotnicy Dolnej. 
W trakcie marszu na górę z Krzyżem 
Niepodległościpoznawali historię do-
tyczącą Krwawej Wigilii, działalności 
partyzanckiej prowadzonej na terenie 
Ochotnicy i Gorców w czasie II wojny 
światowej oraz okoliczności postawie-
nia krzyża na Wzgórzach Tarchałow-
skich. Następnie grupa zeszła pod Po-
mnik „Ofiar Faszyzmu”, gdzie otrzymali 
odznaki uczestnictwa w Rajdzie, gorący 
posiłek, obejrzeli program artystyczny, 
w tym prezentację broni pochodzącej 
ze zbiorów Muzeum AK w Krakowie 
i pokazy partyzanckiej grupy rekon-
strukcyjnej. 

Akcja „Szkoła pamięta”
26 października uczniowie kl. II wraz 
z wychowawczynią Józefą Leśnicką 
udali się na cmentarz w Ochotnicy 
Górnej - uporządkowali grobyżołnierzy 
poległych w czasie II wojny światowej 
i zapalili znicze na ich mogiłach, zapo-

znali się też z historią bohaterów. Cichą 
modlitwą dzieci uczciły pamięć o tych 
wszystkich, którzy oddali życie za naszą 
wolność. 

„Szkoła do hymnu”
Tradycyjnie szkoła wzięła udział w akcji 
„Szkoła do hymnu”.Uczniowie i nauczy-
ciele o godz. 11.11 odśpiewali Mazurek 
Dąbrowskiego. Nagranie można obej-
rzeć na naszym profilu FB oraz kanale 
YT.

Razem dla Niepodległej
11 listopada odbyły się w naszym ko-
ściele uroczystości związane z Naro-
dowym Świętem Niepodległości. Roz-
poczęły się one Mszą św. w intencji 
Ojczyzny. Po niejodbyła się akademia, 
poświęcona 103. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Wzięła 
w niej udział cała społeczność szkol-
na, harcerze oraz obecni na Mszy św. 
parafianie. Zespół muzyczny uświetnił 
całe wydarzenie pięknymi pieśniami 
o tematyce żołnierskiej i patriotycznej, 
natomiast uczniowie klas siódmych re-
cytowali wiersze ukazujące drogę, jaką 
musieli przejść Polacy, aby odzyskać 
utraconą niepodległość. Po akademii 
wszyscy udali się pod krzyż na Wzgórze 
Iwankowskie, gdzie harcerze w hołdzie 
żołnierzom poległym za wolność Ojczy-
zny zaświecili znicze.

Serdaki vs Kieptary - dziedzictwo kul-
turowe Podhala i Huculszczyzny
30 września w Wiejskim Ośrodku Kultu-
ry w Ochotnicy Górnej gościliśmy grupę 
uczniów z Nowej Soli i Iwano-Frankiw-
ska z Ukrainy, którzy realizują projekt 
„Serdaki vs Kieptary - dziedzictwo kul-
turowe Podhala i Huculszczyzny”. Nasi 
uczniowie zostali zaproszeni do współ-
pracy. Na spotkaniu zaprezentowali 

kulturę lokalną w postaci stroju, gwary, 
przyśpiewek góralskich. Występ cieszył 
się wielkim zainteresowaniem, a sami 
uczniowie spisali się na medal, szczegól-
nie dla Martyna Furca, Magdalena Szla-
ga i Antoni Król. 

KULTYWUJEMY TRADYCJE SZKOLNE

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy Mszą 
św. w kościele parafialnym, następnie 
oficjalne uroczystości odbyły się na sali 
gimnastycznej. Na koniec uczniowie po-
szczególnych klas spotkali się ze swoimi 
wychowawcami.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
13 września uczniowie wybierali opie-
kuna Samorządu Uczniowskiego oraz 
skład rady Samorządu Uczniowskiego.
Opiekunem został wybrany pan Andrzej 
Komorek, natomiast w skład rady SU 
wchodzą: przewodnicząca: Martyna Si-
kora, zastępca: Natalia Czajka, skarbnik: 
Magdalena Konopka, sekretarz: Marty-
na Jamińska, członkowie: Julia Rusnak, 
Szymon Okurzały, Mateusz Wójciak.

Dzień Edukacji Narodowej
W czwartek 14 października odbyła 
się uroczysta akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.Do przygotowania 
części artystycznej włączył się Samo-
rząd Uczniowski. Uczniowie z młod-
szych i starszych klas recytowali wier-
sze i śpiewali piosenki. W obchodach 
uczestniczył zastępca Wójta Ochotnicy 
Dolnej Pan Krzysztof Jurkowski.

Ślubowanie klasy I
19 października w ślubowaniu wzięli 
udział pierwszaki, ich rodzice oraz za-
proszeni gościnnie uczniowie kl. 0-III. 
Klasa I rozpoczęła uroczystość polone-
zem, następniedzieci recytowały wier-
sze i śpiewały piosenki, a potem złożyły 
ślubowanie i pani dyrektor pasowała ich 

na uczniów szkoły a od rodziców otrzy-
mali kuferki ze słodyczami. 

Rocznica śmierci Marii Konopnickiej
29. 10. obchodziliśmy 111 rocznicę 
śmierci patronki szkoły Marii Konop-
nickiej. Uczniowie, przygotowali uro-
czystą akademię. Przypomniana zosta-
ła biografia poetki oraz wiele utworów 
z jej twórczości. Z uwagi na zbliżającą 
się uroczystość Wszystkich Świętych 
wspomniano też o tych, którzy odeszli 
oraz minutą ciszy uczczono ich pamięć. 
Dzieci przygotowały wiązanki i znicze, 
które zostały złożone na wcześniej 
uporządkowanych grobach żołnierzy 
poległych w czasie wojny. Działania te 
wpisują się w akcję „Szkoła pamięta

KONKURSY I ZAWODY

Festiwal Pieśni Patriotycznej 
i Religijnej
W listopadzie dziewczyny Patrycja Po-
laczyk i Martyna Chlebek brały udział 
w XXIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej 
i Religijnej organizowanym przez SP 
w Szlachtowej i Miejski Ośrodek Kul-
tury w Szczawnicy. Uczennice zdobyły 
pierwsze miejsce w kategorii duety.

Konkursy recytatorskie
16 listopada w Wiejskim Ośrodku Kul-
tury w Ochotnicy Dolnej odbył się 
XVIII Gminny Konkurs Recytatorski. 
W etapie szkolnym przeprowadzonym 
przez polonistki oraz nauczycielki klas 
I-III wyłonieni zostali reprezentanci 

szkoły z poszczególnych grup wieko-
wych.W kategorii I, klasy 1-3: Helena 
Błachut, kl. II, Kinga Królczyk, kl. III; 
w kategorii II, klasy 4-6: Hubert Chro-
bak, Małgorzata Plewa; w kategorii III, 
klasy 7–8: Alicja Wygrecka, Piotr Kieł-
basa. Uczniowie pięknie recytowali 
utwory Jana Brzechwy, Marii Konopnic-
kiej i Jana Kochanowskiego. W etapie 
gminnym I miejsce zdobyła uczennica 
kl. 3 – Kinga Królczyk.

Po wygranych eliminacjach szkolnych 
8 listopada w SP nr 2 w Szczawnicy na-
szą szkołę reprezentowała Magdalena 
Konopka w Międzygminnym Konkursie 
Poezji Patriotycznej „Bądź dumny! Je-
steś Polakiem!”

Zawody - mini piłka nożna 
11.10. odbyły się gminne zawody w mini 
piłkę nożną, w których wzięły udział 
wszystkie szkoły z gminy. Drużyna 
chłopców z naszej szkoły zajęła IV miej-
sce.

DBAMY O KONDYCJĘ, O ZDROWIE

Aktywny powrót uczniów do szkoły
W klasach pierwszej i trzeciej rozpoczę-
ły się dodatkowe pozalekcyjne zajęcia 
sportowe w ramach Sport Klubów, czyli 
II etapu programu „WF z AWF – Ak-
tywny powrót uczniów do szkoły”.Jego 
celem jest walka ze skutkami pandemii 
przez poprawę stanu kondycji fizycz-
nej dzieci i młodzieży oraz wsparcie 
uczniów w powrocie do pełnej spraw-
ności fizycznej po długotrwałym okre-
sie nauki zdalnej. Zajęcia prowadzą wy-
chowawczynie tych klas. 

Warsztaty profilaktyczne
18 października uczniowie klas: VIIA, 
VIIB, VIII wybrali się do WOK-u do 
Ochotnicy Dolnej na warsztaty pro-
filaktyczne dotyczące uzależnień od 
narkotyków, alkoholu. Warsztaty były 
prowadzone przez gitarzystę zespo-
łu Dżem Jerzego Styczyńskiego, który 
ostrzegał młodzież, pokazując, do jakiej 
degradacji człowieka prowadzą uzależ-
nienia. Pomiędzy warsztatami był kon-
cert zespołu.

DBAMY O ROZWÓJ CZYTELNICTWA

Narodowe Czytanie 2021
8 września włączyliśmy się w akcję 
Narodowego Czytania organizowaną 
w WOK-u w Ochotnicy Dolnej przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną.Na sali 
zasiedli głównie ósmoklasiści ze szkół 
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SP IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TYLMANOWEJ

Wydarzenia z życia szkoły

W okresie od marca do czerwca 2021 r. 
w Szkole Podstawowej im. ks. Jana 
Twardowskiego w Tylmanowej miało 
miejsce wiele ciekawych wydarzeń.
 

Jednym z ważniejszych wydarzeń 
w szkole był zorganizowany 12 marca 
Dzień Matematyki – Królowej Nauk. 
Była to wspaniała okazja do zaakcen-
towania ogromnej roli tej dziedziny na-
uki w życiu człowieka. Grupa oddziału 
przedszkolnego skonstruowała bryły 
geometryczne oraz stworzyła „Gąsie-
nice matematyczną”. Przedszkolaki 
tworzyły rysunki z figur geometrycz-
nych oraz trenowały logiczne myślenie 
z pomocą różnorakich gier. Dzień Ma-
tematyki stworzyliśmy po to, aby dać 
uczniom trochę odmiany w nauce ma-
tematyki. Matematyka kształtuje i uczy 
dzieci, jest fundamentem logicznego 
myślenia. Pełni ważną funkcję w pro-
cesach poznawania i rozumienia ota-
czającego świata. Dzieci nigdy nie są za 
małe na spotkanie z matematyką, czują 
ją intuicyjnie, mają w sobie niezwykły, 
cenny, naturalny potencjał. Ten dzień 
był pełen emocji. Brawo dla wszystkich 
dzieci.

W związku z obchodami Dnia Ziemi 
22 kwietnia przedszkolaki wykonały 

piękne prace plastyczne o tematyce 
przyrodniczej, zaśpiewały eko-piosenkę 
oraz posprzątały okolice szkoły! Ucznio-
wie klasy III z wielkim zaangażowaniem 
włączyli się do akcji. Natomiast ucznio-
wie klasy 7 wykonali kilka prezentacji 
promujące postawy proekologiczne „Bo 
Ziemia to wyspa zielona, wśród innych 
dalekich planet. To dom dla ludzi i zwie-
rząt i musi być bardzo zadbany”.

W marcu został również rozstrzygnięty 
konkurs literacki zorganizowany przez 
bibliotekę szkolną pt. ,,Wiosenne prze-
budzenie’’. Jesteśmy w pełni uznania 
dla dojrzałości nagrodzonych utworów. 
Każdy uczeń realizował w sposób po-
etycko spójny przyjęty pomysł, intere-
sująco budował poetycki nastrój i twór-
czo odnosił się do tematyki konkursu. 
W kategorii klas VI-VII pierwsze miejsce 
zajęła Julia Ligas z klasy VII, natomiast 
w kategorii klas IV-V zwyciężyła Diana 
Franczyk z klasy V, drugie miejsce za-
jął Robert Kozielec z klasy IV, a trzecie 
Anna klasy IV. 

Wiosnę uroczyście powitała klasa ,,0” 
Mimo pochmurnej pogody z uśmiechem 
na twarzy zaśpiewali piosenki, recyto-
wali wiersze i rysowali wiosenne krajo-
brazy. Witaj Majowa Jutrzenko...”- oto 
jak świętowaliśmy 230 rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Co prawda 
w ograniczonych warunkach, ale udało 
się nam zorganizować występ dla na-
szych Rodziców. Programu artystyczny 
przygotowali uczniowie klas 0-III z oka-
zji natomiast prezentację multimedialną 
opracowali uczniowie klasy VIII Huberta 
J. Kamila M. 

Uczniowie klasy trzeciej poznali sylwet-
ki sławnych kobiet - matek: Marię Curie 
Skłodowską, Elżbietę Zawacką, Wandę 
Rutkiewicz i Grażynę Bacewicz. Nasze 
Mamy również zasługują na uwagę, gdyż 
to One są bohaterkami dnia codzienne-
go łącząc pracę zawodową z obowiąz-
kami domowymi i jeszcze znajdują czas 
na swoje pasje. Na nasze zaproszenie 
odpowiedziała mama Michała Konopki 
i podzieliła się z nami swoimi zaintereso-
waniami. Dziękujemy jej za poświęcony 
czas i przekazane umiejętności.

z terenu gminy. Przedstawicielki naszej 
szkoły – Dominika Jurkowska i Oliwia 
Chrobak – przybliżyły wszystkim życie 
i twórczość Gabrieli Zapolskiej, autorki 
czytanej w tym roku „Moralności pani 
Dulskiej”. 

Dzień Głośnego Czytania
28 i 29 września uczniowie klas I - III 
zostali zaproszeni do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ochotnicy Górnej z okazji 
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czy-
tania.Wybrane pozycje literatury dzie-
cięcej czytali nauczyciele, bibliotekarka 
oraz chętni uczniowie. Było to bardzo 
miłe spotkanie z książką. Pani biblio-
tekarka zapoznała dzieci z zasadami 
funkcjonowania biblioteki i zachęciła do 
korzystania, zwracając uwagę, że czy-
tanie na głos stymuluje rozwój, trenuje 
mózg, wzbogaca słownictwo, a przede 
wszystkim rozwija wyobraźnię i budu-
je więzi międzyludzkie, w tym między 
rodzicami, dziadkami a dziećmi, którym 
książki są czytane.

DBAMY O EKOLOGIĘ

W dniach 6.09-10.09 w ramach pro-
jektu Ekotydzień uczniowie klasy piątej 
wzięli udział w akcji sprzątanie Ochot-
nicy. Uzbrojeni w worki i rękawice zbie-
rali śmieci w okolicach naszej szkoły.
Następnie w oczyszczalni ścieków 
w Tylmanowejpoznawali kolejne etapy 
oczyszczania ścieków a 10 września 
w amfiteatrze w Ochotnicy Górnej 
wzięli udział w ekopikniku. Były wystę-
py o treściach ekologicznych, występy 
wokalne seniorów, premiera teledysku 
ekologicznego oraz wiele innych atrak-
cji. W międzyszkolnym konkursie ekolo-
gicznym reprezentowali nas: Kowalczuk 
Aleksandra, Kiełbasa Filip, Szlaga Jakub 
oraz Wójciak Mateusz. Odpowiedzieli 
oni dobrze na wszystkie wylosowane 
pytania i wygrali wspaniałe nagrody. 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

Spotkanie z podróżnikiem
21. 10. szkołę kolejny już raz odwiedził 

pan Samuel Kempski. Podróżnik tym ra-
zem w interesujący sposób przedstawił 
wiele ciekawych informacji na temat 
północnoafrykańskiego kraju, jakim jest 
Maroko.

BeBrave
W dniach 24-27 września 2021 r. 
uczniowie z klas VII-VIII brali udział 
w szkoleniu wyjazdowym w ramach 
projektu Be Brave - młodzi w kulturze. 
Zajęcia dotyczyły przygotowania i na-
kręcenia filmu pt. „Wyspa Tumanów” 
a prowadzili je trenerzy z Teatru Nowe-
go w Krakowie. Efektem końcowym jest 
film, którego twórcami i odtwórcami ról 
są uczniowie naszej szkoły.

Wycieczki:
- do Krakowa - 5 października klasy I–
III były w Zamku Królewskim – Wawel, 
tam wzięły udział w lekcji muzealnej 
oraz zwiedzały „komnaty królewskie”. 
Odwiedziły też smoka w „Smoczej Ja-
mie”. 

- 12 października klasy IV, V, VI wraz 
z wychowawcami również wyruszyły 
do Krakowa. Pierwszym etapem po-
dróży była wizyta w krakowskim zoo, 
następnie uczniowie zwiedzili Park Edu-
kacji Globalnej „Wioski Świata”, gdzie 
zwiedzili wioskę afrykańską, indiańską, 
arktyczną i peruwiańską. Dzięki tej po-
dróży mogli poznać odmienną rzeczy-
wistość.

- do Wojtyłowej Gazdówki - 11 paź-
dziernika klasa III udała się na wy-
cieczkę.Najpierw uczniowie obejrzeli 
wystawę historyczną upamiętniającą 
101 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości, a następnie udali się do 
„Wojtyłowej Gazdówki”, gdzie w1955r. 
przebywał ks. Karol Wojtyła. Pan An-
drzej Foks opowiedział uczniom o hi-
storii pobytu ks. Wojtyły w Ochotnicy 

Górnej, pokazał im pamiątki związane 
ze świętym Janem Pawłem II: zdjęcia, 
publikacje, medale papieskie, narty. 
Były wspólne zabawy oraz pieczenie 
kiełbasek na ognisku.

- w Bieszczady - 29 października ucznio-
wie wyjechali na wschodnie rubieże kra-
ju. W programie wycieczki znalazły się: 
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnow-
cu, Centrum Dziedzictwa Szkła w Kro-
śnie, zapora w Solinie, Muzeum Budow-
nictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
w Bóbrce.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO

Próbna ewakuacja szkoły
17 listopada o godz. 9.50 odbyła się 
próbna ewakuacja budynku szkoły. Ak-
cja została przeprowadzona we współ-
pracy z OSP z Ochotnicy Górnej. Straża-
cy oraz nauczyciele przekazali uczniom 
informacje na temat zasad bezpieczeń-
stwa i właściwego zachowania się w sy-
tuacjach zagrożenia. 
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Nasza szkoła wzięła udział w Ogólno-
polskim projekcie WIERSZE KSIĘDZA 
JANA. Wzięliśmy udział we wspólnym 
świętowaniu i wirtualnych obchodach 
święta patrona szkoły ks. Jana Twar-
dowskiego Ksiądz Jan Twardowski był 
zafascynowany dziecięcym sposobem 
patrzenia na świat. 1 czerwca mogliśmy 
wspólnie z innymi szkołami z całej Pol-
ski mogliśmy pokazać jak dzieci widzą 
i interpretują jego poezję. Stworzyli-
śmy wspólnie wirtualną książkę z jego 
wierszami ilustrowaną rysunkami dzieci. 
Dzięki temu jeszcze lepiej poznaliśmy 
poezję księdza Jana i będziemy mogli in-
spirować się jego twórczością. W naszej 
szkole zwyciężył rysunek Diany Fran-
czyk z klasy V i został umieszczony 
w zbiorze poezji.

1 czerwca to wyjątkowy dzień w naszej 
szkole. Obchodzimy bowiem podwój-
ne święto: Dzień Patrona Szkoły oraz 
wyczekiwany przez wszystkie dzieci - 
Dzień Dziecka. Uroczystości rozpoczęli-
śmy Mszą św. Część artystyczna odbyła 
się na sali sportowej z uwzględnieniem 
zasad sanitarnych. Uczniowie z klasy 
VIIII przybliżyli nam sylwetkę i twór-
czość ks. J. Twardowskiego. Uczniowie 
klas starszych uczestniczyli w rozgryw-
kach sportowych. Na koniec odbył się 
poczęstunek przygotowany przez Radę 
Rodziców. Były słodycze, napoje oraz 
smaczna pizza.

W dniu Święta Patrona Szkoły odbyło 
się również ślubowanie uczniów klasy 
pierwszej. Ślubowanie, to jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w życiu każde-
go ucznia, dlatego uroczystość miała 
bardzo podniosły charakter. Pierwszo-
klasiści przygotowywali się do tego 
dnia długo i wytrwale pod kierunkiem 
wychowawczyni. To emocjonujące wy-
darzenie jest piękną i niezapomnianą 
szkolną tradycją. Pierwszaki z unie-
sioną dłonią, zgodnym, chórem złożyli 
uroczystą przysięgę na sztandar szko-
ły, a aktu pasowania symbolicznym 
ołówkiem dokonała Dyrektor Szkoły. 
Uczniowie klas pierwszych z okazji ślu-
bowania otrzymali pamiątkowe książki 
oraz legitymacje szkolne. Z pewnością 
ten dzień na długo pozostanie w pamię-
ci pierwszoklasistów.

Nasi uczniowie z wielkim zapałem przy-
stąpili do następujących konkursów:
1) Ogólnopolski Konkurs Matematyczny 
TOP Maths.W tym konkursie swoją wie-
dzą wykazali się uczniowie klas IV-VIII 
i uzyskali zadawalające wyniki, Była to 
świetna forma sprawdzenia umiejętno-
ści matematycznych

2) W Konkursie Historycznym ,,Dzieje 
Ochotnicy i Tylmanowej II miejsce zajął 
Michał Mikołajczyk z klasy IV, a wyróż-
niona została Diana Franczyk z klasy V

3) W konkursie Wiedzy prawnej do II 
etapu przeszli: K. Kozielec z klasy VIII, 
H. Janczura z klasy VIII oraz Sz. Maurer 
z klasy VIII

4) Umiejętnościami sportowymi mogą 
pochwalić się chłopcy, którzy zdobyli 
III miejsce w Piłce Siatkowej Chłopców 
w Igrzyskach Dzieci Ośrodka Pieniny.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w corocznym Festynie Rodzinnym 
w Tylmanowej. Uświetnili uroczystość 
kujawiakiem i krakowiakiem

Szczegółowe informacje na temat naszej 
działalności można znaleźć na stronie 
internetowej 
www.sptylmanowa.ochotnica.pl 
oraz na naszym fanpage’u, 
na który serdecznie zapraszamy! 

PO WAKACJACH...

Inauguracja nowego roku szkolne-
go 2021/22 rozpoczęła się mszą św. 
w kościele parafialnym. Oficjalną część 
rozpoczęto od wprowadzenia pocztu 
sztandarowego i wspólnego odśpie-
wania hymnu narodowego oraz hymnu 
szkoły. Następnie przywitano wszyst-
kich zgromadzonych i głos zabrała Pani 
dyrektor Grażyna Noworolnik, a zaraz 
potem wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk, który zaszczycił nas 
swoją obecnością. Wyraził wdzięczność 
za trud z którym musiało zmierzyć się 
całe środowisko szkoły wraz z nauczy-
cielami podczas zdalnego nauczania. 

Życzył wszystkim wytrwałości w prze-
kazywaniu i zdobywaniu wiedzy, dużo 
zdrowia oraz samych sukcesów. Następ-
nie uczniowie udali się do sal lekcyjnych 
na spotkanie z wychowawcami.

8 września uczniowie klasy VIII wzięli 
udział w ogólnopolskiej akcji ,,Narodo-
we Czytanie’’, promującej czytelnictwo, 
zorganizowanej przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Ochotnicy Dolnej. 
Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony 
czytano utwór Gabrieli Zapolskiej pt. 
,,Moralność pani Dulskiej’’. Na scenie 
uczniowie musieli głosem, dykcją odpo-
wiednią mimiką i dynamiką oddać ko-
mizm i gorzką ironię zawartą w dziele, 
a przede wszystkim uniwersalne prze-
słanie moralne, które w imię uczciwo-
ści i sprawiedliwości każe potępiać zło. 
Była to jedyna okazja do zaprezento-
wania swoich umiejętności aktorskich. 
Uczniowie wrócili bardzo zadowoleni 
i pełni wrażeń.

Niebywałą okazją do promowania po-
staw ekologicznych był udział uczniów 
w gminnej akcji EKOTYDZIEN. 10 wrze-
śnia uczniowie brali udział w sprząta-
niu okolic szkoły oraz w wycieczce do 
oczyszczalni ścieków w Tylmanowej. 
Starsze klasy uczestniczyły w warsz-
tatach ekologicznych, które odbyły się 
w szkole. Uczniowie dowiedzieli się wie-
lu ciekawych informacji na temat głów-
nych problemów ochrony środowiska 
na świecie. Podsumowaniem Ekotygo-
dnia stał się Ekopiknik, który odbył się 
w Ochotnicy Górnej w warunkach ple-
nerowych. Przygotowano sporo atrakcji 
dla uczestników w tym m.in. smaczne 
przekąski. Czteroosobowe drużyny ze 
wszystkich szkół naszej gminy walczyły 
o cenne nagrody w konkursie ekologicz-
nym. Wszyscy doskonale się bawili.

Ogromną rolę w procesie kształcenia 
odgrywają wycieczki szkolne. Pod-
czas wycieczki rozbudzamy ciekawość 
i zainteresowanie, umożliwiamy większą 
koncentrację uwagi i nastawienie całej 
świadomości na przedmiot poznania. 
W oparciu o własne obserwacje, prze-
życia, porównania, uczeń dochodzi do 
poznania ogólnych i istotnych własno-
ści przedmiotu i zjawisk. Tak zdobyta 
wiedza jest jasna, wyraźna, skonkre-
tyzowana i trwała. W myśl tej zasady 
nasi uczniowie mieli możliwość uczest-
niczenia w kilku wycieczkach oraz wy-
prawach związanych z bezpośrednim 
obcowaniem z przyrodą. Zgodnie z tra-
dycją naszej szkoły, zawsze w pierw-

szym miesiącu nauki obchodzimy „Świę-
to pieczonego ziemniaka”. W tym dniu 
uczniowie klas 0-3 wspólnie integrowali 
się w altanie nad brzegiem Dunajca, za-
jadając pyszną kiełbaskę i oczywiście 
ziemniaczki. Bardzo dziękujemy rodzi-
com za zaangażowanie i pomoc w orga-
nizacji tego dnia! Natomiast uczniowie 
klas V-VIII wybrali się na wycieczkę do 
Ojcowa. Wycieczka została zrealizowa-
na w ramach projektu „Odkrywam Ma-
łopolskę” realizowanego przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopol-
skiego. Podczas tej wycieczki uczniowie 
wyrabiali w sobie umiejętność uczenia 
się przez obserwację, odkrywanie oraz 
rozmowy z ludźmi. Opanowując umie-
jętność obserwacji, dziecko zdobywa 
ważną metodę poznawania rzeczywi-
stości, a dzięki różnym obserwacjom 
prowadzonym na wycieczkach rozwija 
się u dziecka spostrzegawczość i wy-
obraźni. Najpierw uczniowie zwiedzili 
Jaskinię Łokietka, która położona jest 
ok. 125 m nad dnem Doliny Sąspow-
skiej i jest największą spośród wszyst-
kich znanych na terenie Parku jaskiń. Jej 
długość wynosi 320 m, a deniwelacja -7 
m. Składa się z kilku korytarzy i dwóch 
dużych sal: Rycerskiej i Sypialni oraz 
dwóch mniejszych. Następnie poznali 
Jaskinię Nietoperzową, która znajduje 
się na terenie Parku Krajobrazowego 
Dolinki Krakowskie. Jest jedną z naj-
większych jaskiń Wyżyny Krakowsko
-Częstochowskiej, a jej nazwa pochodzi 
od znalezionych w niej bogatych szcząt-
ków kopalnych i współcześnie żyjących 
gatunków nietoperzy. Kolejnym punk-
tem wycieczki był zamek w Pieskowej 
Skale, gdzie można było podziwiać 
wspaniałą Maczugę Herkulesa. W Ojco-
wie uczniowie spacerowali po unikato-
wej krajobrazowo Dolinie Prądnika. Pan 
przewodnik przekazał wiele ciekawych 
informacji na temat tego regionu. 

4.10.2021 uczniowie klas 0-III udali się 
na bardzo atrakcyjną wycieczkę do Kry-
nicy. Największą atrakcją okazał się nie-
wątpliwie przejazd pociągiem ze Starego 
Sącza do Krynicy. Większość dzieci mia-
ła okazję po raz pierwszy uczestniczyć 
w takiej podróży. Kolejnym punktem 

programu była wizyta w Pijalni Wód, 
gdzie nie zabrakło chętnych do degu-
stacji zdrowej wody. Na koniec czekały 
na uczestników zabawki zgromadzone 
w gablotach Muzeum Zabawek, nie tyl-
ko z Polski, ale również z innych państw 
europejskich i to począwszy już od XIX 
w. Jest to magiczne miejsce, w którym 
czas się zatrzymał, i w którym, szcze-
gólnie my - opiekunowie, mogliśmy się 
przenieść do czasów swojego dzieciń-
stwa i szkoły.

10 listopada odbyła się uroczysta aka-
demia upamiętniająca wydarzenia zwią-
zane z odzyskaniem niepodległości 
przez Polskę. 11 listopada to symbol mi-
łości do ojczyzny, walki o wolność, sym-
bol wiary i zwycięstwa. Po uroczystej 
akademii uczniowie udali się do miejsca 
pamięci, które znajduje się obok szkoły 
by odśpiewać hymn Polski.

28.10.2021 r. odbył się szkolny kon-
kurs recytatorski. Uczniowie z klas I-III 
prezentowali utwory Jana Brzechwy, 
klasy IV-VI recytowali wiersze Marii 
Konopnickiej, natomiast uczniowie klas 
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ZSP IM. HENRYKA SUCHARSKIEGO W TYLMANOWEJ 

Wędrówka rozpoczęła się na ścieżce 
edukacyjnej „Dolina potoku Jaszcze” 
im. por. pil. W. Beimbringa. Następnie 
uczestnicy dotarli do miejsce katastro-
fy amerykańskiego bombowca typu 
Liberator B-24J o imieniu „California 
Rocket”, gdzie Pani Janina Piszczek – 
przewodnik - opowiedziała uczniom 
o historii tego miejsca. 

Dalej grupa podążała szlakiem na Ma-
gurki w celu zdobycia jednej z 4 wież 

Przeczytali wybraną książkę Ł. Wierz-
bickiego ,,Afryka Kazika”. Dzięki lek-
turze poznali postać reportera Kazi-
ka,afrykański kontynent oraz życie jego 
mieszkańców. Postanowili przybliżyć 
się do postaci przygotowując maski 
afrykańskie, przebierając się w stroje 
tubylców. Jedna z uczennic wcieliła się 
w postać Kazika – głównego bohatera. 

Tak przygotowani przyjechali do schro-
niska w Ochotnicy Górnej - Ustrzyk na 
piknik z noclegiem. Pogoda sprzyjała 
do zabaw na świeżym powietrzu. Do 
wspólnej zabawy zaprosili pana Micha-
ła Buzka reżysera teatru „Hejo”, który 
pięknie przeczytał wybrany fragment 
książki „Afryka Kazika” oraz organizo-
wał konkursy związane tematycznie 
z Afryką: 
- wykonywanie rozkazów zamkniętych 
w balonach 
– quiz wiedzy o Afryce i lekturze,
- wyścig chodzenia po śladach, 
- wyścigi jazdy na niby na nartach 
w trójkach, 
- przenoszenie wody na pustyni, 
tak aby nie wylać ani kropelki 
(jesteśmy eko oszczędzamy wodę),
- szukanie na mapie Afryki góry 
Kilimandżaro, 
- puszczanie baniek mydlanych,
- wyścigi w workach

Uczniowie z Tylmanowej 
- na Magurkach 

Afrykańskie przygody uczniów 
z Tylmanowej  

Z okazji Dnia Dziecka nauczyciele i wychowawcy klas VI i VIIA z ZSP 
im. mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej zorganizowali dla uczniów 
wycieczkę w góry. 

Uczniowie kl. II i IIIB Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tylmanowej 
pod kierunkiem swoich wychowawczyń Z. Brzeźnej i A. Kozielec 
zrealizowali trzeci, ostatni etap Innowacyjnego Międzynarodowego 
Projektu ,,Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki” pod tytułem 
,,Mała chmurka w krainie słońca”.

widokowych znajdujących się na tere-
nie Gminy Ochotnica Dolna. 

Uczniowie otrzymali od Pani Lucyny 
Kozub specjalne karty, na których będą 
przybijać pieczęcie z kolejno zdobytych 
wież. 

- Nasza przygoda dopiero się rozpoczyna. 
Mimo wielu obaw pogoda wyjątkowo nam 
dopisała i wędrówka była ogromną przy-
jemnością. Cieszyliśmy się wspólnie spę-

dzonym czasem i napawaliśmy się prze-
pięknymi widokami – mówią nauczyciele 
i uczniowie. 

Z Magurek grupa zeszła do Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego „Ustrzyk”, 
gdzie aktywnie spędziła czas, korzy-
stając z infrastruktury Otwartej Strefy 
Aktywności oraz piekąc kiełbaski. Do 
domów wszyscy wracali w cudownych 
nastrojach – to był naprawdę dobry 
dzień.

Nagrodą dla zwycięzców i uczestników 
były słodycze.

Zmęczeni, ale zadowoleni posilali się 
kiełbaskami z grilla, przygotowanymi 
przez rodziców. 

Wieczorem w schronisku rozpoczęła 
się druga część wspólnej zabawy. Pod 
kierunkiem dyrygenta Michała Buzka 
uczniowie przebrani w stroje afrykań-
skie grali na instrumentach afrykańskie 
rytmy i tworzyli improwizacje. Świetnie 
wychodził im również taniec przy mu-
zyce Jeruzalema - Dance w wykonaniu 
dzieci afrykańskich. 

Praca podczas realizacji projektu była 
ciekawym doświadczeniem. W pamię-
ci uczestników te chwile pozostaną na 
zawsze. Oprócz korzyści edukacyjnych 
były wspaniałą okazją do wielu działań 
integrujących klasę.

Na drugi dzień uczniowie udali się do 
WOK w Ochotnicy Górnej. Przewodni-
kiem po galerii był kierownik WOK pan 
Zdzisław Błachut. Zwiedzili „Małą gale-
rę poświęconą Lotnictwu Polskiemu od 
1013 r. do czasów zakończenia II wojny 
światowej”. Poznali historie zrzutów 
dla partyzantów. Zobaczyli szczątki sa-
molotu „Liberator”, oraz zagrali w edu-

kacyjną grę „Dotknięcie tożsamości – 
masz historię w swoich rękach”.

Następnie zwiedzili „gazdowską chału-
pę” Na koniec byli w galerii miejscowych 
artystów. Podziwiali ich prace, które 
były wykonane w czasie trwania warsz-
tatów „Ginące zawody”: rzeźbiarskich, 
malarskich, garncarskich, malowania na 
szkle. Pod wielkim obrazem „Obrządek 
weselny” zrobili wspólne zdjęcie.

starszych deklamowali poezję Jana Ko-
chanowskiego.Głównym celem konkur-
su było promowanie poezji wybitnych 
polskich poetów, poznawanie dzieł 
klasyki polskiej literatury, rozwijanie 
wśród uczniów kultury żywego słowa, 
umiejętności recytatorskich oraz pre-
zentowanie się na scenie. Komisja kon-
kursowa kierowała się następującymi 
kryteriami: znajomość tekstu właściwe 
tempo mówienia (dostosowane do sytu-
acji, przestrzeganie znaków interpunk-
cyjnych, przerzutni,) wyraziste mówie-
nie (dostosowanie sposobu mówienia 
do prezentowanego fragmentu tekstu, 
odpowiednie akcentowanie, modulacja 
głosu, pauzy, wyrażanie uczuć za po-
mocą głosu, zaciekawienie, wzruszenie 
bądź rozbawienie słuchaczy).

Szkolne Koło Wolontariatu bierze udział 
w Małopolskim Projekcie ,,Mieć Wy-
obraźnię Miłosierdzia’’ w ramach, któ-
rego wolontariusze wzięli udział w po-
rządkowaniu miejsc pamięci na terenie 
Tylmanowej. Kolejnym punktem reali-
zacji zadań jest przygotowywanie pa-
czek mikołajkowych dla dzieci z OREW 
w Ochotnicy Dolnej. Uczniowie organi-
zują również zbiórkę artykułów higie-
nicznych dla podopiecznych z ,,Przytu-
liska św. brata Alberta’’ w Grywałdzie.

Szczegółowe informacje 
na temat naszej działalności można 
znaleźć na stronie internetowej 
www.sptylmanowa.ochotnica.
pl oraz na naszym fanpage’u, 
na który serdecznie zapraszamy! 
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Wydarzenia z życia szkoły

Działania Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Tylmanowej za okres od 1 mar-
ca do 15 czerwca 2021r. 

1) W miesiącach marzec i kwiecień zor-
ganizowaliśmy akcję promującą zdrowe 
odżywianie. Uczniowie naszej szkoły 
nagrywali filmiki, prezentujące przepisy 
na zdrowe posiłki i napoje, które były 
prezentowane na szkolnym Facebooku. 

2 )Z okazji Dnia Ziemi 2021 zorganizo-
waliśmy dla uczniów klas starszych kon-
kurs pt. „Rośliny i zwierzęta chronione 
w mojej najbliższej okolicy”. Uczniowie 
klas IV -VI wykonali prezentacje multi-
medialne, często z własnymi zdjęciami. 
Natomiast uczniowie klas VII-VIII, stwo-
rzyli plakaty interaktywne. Zwycięzcy 
konkursu: na prezentację multime-
dialną byli: Jakub Ligas – klasa VI i Ka-
rol Owsianka – klasa IVI. Zwycięstwo 
w konkursie „Plakat interaktywny”, 
przypadło: Kindze Ligas z kl. VII A i Ani 
Kozielec z kl. VIIB 

3) W naszej szkole 24 marca 2021r. 
odbyło się V Ogólnopolskie Czytanie 
Jeżycjady. Razem z bohaterami „Szó-
stej klepki” Małgorzaty Musierowicz 13 
uczniów z klas: VI, VIIa i VIIb przenio-
sło się do Poznania, by tam przeżywać 
pierwsze licealne rozterki m.in. z Cele-
styną Żak i Jerzym Hajdukiem, prezen-
tować swoje wiersze z Danką Filipiak 
oraz powitać małą Irenkę w domu Ża-
ków. Trzy przeczytane przez uczniów 
fragmenty świadczą o ponadczasowo-
ści powieści, w której nastolatkowie, 
podobnie jak dziś, przeżywają pierwsze 
sympatie, przyjaźnie oraz uczą się poko-
nywania trudności w codziennym życiu. 

4) W marcu odbył się w Krakowie 
konkurs recytatorski „Poezja kobiet”, 
organizowany przez Centrum Kultu-
ry Podgórza, w którym uczestniczyły 

uczennice klas siódmych. Trzecie miej-
sce w konkursie zajęła Marzena Gaź-
dziak z klasy 7b. 

5) Od marca w naszej szkole realizowa-
ny jest również ogólnopolski projekt 
Baczyński, któremu patronują m.in. 
wojewoda lubuski i Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Upamiętniając setną 
rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego w naszej szkole zorganizo-
wano cykl lekcji poświęconych poecie, 
uczniowie redagowali kartkę z pamięt-
nika twórcy i opowiadanie, wykonali za-
kładki do książki oraz ilustracje wiersza 
Elegia o chłopcu polskim oraz brali udział 
w przygotowaniu montażu Spotkanie 
z poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

6) Uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Tylmanowej zakwalifikowa-
li się do II etapu Małopolskiego Konkur-
su Wiedzy o Chorwacji. Organizatorem 
konkursu jest Honorowy Konsul Repu-
bliki Chorwacji, a współorganizatorami 
Małopolski Kurator Oświaty, Marszałek 
Województwa Małopolskiego oraz Dy-
rektor Instytutu Filologii Słowiańskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zadaniem uczniów było przygotowa-
nie prezentacji multimedialnej na jeden 
z poniższych tematów: „Przyroda i geo-
grafia Republiki Chorwacji”, „Historia, 
zabytki i tradycje Republiki Chorwacji”, 
„Republika Chorwacji dzisiaj”. Cztery 
zespoły pięcioosobowe z klas: VI, VII a, 
VII b oraz VIII opracowywały tematy: 
„Republika Chorwacji dzisiaj” i „Histo-
ria, zabytki, i tradycje Republiki Chor-
wacji”. II etap konkursu odbędzie się 
16.06.2021 r. w Krakowie i będzie po-
legał na rozwiązaniu – przez każdego 
uczestnika indywidualnie – testu złożo-
nego ze 100 pytań w czasie 60 minut. 

7) Ważne święto – 4 maja obchodzimy 
Dzień Strażaka. Z tej okazji przedszko-
laki odwiedziły jednostkę OSP Tylma-
nowa. W tym dniu po raz kolejny miały 
okazję usłyszeć o wadze i potrzebie pra-
cy strażaków dla całej naszej tylmanow-
skiej społeczności i nie tylko.

8) 27 maja w naszym przedszkolu obcho-
dziliśmy Dzień Mamy, do którego dzieci 
przygotowywały się od dawna. Przed-
szkolaki zaprezentowały przedstawie-
nie pt” Czerwony Kapturek” na podsta-
wie bajki Jana Brzechwy oraz wierszyki, 

piosenki i tańce a także wręczyły kwiaty 
i samodzielnie wykonane prezenty. Było 
bardzo wesoło i uroczyście. Nasi goście 
nagrodzili występy gromkimi brawami, 
nie kryjąc wzruszenia. 

9) W dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziec-
ka uczniowie naszej szkoły wyruszyli na 
długo wyczekiwane wycieczki klasowe. 
Kiedy jedni wędrowali wśród przepięk-
nych plenerów najbliższej okolicy, inni 
zwiedzali urocze zakątki Zakopanego. 
Uczniowie mieli okazję ponownie inte-
grować się po długim okresie zdalnego 
nauczania. Zwiedzali zabytki, podziwiali 
panoramę, piekli kiełbaski, szukali skar-
bu, grali w gry na świeżym powietrzu.

10) W dniu 8 czerwca 2021 roku zor-
ganizowaliśmy Szkolny Konkurs Języka 
Angielskiego dla uczniów klas III. Celem 
konkursu było motywowanie uczniów 
do nauki języka angielskiego, utrwale-
nie wiadomości zdobytych w I etapie 
edukacyjnym, rozwijanie uzdolnień 
oraz podniesienie samooceny uczniów. 
I miejsce w konkursie zajęła Izabela 
Cebula. II miejsce zajęli Michał Nosal 
i Mateusz Warzecha. III miejsce zdobyli 
Zuzanna Kozielec i Michał Orzechowski. 

11). Projekt Erasmus + „Uczniowie szkół 
podstawowych stają się obywatelami 
globu” jest realizowany w naszej szko-
le od października 2020r. Partnerami 
działań są uczniowie szkół podstawo-
wych z Grecji, Włoch i Węgier. Wybuch 
pandemii i nauka zdalna zmusiły nas do 
prowadzenia działań online. Nauczyli-
śmy się wielu nowych aplikacji, zapre-
zentowaliśmy różne aspekty kulturowe 
naszych krajów, rozwijamy się języko-
wo, utrzymując indywidualne kontakty 

z kolegami i koleżankami z krajów part-
nerskich. Mamy nadzieję, że w nowym 
roku szkolnym będziemy gościć w Tyl-
manowej uczniów i nauczycieli z Włoch, 
Węgier i Grecji i wspólnie realizować 
nowe zadania.

13) Uczniowie kl. II i IIIB Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Tylmanowej pod 
kierunkiem swoich wychowawczyń 
Z. Brzeźnej i A. Kozielec zrealizowa-
li trzeci, ostatni etap Innowacyjnego 
Międzynarodowego Projektu ,,Czytam 
z klasą. Lekturki spod chmurki” pod ty-
tułem ,,Mała chmurka w krainie słońca”. 
Dzieci Przeczytały książkę Ł. Wierzbic-
kiego ,,Afryka Kazika”. Dzięki lekturze 
poznały postać reportera Kazika, afry-
kański kontynent oraz życie jego miesz-
kańców. Postanowili przybliżyć się do 
postaci przygotowując maski afrykań-
skie, przebierając się w stroje tubylców. 
Jedna z uczennic wcieliła się w postać 
Kazika – głównego bohatera. 

Tak przygotowani przyjechali do schro-
niska w Ochotnicy Górnej - Ustrzyk na 
piknik z noclegiem. Pogoda sprzyjała 
zabawom na świeżym powietrzu. Do 
wspólnej zabawy zaprosili pana Michała 
Buzka reżysera teatru „Hejo”. Wieczo-
rem w schronisku rozpoczęła się druga 
część wspólnej zabawy. Pod kierunkiem 
dyrygenta Michała Buzka uczniowie 
przebrani w stroje afrykańskie, grali na 
instrumentach afrykańskie rytmy i two-
rzyli improwizacje. Świetnie wychodził 
im również taniec przy muzyce Jeruza-
lema-Dance w wykonaniu dzieci afry-
kańskich. 

14) W ramach realizacji tegoż projektu, 
który ma również charakter ekologicz-
ny, uczniowie klasy II i III b zorganizowali 
Dzień Ochrony Środowiska dla przed-
szkolaków i uczniów klas I-III. Przygo-
towali przedstawienie „Ekopozytywni”. 
Uczniowie przedstawili w scenkach za-
grożenia dla środowiska przyrodniczego 

ze strony człowieka. Dzieci uczyły się 
segregacji odpadów, poznały ekoznaki 
i pogłębiły swoją świadomość ekolo-
giczną.

15)Biblioteka szkolna prowadzi działal-
ność głównie rozwijającą czytelnictwo 
wśród uczniów, oraz promującą szkołę 
w środowisku i regionie. 

Rok 2021 został ogłoszony rokiem K. K. 
Baczyńskiego, dlatego Światowy Dzień 
Poezji, obchodzony w naszej szkole, zo-
stał poświęcony jego Twórczości.

W związku ze Światowym Dniem Książ-
ki i Praw Autorskich uczniowie zostali 
zaproszeni do Szkolnego Konkursu Fo-
tograficznego „Z książką w roli głównej”. 
Wzięło w nim udział 17 uczniów z klas 
I-VIII. W I kategorii – uczniowie klas I-IV: 
I m. zajęła uczennica z klasy II – Alek-
sandra Klag, w II kategorii – uczniowie 
klas V-VIII: I m. - Gabriela Klag z kl. VIIB.

Obecnie trwa Szkolny Konkurs Pla-
styczny „W przyszłości będę kimś na-
prawdę ważnym” z zakresu doradztwa 
zawodowego, przeznaczony dla dzieci 
przedszkola i uczniów klas I-III. 

Poza tym uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w różnych konkursach zewnętrz-
nych. W VII Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Świat wokół mnie” orga-
nizowanym przez Państwowe Liceum 
Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśni-
czu wzięły udział: Aleksandra Ligas 
z kl. VIII i Marzena Gaździak z kl. VIIB; 
w konkursie „Śladami ks. Franciszka 
Blachnickiego” zorganizowanym przez 
Pienińską Szkołę Branżową I stopnia im. 
ks. F. Blachnickiego w Szczawnicy udział 
wzięły: Anna Kozielec z kl. VIIB i Urszula 
Mikołajczyk z kl. VIII. Urszula otrzymała 
wyróżnienie. 

Nasi uczniowie brali udział i odnosili 
sukcesy w konkursach organizowanych 
przez Centrum Kultury Podgórza w Kra-
kowie. Były to: 
• konkurs na kartkę walentynkową „Od 
serca do serca”, w którym wzięło udział 
37 uczniów z naszej szkoły; 11 z nich 
zdobyło nagrody i wyróżnienia; 
• konkurs fotograficzny „Zimowe mi-
gawki” - tym razem swoje prace na kon-
kurs zgłosiło 11 osób; jury nagrodziło 
i wyróżniło cztery nasze uczestniczki 
w kategorii klas IV-VI; 
• konkurs plastyczny na najpiękniej-
sza kartkę wielkanocną - tym razem 
wysłaliśmy prace 55 uczestników – 
11 przedszkolaków i 44 uczniów szko-
ły podstawowej; wśród nagrodzonych 
i wyróżnionych znalazło się 16 uczest-
ników z naszej szkoły.
• konkurs fotograficzny „Wiosna, ach to 
ty!”, w którym wzięło udział 7 uczniów 
z naszej szkoły. 

16) Urszula Mikołajczyk została laureat-
ką Konkursu Wiedzy Prawnej 

17) Michał Nosal z kl. IIIa otrzymał 
wyróżnienie w etapie wojewódzkim 
XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-
nego dla Dzieci “Bezpiecznie na wsi 
mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom 
zapobiegamy”.

18) W konkursie KANGUR MATEMA-
TYCZNY wzięło udział 34 uczniów. 
Wynik bardzo dobry uzyskała Urszula 
Mikołajczyk z klasy VIII
Wyróżnienie otrzymali: Nowak Amelia 
i Werszner Jakub z klasy II, Topolski Mi-
chał z klasy III, Adamczyk Szymon z kla-
sy IV, Ziemianek Łukasz z klasy VIIa
W zawodach drugiego stopnia XVI 
Olimpiady Matematycznej Juniorów 
brała udział Urszula Mikołajczyk z klasy 
VIII.
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PO WAKACJACH...

WRZESIEŃ

CZYTAMY RAZEM
8 września - uczniowie kl. VIII B uczest-
niczyli w NARODOWYM CZYTANIU, 
które zorganizowała Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ochotnicy Dolnej. Ta edycja 
poświęcona została Gabrieli Zapolskiej 
i jej komedii pt. „Moralność Pani Dul-
skiej”. Dwa pierwsze akty przygotowała 
wcześniej grupa uczniów z Ochotnicy. 
Akt trzeci przypadł w udziale uczestni-
kom spotkania. Naszą szkołę godnie re-
prezentowała Marzena Gaździak, która 
weszła w rolę tytułowej bohaterki - pani 
Dulskiej. 

WYCIECZKI GÓRSKIE
Aby odnosić sukcesy w edukacji należy 
zadbać także o zdrowe ciało i umysł. 
Z tego też powodu uczniowie uczestni-
czyli w wycieczkach górskich.

9 września – uczniowie zaangażowani 
w działalność szkolnego wolontariatu 
zawędrowali do Doliny Pięciu Stawów.
10 września – dla uczniów klasy trzeciej 
zorganizowano wycieczkę do rezerwatu 
przyrody ,,Wąwóz Homole”.

AKCJA – SPRZĄTANIE TYLMANOWEJ
Podczas, gdy część uczniów klas 7 i 8 
uczestniczyła w wycieczce do Zakopa-
nego, pozostali uczniowie klas ósmych 
wzięli udział w akcji sprzątania Tyl-
manowej w ramach Tygodnia Ekologii 
w Gminie Ochotnica Dolna. Odwiedzili 
również oczyszczalnię ścieków w Tyl-

manowej i poszerzyli swoją wiedzę na 
temat metod oczyszczania ścieków.

„AKTYWNY POWRÓT DO SZKOŁY” 
13 września - w szkole rozpoczęły się 
zajęcia w ramach „Sport Klubu” w klasie 
II oraz w następnych tygodniach w kla-
sach: I i III. Celem projektu organizo-
wanego prze Ministerstwo Edukacji 
Narodowej jest poprawa wydolności 
oddechowej i monitoring stanu kondycji 
fizycznej dzieci oraz wsparcie uczniów 
w powrocie do pełnej sprawności fi-
zycznej po długotrwałym okresie nauki 
zdalnej. 

50 RAJD SZLAKAMI PARTYZANTÓW
16 września - odbył się 50 Jubileuszowy 
Rajd Szlakami Partyzantów. W rajdzie 
brali udział uczniowie klasy VIII A, któ-
rzy wędrowali na Lubań, a następnie do 
Ochotnicy Dolnej. Przy okazji przypo-
mniano młodzieży o wydarzeniach, któ-
re miały miejsce na Podhalu w trakcie 
II wojny światowej, a w szczególności 
w trakcie Krwawej Wigilii z 23 grudnia 
1944 roku, gdy w wyniku pacyfikacji wsi 
Ochotnica Dolna przez Niemców zginę-
ło 56 jej mieszkańców.

POZNAJEMY MAŁOPOLSKĘ
22 września 
Uczniowie klas: IV A i B uczestniczyli 
w wycieczce do Jaskini Wierzchowskiej 
Górnej, podziwiając piękno Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej oraz do Ogro-
du Doświadczeń, gdzie poprzez zabawę 
poznawali różnorodne zjawiska fizycz-
ne, z kolei w Muzeum Lotnictwa Pol-
skiego mieli okazję obejrzeć eksponaty 
związane z lotniczym dziedzictwem na-
szego kraju, począwszy od statków po-
wietrznych, mundurów, po uzbrojenie 
i wyposażenie.

Uczniowie klas: I-III udali się na wy-
cieczkę do Kopalni Soli w Bochni, która 
to w 2013 roku została wpisana na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
i Przyrodniczego UNESCO. W czasie 
wyprawy przez najpiękniejsze i najcie-
kawsze wyrobiska kopalni uczniowie 
oglądali unikatowe komory solne o cha-
rakterystycznym kształcie i układzie 
geologicznym, rzeźby solne, a także na-
rzędzia i urządzenia górnicze.

RÓWNONOC JESIENNA. 
Z tej okazji uczniowie z klas: VII i VIII 
przeprowadzili EKSPERYMENT ERATO-
STENESA polegający na obliczeniu OB-
WODU ZIEMI przy użyciu metrowego 
patyka. Było to jedno z zadań wynikają-

cych z realizowanego w szkole projektu 
Erasmus+.

Dzięki temu doświadczeniu uczniowie 
mieli okazję wykorzystać swoją wiedzę 
w praktyce, doskonalić swoje kom-
petencje matematyczne oraz poznać 
postać antycznego greckiego filozofa 
i matematyka Eratostenesa żyjącego 
w 3 wieku p.n.e. 

NA GÓRSKICH SZLAKACH
28 września - klasa II uczestniczyła 
w wycieczce do Zakopanego. Uczniowie 
wędrowali od Wierchu Porońca w kie-
runku Rusinowej Polany, podziwiając 
przepiękną panoramę Tatr, następnie 
udali się do Sanktuarium Matki Boskiej 
Jaworzyńskiej na Wiktorówkach, gdzie 
było objawienie Matki Bożej Marysi 
Murzańskiej, wracali Doliną Złota oraz 
Doliną Filipka, wyprawę zakończyli pod 
skocznią. Drugoklasiści doskonale pora-
dzili sobie na górskich szlakach.

SPIESZYMY Z POMOCĄ 
28 września – w szkole, podczas ze-
brania z rodzicami, odbył się kiermasz 
zorganizowany przez Szkolne Koło 
Wolontariatu, gdzie można było zaku-
pić ciastka, oraz książki, cytaty i cie-
kawostki. Dochód w kwocie 1126 zł 
został przekazany Stowarzyszeniu na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnością In-
telektualną działającemu w Szczawnicy 
i przeznaczony na budowę domu miesz-
kalnego w Szlachtowej. 

ŚLUBOWANIE 
PIERWSZOKLASISTÓW
29 września - w szkole odbyła się uro-
czystość pasowania uczniów klasy 
pierwszej. Pierwszoklasiści w obecności 
przybyłych rodziców zaprezentowali 
krótki program artystyczny, który był 
ich pierwszym egzaminem. Uczniowie 
odpowiadali na pytania dotyczące na-
szej ojczyzny, szkolnej nauki oraz za-
sad zachowania, po czym uroczyście 
ślubowali na sztandar szkoły, że będą 
dbać o jej dobre imię, szanować innych, 
a swoją nauką i zachowaniem sprawiać 

radość rodzicom i nauczycielom. Na-
stępnie pani Dyrektor Anna Szerszeń 
symbolicznym piórem, dokonała aktu 
pasowania Pierwszaków na uczniów na-
szej szkoły. 

PAŹDZIERNIK

SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW 
Z POLICJANTAMI.
1 października - szkołę odwiedzili funk-
cjonariusze z Komisariatu Policji w Kro-
ścienku, którzy przybyli na spotkanie 
z przedszkolakami. Przedstawili im za-
sady bezpiecznego zachowania się na 
drodze i podczas zabaw. Dzieci miały 
okazję poznać również pracę policjanta 
i atrybuty związane z wykonywaniem 
tego zawodu.

Każdy przedszkolak mógł poczuć się jak 
prawdziwy policjant, zajmując miejsce 
w policyjnym radiowozie.

Z WIZYTĄ W FANO
5 - 7 października - nauczyciele z na-
szej szkoły wraz z delegacjami peda-
gogów ze szkół partnerskich udali się 
do Fano we Włoszech, gdzie uczestni-
czyli  w międzynarodowym szkoleniu 
nauczycieli zorganizowanym w ramach 
Projektu Erasmus+ pt. „Uczniowie szkół 
podstawowych stają się obywatela-
mi świata”. Projekt realizowany jest od 
1.10.2020 r. we współpracy ze szkoła-
mi partnerskimi z Fano (Włochy), Kilkis 
(Grecja) i Fót (Węgry).

Wśród celów podejmowanych działań 
znajdują się: nauka efektywnej pracy 
w grupach i zespołach międzynarodo-
wych oraz rozwijanie umiejętności po-
sługiwania się aplikacjami cyfrowymi. 
Realizacja zadań zaowocuje większym 
zaangażowaniem uczniów w przedsię-
wzięcia proekologiczne, rozwijaniem 
kompetencji kluczowych oraz poprawą 
skuteczności komunikowania się w języ-
ku angielskim.  

W trakcie warsztatów przeanalizowano 
dotychczasowe działania projektowe, 
zwracając uwagę na konieczność jego 
wydłużenia ze względu na sytuację pan-
demiczną. Uczestnicy szkolenia ustalili 
szczegółowy harmonogram działań na 
rok szkolny 2021/2022, których zreali-
zowanie pozwoli na uzyskanie w czerw-
cu 2022r. Certyfikatu Ekoszkoły.
Nauczyciele porównali doświadczenia 
w zakresie edukacji ekologicznej, wdra-
żane przez poszczególne szkoły part-
nerskie. Zaprezentowali propozycje no-
wych zadań, wśród których znalazły się 
m.in.: ekologiczne pokazy mody, przy-
gotowanie przepisów lokalnych potraw 
w języku angielskim, przygotowanie 
ozdób  z materiałów recyklingowych, 
a także rajdy i warsztaty, umożliwiające 
poznanie przyrody. Efekty pracy będą 
prezentowane na platformie TwinSpace.

Podczas warsztatów uczestnicy spo-
tkania omówili terminy mobilności 
uczniów, wśród których przewiduje 
się podróże: do Grecji (marzec 2022r), 
Włoch (październik 2022r.) i Węgier 
(maj 2023), a także pobyt zagranicznych 
gości w Polsce (maj 2022r.) Nauczyciele 
ustalili kryteria, według których ucznio-
wie wszystkich szkół partnerskich będą 
kwalifikowani do poszczególnych wy-
jazdów. Istotne znaczenie będzie od-
grywała praca podczas realizacji zadań 
projektowych oraz znajomość języka 
angielskiego, zwłaszcza umiejętność 
i chęć komunikowania się.

Uczestnicy szkolenia wymienili się do-
świadczeniami w zakresie stosowanych 
metod i form pracy z uczniami, a także 

spostrzeżeniami w zakresie organizacji 
pracy w szkołach partnerskich, szcze-
gólnie w czasie pandemii. Nauczyciele 
odwiedzili Szkołę Podstawową Montes-
sori w Gubbio, gdzie mogli zaobserwo-
wać funkcjonowanie placówki, sposoby 
nauczania oraz wykorzystanie zróżnico-
wanych środków i pomocy dydaktycz-
nych.

Zakończenie projektu planuje się na maj 
2023r. Całość działań jest finansowana 
przez Unię Europejską w ramach pro-
gramu Erasmus +.

ZWIEDZANIE EKOLOGICZNEJ 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
W TYLMANOWEJ.
8 października - uczniowie klasy 
I uczestniczyli w wycieczce pieszej do 
Oczyszczalni Ścieków w Tylmanowej, 
gdzie wysłuchali prelekcji o dwóch me-
todach oczyszczania ścieków, czyli bak-
teriami i metodą membranową, zwie-
dzając właśnie tą część Oczyszczalni. 

POZNAJEMY MAŁOPOLSKĘ
11 – 12 października - uczniowie klasy 
VI i klasy VII brali udział w dwudnio-
wej wycieczce do Ojcowskiego Parku 
Narodowego. Wycieczka zrealizowana 
została w ramach projektu „Odkrywam 
Małopolskę” realizowanego przy wspar-
ciu finansowym Województwa Mało-
polskiego.

Pierwszego dnia uczniowie zwiedzili za-
mek w Pieskowej Skale, gdzie mogli po-
dziwiać wspaniałą Maczugę Herkulesa, 
zamek w Ojcowie oraz Jaskinię Łokietka 
która jest największą spośród wszyst-
kich znanych na terenie Parku jaskiń. 
Spacerując unikatową krajobrazowo 
Doliną Prądnika mieli okazję zobaczyć 
Bramę Krakowską oraz krasowe Źródło 
Miłości. Kolejnym punktem wycieczki 
była Jaskinia Nietoperzowa której na-
zwa pochodzi od znalezionych w niej 
bogatych szczątków kopalnych i współ-
cześnie żyjących gatunków nietoperzy.

Drugi dzień uczniowie rozpoczęli od 
zwiedzenia Pustyni Błędowskiej. Jest 
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to największy w Polsce obszar lotnych 
piasków (około 33 km²), leżący na po-
graniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny 
Olkuskiej. Następnym punktem wy-
cieczki była Korzkiew, gdzie uczniowie 
brali udział w grze terenowej „Z Eleono-
rą Wodzicką spacer po Korzkwi”. Spa-
cerując questem po Korzkwi, odwiedzili 
najważniejsze miejsca historyczne, po 
których oprowadzała ich Eleonora Wo-
dzicka – dawna właścicielka tutejszych 
dóbr. Korzkiew to miejsce silnie związa-
ne z ważnymi wydarzeniami w historii 
Polski. 

PRZEDSZKOLAKI W KINIE.
2 października - przedszkolaki udały się 
do kina Sokół w Nowym Sączu na film 
pt. „Psi Patrol”. Po seansie spacerowa-
ły ulicami miasta. Kolejnym ciekawym 
punktem wycieczki był Dworzec Kole-
jowy, gdzie dzieci miały okazję zobaczyć 
wnętrze dworca- poczekalnię, kasy bile-
towe oraz odjeżdżające pociągi i pracę 
dyżurnego ruchu.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14 października - Samorząd Uczniowski, 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przy-
gotował uroczystą akademię, w której 
uczestniczyli zaproszeni goście: Zastęp-
ca Wójta Gminy Ochotnica Dolna – Pan 
Krzysztof Jurkowski, Kierownik zespo-
łu ds. Oświaty – Pani Renata Sproch, 
Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani 
Dorota Chlebek – Płonka, Dyrekcja oraz 
wszyscy uczniowie i nauczyciele.

W TEATRZE
15 października - uczniowie ósmych klas 
spędzili popołudnie w drodze do Teatru 
im. J. Słowackiego w Krakowie. Wyjazd 
odbył się w ramach innowacji pedago-
gicznej „Kółko humanistyczne”. Obej-
rzeli tam spektakl „Chory z urojenia”, 
w którym rolę Argana zagrał Andrzej 
Grabowski, wywierając niezapomnia-
ne wrażenie. W czasie przedstawienia 
i antraktu młodzież miała okazję podzi-
wiać wnętrze teatru, także spacerując 
po foyer. Nie zabrakło pamiątkowych 
zdjęć. 

GMINNE ZAWODY W PIŁCE NOŻNEJ
25 października - podczas Gminnych 
Zawodów w Piłce Nożnej chłopcy 
z naszej szkoły zajęli 2 miejsce. Wygrali 
z Tylmanową- Zawodzie 6:1, z Ochotni-
cą Dolną 5:2, a w ostatnim meczu zremi-
sowali z Ochotnicą Dolną - Skrodne 1:1. 
Dziewczyny wygrały z Tylamnową - Za-
wodzie 3:0 i awansowały dalej na zawo-
dy rejonowe.

KONKURSU WIEDZY 
O LESIE ,,POZNAJEMY NASZE 
LASY I OJCZYSTĄ PRZYRODĘ”
26 października - odbył się rejonowy 
etap konkursu wiedzy o lesie ,,Pozna-
jemy nasze lasy i ojczystą przyrodę” or-
ganizowany przez Nadleśnictwo Nowy 
Targ i Nadleśnictwo Krościenko. Ce-
lem konkursu było poszerzenie wiedzy 
uczniów na temat lasów, rozbudzenie 
zainteresowań uczniów dotyczących 
ekologii i zjawisk występujących w przy-
rodzie oraz poznanie flory i fauny wy-
stępującej w regionie. Uczennica klasy 
VIII B Justyna Adamczyk zajęła III miej-
sce i weźmie udział w finale konkursu.

W ŚWIECIE LITERACKIEJ FANTAZJI
26 października - w Wiejskim Ośrodku 
Kultury w Tylmanowej miało miejsce 
niezwykłe wydarzenie. Uczniowie klas 
I-III spotkali się z autorką książek dla 
dzieci - Panią Ewą Stadtmüller i autorem 
komiksów i ilustratorem - Panem Łuka-
szem Zabdyrem. 

Spotkanie odbyło się dzięki Pani Moni-
ce Groń z Gminnej Biblioteki Publicz-
nej z Ochotnicy Dolnej, która zaprosiła 
znamienitych gości. Wrażeń było co nie 
miara. Począwszy od cudownej opo-
wieści Pani Ewy o bohaterach swoich 
książek, poprzez warsztaty rysowania 
bajkowych postaci w wykonaniu Pana 
Łukasza, zabawy i konkursy, aż po za-
kupy ciekawych książek i... to co nieco-
dzienne - dedykacje i autografy.  To było 
wspaniałe spotkanie.

PASOWANIE NA 
PRZEDSZKOLAKA 2021/2022
28 października - w przedszkolu odbyła 
się uroczystość pasowania na przed-
szkolaka. To pierwsza tak ważna uro-
czystość dla naszych podopiecznych. 
Od tego dnia stają się oficjalnie przed-
szkolakami.

Uroczystość rozpoczęła się od krót-
kiej części artystycznej, w której ma-
luszki zaprezentowały swoje umiejęt-
ności – dając tym samym dowód, jak 
dużo już potrafią. Po części artystycz-
nej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się 
w przedszkolu, przychodzić każdego 
dnia z uśmiechem, słuchać pani i poma-
gać kolegom oraz być dzielnym przed-
szkolakiem. Następnie pani Dyrektor 
dokonała uroczystego pasowania każ-
dego dziecka na Przedszkolaka. Na pa-
miątkę tego ważnego wydarzenia każde 
dziecko otrzymało dyplomik oraz drob-
ny upominek.

AKCJA „ZNICZ”
29 października - Samorząd Uczniow-
ski zorganizował na terenie szkoły ak-
cję „Znicz”, podczas której uczniowie 
przynosili do szkoły znicze, a następnie 
przedstawiciele SU wraz z opiekunami 
udali się na cmentarz, by uporządkować 
groby zmarłych żołnierzy, a także na-
uczycieli. 

Na grobach złożono znicze oraz wiązan-
ki kwiatów.

LISTOPAD

ZAWODY SPORTOWE 
W PIŁCE NOŻNEJ
3 listopada - dziewczęta z naszej szkoły 
brały udział w zawodach halowej piłki 
nożnej na szczeblu rejonowym. Rozgry-
wały mecze z SP Grywałd , SP Sromow-
ce Wyżne , SP Niedzica, ostatecznie zaj-
mując pierwsze miejsce, co daje awans 
na Zawody na szczeblu Powiatowym.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
POSTACI Z BAJEK
5 listopada – w święto Międzynaro-
dowego Dnia Postaci z Bajek, które 
przypada w rocznicę urodzin Walta Di-
sneya, dzieci z naszej szkoły wcieliły się  
w ulubione bajkowe postacie. Wolonta-
riuszki ze Szkolnego Koła Wolontariatu 
odwiedziły przedszkole, gdzie czytały 
dzieciom bajki oraz prowadziły różne 
zabawy.

NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 
Dzięki współpracy z FIRMĄ PUK EM-
POL Sp.z o. o., która wsparła szkolną 
akcję promującą czytelnictwo KSIĄŻKA 
ZA KSIĄŻKĘ, nasza biblioteka wzboga-
ciła się o nowe książki, które zostały za-
kupione za kwotę 1000 zł.

Akcję, polegającą na zbiórce makulatury 
i pozyskaniu środków na nowe książki, 
zorganizowało i przeprowadziło Szkolne 
Koło Wolontariatu.

POWIATOWE ZAWODY 
SPORTOWE W PIŁCE NOŻNEJ
8 listopada - na Hali w Maniowach od-
były się zawody na szczeblu powiato-
wym, w których brały udział dziewczęta 
z naszej szkoły. 

Rozgrywały mecze z SP Ostrowsko, SP 
Sromowce Wyżne , SP Jabłonka. Osta-
tecznie zajęły drugie miejsce, zabra-
kło tak niewiele, ale wróciły do szkoły 
z uśmiechami na twarzy.

KONKURS PIEŚNI 
PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ
10 listopada - odbył się koncert lau-
reatów XXIII Konkursu Pieśni Patrio-

tycznej i Religijnej, organizowany przez 
Szkołę Podstawową w Szlachtowej. Na-
szą szkołę reprezentowała Kinga Ligas 
z klasy VIII A zajmując I miejsce w kate-
gorii klas 7- 8. 

DAWNO, DAWNO TEMU....
10 listopada - młodzież ze Szkolnego 
Koła Wolontariatu wystawiła przygo-
towane przez siebie przedstawienie pt. 
Królewna Śnieżka. 
Na widowni zasiadła bardzo wymaga-
jąca publiczność, która doskonale zna 
temat. Uwadze naszych najmłodszych 
widzów nie umknęły żadne szczegóły

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLE-
GŁOŚCI I ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 
MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO
15 listopada - z okazji Dnia Patrona 
Szkoły oraz Narodowego Święta Nie-
podległości w naszej szkole odbyła się 
uroczysta akademia. Dzień 11 listopada 
1918 roku, to szczególna data w polskiej 
historii. W tym dniu naród polski, który 
przez 123 lata był pozbawiony wolności 
i własnego państwa, odzyskał niepod-
ległość. Wreszcie, po raz pierwszy od 
1795 roku, na mapach Europy pojawiła 
się nazwa “Polska” jako samodzielne 
państwo z własnymi granicami. 

Tradycją Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego im. mjra Henryka Suchar-
skiego w Tylmanowej jest połączenie 
obchodów tego narodowego święta ze 
Świętem Patrona Szkoły. Uroczystość 
rozpoczęto od wprowadzenia pocztu 
sztandarowego i odśpiewania hymnu 
państwowego. Następnie uczniowie 
klasy VI i Samorząd Uczniowski zapre-
zentowali montaż słowno-muzyczny, 
poświęcony majorowi Henrykowi Su-
charskiemu. Zwieńczeniem podniosłych 

chwil było złożenie kwiatów pod tablicą 
pamiątkową Patrona przez przedsta-
wicieli społeczności uczniowskiej oraz 
uczczenie minutą ciszy pamięci majora 
i wszystkich poległych w walce o wol-
ność. Po części oficjalnej głos zabrała 
Dyrektor Szkoły – Pani Anna Szerszeń, 
która wygłosiła krótkie przemówienie, 
wspominając o tym, jak ważne jest bycie 
patriotą w codziennym życiu. Postawa 
mjra Henryka Sucharskiego powinna 
być inspiracją dla wszystkich uczniów. 
Następnie wystąpił Wójt Gminy Ochot-
nica Dolna – Pan Tadeusz Królczyk. Na-
wiązał do słów Papieża Jana Pawła II, 
że ”każdy z nas ma swoje Westerplatte”, 
o które powinien walczyć. Podkreślił 
też rolę współpracy między rodzicami, 
nauczycielami i uczniami dla skutecznej 
i efektywnej edukacji. Na koniec odśpie-
wano hymn szkoły: „Pieśń o chwale”.

Po zakończonej akademii Pan Wójt spo-
tkał się z Gronem Pedagogicznym. Po-
dziękował nauczycielom za trud i zaan-
gażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą 
oraz podzielił się swoimi refleksjami, do-
tyczącymi obecnej sytuacji w oświacie.
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Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) zajęła drugie miejsce 
w wyścigu Dwars door Vlaanderen Women, który odbył się 
31 marca. Polka przegrała w dwójkowym sprincie z Annemiek Van 
Vleuten, która odniosła pierwsze zwycięstwo w drużynie Movistar.

Kobiety do pokonania miały 130 kilometrów i osiem istotniejszych 
podjazdów, z Mur de Huy na czele. Zdecydowaną dominatorką 
kobiecej Strzały była dotąd Anna van der Breggen (SD Worx), 
która wygrała… sześć ostatnich edycji. Była też faworytką 
tegorocznej odsłony.

Kasia Niewiadoma druga w wyścigu 
Dwars door Vlaanderen Women

Katarzyna Niewiadoma 
(Canyon//SRAM) zajęła drugie 
miejsce w Strzale Walońskiej 

Decydującą walkę poprzedziły liczne 
akcje zaczepne. W jednej z pierwszych 
jechała Marta Lach (Ceratizit – WNT), 
która jednak stosunkowo szybko, bo już 
ponad 60 kilometrów przed metą zo-
stała dogoniona. W kolejnej, istotniej-
szej akcji pojawiły się Anna Henderson 
(Jumbo-Visma), Lucinda Brand (Trek-
Segafredo) i Elise Chabbey (Canyon//
SRAM). 35 kilometrów od mety miały 
niespełna minutę zapasu.

Po dogonieniu tej trójki próbę podjęła 
Ruth Winder (Trek-Segafredo), ale nie 
ulegało wątpliwości, że po raz kolejny 
losy wyścigu rozstrzygną się dopiero 
na finałowym podjeździe. Przed nim 
w grupie głównych faworytek nastąpiła 
jednak mocna selekcja dzięki pracy An-
nemiek van Vleuten (Movistar). 

Finałowy podjazd rozpoczynała na czele 
dziewiątka zawodniczek, ale już pierw-
sze metry doprowadziły do brutalnej 
selekcji. W jej efekcie na czele pozosta-
ły tylko Van der Breggen i Niewiadoma, 
które toczyły walkę o zwycięstwo do 
ostatnich metrów. Lepsza okazała się 
aktualna mistrzyni świata.

Źródło: kolarsko.pl 

Przed wyścigiem mężczyzn w prestiżo-
wym belgijskim klasyku rywalizowały 
panie. Miały do pokonania 122,2 km 
wokół Waregem.

Annemiek Van Vleuten uciekła wraz 
z Kasią Niewiadomą około 35 kilome-
trów przed metą. Holenderka i Polka 
zdołały utrzymać przewagę nad peleto-
nem. 300 metrów przed metą finisz roz-
poczęła Van Vleuten i była szybsza od 
świetnie jadącej Kasi, która jednak nie 
dysponuje takim sprintem jak zawod-
niczka Movistaru.

Świetnie uciekające zawodniczki próbo-
wała gonić drużyna Trek-Segafredo pra-
cująca dla obrończyni tytułu Ellen van 
Dijk, jednak Niewiadoma i Van Vleuten 
utrzymywały przewagę około 20-30 
sekund.

Po trzecie miejsce finiszowała także za-
wodniczka Canyon-SRAM Alexis Ryan.
Źródło: ww.naszosie.pl 

Zawodnicy Mks Traila Ochotnica w ostatni weekend wzięli udział 
w Mistrzostwach w Katalonii w kategoriach OPEN odnosząc wielki 
sukces. Klub reprezentowało trzech zawodników: Adam Szlaga, Jan 
Szlaga i Michał Łętowski. 

W dniach 22 – 23 maja, w Ochotnicy Górnej, odbyła się I i II 
runda Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Rajdach 
Motocyklowych Trial 2021. Był to zarazem początek sezonu, który, 
jak co roku, startuje właśnie w Ochotnicy. 

Michał Łętowski zajął 1 miejsce w ka-
tegorii OPEN Verde. Z kolei Jan Szlaga 
wywalczył 2 miejsce w OPEN Blanc. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów sportowych! 

Zdjęcia: Mks Trial Ochotnica - Facebook

W zawodach udział wzięło 118 zawod-
ników z całej Polski. Chociaż pogoda nie 
dopisała, a z nieba padał rzęsisty deszcz, 
to jednak emocji i zaciętej rywalizacji 
nie zabrakło. Trasa rajdu przebiegała po 

Mks Trial Ochotnica 
na Mistrzostwach w Hiszpanii 

Mistrzostwa Polski w Trialu 2021 
w Ochotnicy 

trudnym, górskim terenie, liczącym wie-
le podjazdów i przeszkód. 

Jan Szlaga z MKS Trial – Ochotnica zajął 
1 miejsce w kategorii ŻAK. Gratulujemy! 

Organizatorem zawodów był Motorowy 
Klub Sportowy Trial – Ochotnica. 

W sobotę (22 maja) na miejsce zawodów 
udał się Tadeusz Królczyk Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna, natomiast niedziel-
nej rywalizacji (23 maja) przyglądał się, 
a następnie nagrody wręczył, Krzysz-
tof Jurkowski Zastępca Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy ko-
lejnych sukcesów sportowych. 

Zdjęcia: Facebook MKS Trial-Ochotnica
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W tym roku po raz 59. odbył się Małopolski Wyścig Górski 
znany też jako Tour of Małopolska. 

Zakończyła się akcja malowania Trial Parku w Ochotnicy Dolnej. 
Efekt jest zadziwiający! Całość nabrała unikatowego charakteru. 
Malowanie wykonali artyści z Fresh – Paint. 

Trasa Małopolskiego Wyścigu 
Górskiego prowadziła przez 
Ochotnicę i Tylmanową 

Trial Park w Ochotnicy w nowej 
kolorowej odsłonie 

W weekend (5–6 czerwca) kolarze prze-
jechali przez Gminę Ochotnica Dolna. 

5 czerwca trasa prowadziła z Niepoło-
mic do Nowego Targu m.in przez Tylma-
nową. 6 czerwca kolarze wyruszyli, na 
ostatni trzeci etap, z Jabłonki na Prze-
hybę. Przejechali przez przełęcz Kun-
rowską i Ochotnicę, kierując się następ-
nie w stronę Łącka. 

W wyścigu wzięła udział rekordowa 
ilość zawodników tj. 30 ekip z 20 państw, 
łącznie ponad 180 kolarzy. Większość 
z nich na małopolskich drogach przygo-
towuje się do igrzysk w Tokio.

Małopolski Wyścig Górski to jedna 
z najstarszych i najtrudniejszych imprez 
kolarskich w Polsce. Impreza jest czę-
ścią UCI Europe Tour 2021.

14 sierpnia, po raz pierwszy w Ochotni-
cy Dolnej, odbędą się Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Trialu Rowero-
wym. Sportowa impreza będzie okazją 
do zaprezentowania Trial Parku w zu-
pełnie nowej kolorowej odsłonie. 
 
- Dziękujemy naszym sponsorom: Stani-
sław Chryczyk – Esbud, Stanisław Nie-
wiadomy – STANDACH, Sławkowi Barna-
siowi, Firmie z Holandii ARBEX Services, 
Andrzejowi Sikora – BUDEX, Pawłowi Fo-
rendzie - Tartak Forenda, Markowi Rusnak 
- Restauracja OCH. Dziękujemy przede 
wszystkim Gminie Ochotnica Dolna za 
wsparcie naszej działalności i udostępnie-
nie tego miejsca. Zapraszamy - Ochotnica 
Dolna os. Tarchały - Trial Park – informu-
ją na Facebooku członkowie Klubu MKS 
Trial Ochotnica. 

W sobotę 26 czerwca odbyła się I edycja nowego wydarzenia 
w Gorcach. Podczas wyjątkowo wymagającego biegu LUBIĘ LUBAŃ 
zawodnicy ośmiokrotnie wbiegali na Lubań, za każdym razem 
od innej strony. 

Miejscem startu było osiedle Rola 
w Ochotnicy Dolnej, następnie trasa 
prowadziła na Lubań, szlakiem zielo-
nym do Tylmanowej, szlakiem czerwo-
nym do Krościenka, szlakiem zielonym 
do Grywałdu, szlakiem niebieskim do 
Kluszkowce SKI, szlakiem żółtym do 
Mizernej, szlakiem zielonym do osiedla 
Kudowe, szlakiem niebieskim do ko-
ścioła w Ochotnicy Dolnej, a na koniec 
ostatni zbieg na metę na Rolę domykał 
trasę. 

Na końcu każdej trasy czekał na biega-
czy lotny punkt z napojami, zaś w bazie 
namiotowej na Lubaniu przez 21 godzin 
działał punkt kontrolny z ciepłym je-
dzeniem i napojami, obsadzony przez 
wolontariuszy - mieszkańców i biegaczy 
z gmin Ochotnica i Krościenko.

Z 95-kilometrową trasą i ponad 5.400 
przewyższenia zmierzyły się 3 kobie-
ty i 8 mężczyzn. Pełną trasę pokonało 
7 osób, najszybszy zawodnik był na 
mecie po 14 godzinach i 15 minutach, 
a ostatnia biegaczka przybyła na metę 
o 1 w nocy czyli po 21 godzinach. Na 
mecie czekały na biegaczy wyjątkowe 
medale, przygotowane przez Joannę 
Dłubacz (Rękodzieło Niezapominajka, 
osiedle Rola). Jako pierwsi biegi ukoń-
czyli: Marcin Wantuch (I miejsce), Ma-
riusz Strzelczyk (II miejsce) oraz Marzka 
Janerka (III miejsce). 

Bieg „Lubię Lubaań” zakończony 

W biegu wziął udział reprezentant Gmi-
ny Ochotnica Dolna, pan Piotr Nowo-
rolnik z Tylmanowej, który 7-krotnie 
wbiegł na Lubań (około 85 km). - gratu-
lujemy! 
 
W symbolicznym zakończeniu wydarze-
nia wziął udział Wójt Gminy Ochotnicy 
Dolna, Tadeusz Królczyk. 

Kolejna edycja wydarzenia jest plano-
wana na jesień 2021, zapraszamy!

Organizatorem biegu była 
Fundacja Run Vegan.

Partnerzy: Gmina Ochotnica Dolna, 
Nadleśnictwo Lasy Państwowe

Nagrody ufundował: marka Garmin, 
agroturystyka Mała Gorczańska Chat-
ka, pensjonat Górska Przystań

WYNIKI 2021    
 
MĘŻCZYŹNI  czas biegu
Marcin Wantuch  14:15
Mariusz Strzelczyk  14:31
Jacek Cupiał  16:00

KOBIETY  
MarzkaJanerka  15:45
Renata Dyduła  18:56
Magdalena Karpiel  20:57

Zdjęcia: Gorce Ultra Trail
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1 lipca, zawodników klubu piłkarskiego Lubań Tylmanowa, 
podczas treningu, odwiedził pan Tomasz Kowalik - sympatyk 
klubu, dziennikarz z Warszawy, od kilkudziesięciu lat związany 
z Tylmanową.

16 lipca w Gminie Ochotnica Dolna odbył się pierwszy etap 
wyścigu kolarskiego Nowy Targ Road Challenge o Puchar Wójta 
Gminy Ochotnica Dolna dedykowany Kasi Niewiadomej – kolarce 
z Ochotnicy, która startowała na igrzyskach w Tokio. 

W lipcowy weekend, od 16 do 18 lipca, po podhalańskich 
i spiskich szosach przemknęli kolarze startujący w Nowy Targ Road 
Challenge, najbardziej prestiżowym wyścigu kolarskim dla amatorów 
w Polsce. Na starcie zameldowali się wszyscy najlepsi kolarze, co 
gwarantowało wysoki poziom sportowy, tym bardziej, że w tym roku 
była najwyższa frekwencja, 29 kobiet i 194 mężczyzn z całej Polski.

4 lipca na torze kajakowym Wietrznice w Zabrzeży odbyły się 
I Międzynarodowe Mistrzostwa Dzieci w Slalomie Kajakowym.  

W lipcu w Ochotnicy Dolnej w trial parku odbył się obóz sportowy 
zorganizowany przez MKS Trial Ochotnica. 

Sportowa wizyta na stadionie 
LKS Lubań Tylmanowa 

Kasia Niewiadoma 
– Ochotnica Challenge 

Relacja z zawodów Nowy Targ 
Road Challange 

Mistrzostwa Dzieci 
w Slalomie Kajakowym 

Światowo w Ochotnicy 
- Trial Camp Ochotnica #2 

Pan Tomasz wręczył najlepszemu w mi-
nionym sezonie strzelcowi tylmanow-
skiej drużyny Patrykowi Zepowi książkę 
o Kazimierzu Górskim i pogratulował do-

Zawodnicy ścigali się na niezwykle wy-
magającej trasie prowadzącej z Ochot-
nicy Dolnej do Ochotnicy Górnej, z licz-
nymi podjazdami, na której swój talent 
kolarski szlifowała najlepsza góralka na 
świecie – Katarzyna Niewiadoma. 

Start wyścigu znajdował się przy budyn-
ku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochot-
nicy Dolnej. Zawodnicy rozpoczęli ściga-
nie o godzinie 14.00 i mieli do pokonania 
trasę i długości 10 km. Kolarze startowali 

Codziennie wyścig odwiedzał inne miej-
scowości - Ochotnicę Dolną, Dursztyn 
i Nowy Targ. Biuro zawodów zlokalizo-
wane było na nowotarskim rynku w ra-
tuszu. Poza mocną obsadą wyścig stał na 
najwyższym poziomie organizacyjnym, 
który zapewniała Tatra Cycling Events 

Nagrody zwycięzcom wręczył Starosta 
Nowosądecki Marek Kwiatkowski. 

W zawodach konkurowało ze sobą 
143 zawodników w dwóch kategoriach 
wiekowych i 7 konkurencjach. Na to-
rze rywalizowali kajakarze z 10 klubów 
sportowych, w tym dwóch słowackich. 
W punktacji drużynowej wygrał Klub 
Start Nowy Sącz przed KTK Liptowski 
Mikulasz oraz KS Pieniny Szczawnica.

Oprócz młodych zawodników z Ochot-
nicy, wzięli w nim udział także najlepsi 
sportowcy z Europy tj. elita sportowa 
z Francji, Niemiec, Austrii, Węgier, Sło-
wacji i Danii. 

Obóz prowadził aktualny Mistrz Polski 
w trialu rowerowym Karol Serwin. 

Obóz sportowy rozpoczął się w sobotę 
(10 lipca) i trwał do czwartku (15 lipca). 

robku bramkowego. Patryk Zep w ubie-
głym sezonie strzelił 22 bramki. 
Gratulujemy sukcesu sportowego i ży-
czymy kolejnych! 

3 miejsce wywalczyła Amelia Adamczyk 
z Tylmanowej reprezentująca KS Sokoli-
ca. Gratulujemy! 

Zawody odbyły się dzięki finansowemu 
wsparciu Starostwa Powiatowego w No-
wym Sączu w ramach konkursu „Sporto-
we Sądeckie”.

Zdjęcia: Marek Adamczyk 

co dwie minuty. W wyścigu udział wzię-
li także zawodnicy z zagranicy. Meta 
znajdowała się w os. Jamne – P. Potok 
w Ochotnicy Górnej. 

Zawodnicy, którym udało się pokonać 
trasę najszybciej w kategorii kobiet to: 
Wójcikiewicz Kamila (27:02,47), Weł-
na Katarzyna (27:36,01), Myłka Alina 
(27:54,30) a w kategorii mężczyzn to: 
Wójcik Adam (22:13,50), Bartoszek Da-
mian (22:26,25), Jąkała Jakub (22:35,40).

Po wyczerpującej rywalizacji, wieczorem, 
odbyła się dekoracja zawodników. Pu-
chary zwycięzcom wręczył Tadeusz Król-
czyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

Cezarego Szafrańca oraz współpraca 
z lokalnymi samorządami oraz Policją.

I etap w piątek, to jazda indywidualna 
na czas w Ochotnicy Dolnej o Puchar 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna. Niby 
tylko 10 km, ale cały czas pod górę do 

Ochotnicy Górnej na szczyt drogi pro-
wadzącej przez P.Potok, z finałowym 1,5 
km podjazdem, który od piątku jest już 
podjazdem KULTOWYM :-). Nachylenie 
na ostatnich 500 metrach cały czas oscy-
lowało w okolicach 20%, a maksymalnie 
29%. To wystarczyło, aby wielu kolarzy 
dumnie maszerowało koło swoich carbo-
nowych rumaków!

Start odbył się ze sceny Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej, 
po specjalnie przygotowanym podeście 
zawodnicy zjeżdżali na dół, a wykonała 
go firma Stan Dach Stanisława Niewia-
domego, co było swojego rodzaju sym-
bolicznym rozpoczęciem dopingowania 
jego córki Kasi Niewiadomej, która już 
w najbliższą niedzielę rozpocznie ry-
walizację w Tokio o medal olimpijski. 
Z tej okazji w tym samym miejscu będzie 
25.07 zorganizowana wielka strefa kibi-
ca, a zaczynamy już w sobotę od prezen-
tacji projektu szlaku rowerowego ,,Kasia 
Niewiadoma - Ochotnica Challenge”. 
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Liderami po pierwszym dniu byli ubie-
głoroczni zwycięzcy, Kamila Wójcikie-
wicz z Agrochest Team wśród Pań i Adam 
Wójcik z 7R Rowmix Team p/b 72D 
wśród Panów.

II etap o Puchar Wójta Gminy Nowy Targ 
to tzw. Pętla Spiska, bo runda przebie-
gała w całości po malowniczych tere-
nach polskiego Spiszu ze startem i metą 
w położonym na szczycie Dursztynem, 
gdzie zawodnicy jak zawsze mogli li-
czyć na wspaniały doping mieszkańców, 
a dodatkowo na mecie mogli skosztować 
wspaniałych ciast przygotowanych przez 
dursztyńskie Gospodynie. Dziękujemy!

Wracając do rywalizacji to była ona na 
najwyższym poziomie, a dodatkowo peł-
na dramaturgii w wyścigu Kobiet, gdzie 
czołowe zawodniczki uczestniczyły 
w kraksie Alina i Sonia, a Angelika T. za-
raz po starcie łapie defekt i z ostatniej 
pozycji kończy na 5 miejscu po samotnej 
pogoni!

Wśród Panów na pierwszej rundzie za-
wiązała się ucieczka, która była już pra-
wie doścignięta, ale chwila rozprężenia 
i zawodnicy 7R Rowmix Team p/b 72D 
poprawili i we dwóch samotni wjechali 
na szczyt w Dursztynie i w triumfie obaj 
przekroczyli linię mety z uniesionymi 
rękami, wspaniały widok jak na najwięk-
szych Tourach! Brawo!

Po tym etapie nastąpiła zmiana lidera 
wśród Panów, żółtą koszulkę Lidera zdo-
był Jakub Jąkała z 7R Rowmix Team p/b 
72D, a na pozycji liderki umocniła się Ka-
mila Wójcikiewicz.

III etap o Puchar Burmistrza Miasta, odbył 
się w Stolicy Podhala w mieście Nowym 
Targu, zawodnicy wyruszyli honorowo 
z miasteczka zawodów zlokalizowanego 
na stadionie ,,Koło” przy Miejskiej Hali 
Lodowej, następnie zawodnicy po dro-
gach rowerowych przejechali przez 
Pyzówkę, Krauszów i Ludźmierz, aby 
wjechać na rundę po terenach gościn-
nych jak zawsze Gminy Szaflary i Czarny 
Dunajec. Po 3 rundach przyszedł czas 
na ostatnią ,,prostą’”, czyli metą zlokali-

zowaną w lasach ,,Boru Kombinackiego’’ 
w Nowym Targu. Tutaj po niesamowitej 
walce na trasie samotnie linię mety prze-
kroczyli zwycięzcy etapowi Alina Mylka 
z CU WindowMaster by Wyss Training 
wśród Pań i Michał Przekop z ASE Trek 
Gdynia.
 
Uroczysta dekoracja odbyła się na dużej 
scenie przygotowanej przez Zakład Zie-
leni w Nowym Targu, a nagrody i pucha-
ry wręczał Burmistrz Miasta Nowy Targ. 
Zwycięzcami rywalizacji po 3 dniach zo-
stali: Kamila Wójcikiewicz z Agrochest 
Team wśród Pań, która powtórzyła ubie-
głoroczny sukces i Jakub Jąkała z 7R Ro-
wmix Team p/b 72D wśród Panów.

Podczas wyścigu była prowadzona też 
klasyfikacja na najlepszego ,,Górala” i tu-
taj bezkonkurencyjna była zwyciężczyni 
wyścigu Kamila W., a wśród Panów z tą 
samą ilością 18 punktów było dwóch za-
wodników Marcinkowski Patryk i Ma-
teusz Mucha, ale zwycięzcą został ten 
pierwszy, który zajął wyższe miejsce na 
ostatnim etapie. To świadczy tylko o nie-
samowitym poziomie sportowym zawo-
dów!

Organizatorzy sądząc po opiniach uczest-
ników też stanęli na wysokości zadania.
Serdecznie dziękujemy naszym Partne-
rom Głównym i jednocześnie współor-
ganizatorom Miastu Nowy Targ, Gminie 
Nowy Targ, Gminie Ochotnica Dolna 
oraz Województwu Małopolskiemu, bez 
których nie dali byśmy sami zorganizo-
wać wyścigu na tak wysokim poziomie. 
Ogromny wkład w sukces Nowy Targ 
Road Challenge mieli wszyscy pozostali 
nasi Partnerzy: Volvo Wadowscy-naj-
bezpieczniejsze samochody do zabez-
pieczenia zawodników, DT 4 You/DT 
Swiss- nagrody i najlepsze koła zapaso-
we, Dmtex- najlepsze koszulki liderów, 
Cisowianka- odpowiednie nawodnienie 
przed, w trakcie i po zawodach, Kotel-
nica Białczańska, Termy Bania- wsparcie 
i nagrody, BMC Switzerland- wsparcie 
i pomoc serwisową, nowotarskie hotele 
Gorce i Ibis za bazę noclegową, MCSiR 
w Nowym Targu wsparcie i udostęp-
nienie obiektów, ActiveJet- wsparcie, 

Symptom Nowy Targ- najlepsze projek-
ty graficzne i błyskawiczne wykonanie 
wszelkiej poligrafii, Nowotarskiej Tele-
wizji Kablowej- przygotowanie relacji vi-
deo, S-time- profesjonalny pomiar czasu, 
Gmina Szaflary, Czarny Dunajec i Łapsze 
Niżne oraz Policji Komendy Wojewódz-
kiej w Krakowie i Powiatowej w Nowym 
Targu za zabezpieczenie na trasie. 
 

Podczas III etapu imprezą towarzyszącą 
był Festyn Sportowy, dla dzieci, który od-
bywał się w miasteczku zawodów głów-
nego wyścigu. Dzieci mogły rywalizować 
w zawodach na rowerkach biegowych 
i normalnych po asfaltowej bieżni stadio-
nu ,,Koło”, a rodzice sprawdzić się w wy-
ścigach hulajnóg. Zawody były bezpłat-
ne, każde dziecko otrzymało upominek, 
dyplom a najlepsi nagrody ufundowane 
przez Meridę, której oficjalnym dystrybu-
torem w Nowym Targu jest firma Sawera, 
która to zapewniała też serwis rowero-
wy dla dzieci, gdzie pod ich namiotem 
można było uzyskać profesjonalną po-
moc serwisową. Po zawodach były licz-
ne konkursy z nagrodami ufundowanymi 
przez Swim Active Wojciech Niemczyk 
i Krzysztof Mrugała, Miasto Nowy Targ, 
Winter Classic, Nowotarski Klub Kolar-
ski, którzy byli też współorganizatorami 
i Partnerami Festynu rowerowego dla 
dzieci. W zawodach dla dzieci wystar-
towało ponad 120 dzieci i kilkanaścioro 
rodziców na hulajnogach.

W trakcie całego dnia wspólnie z Win-
ter Classic zbieraliśmy i licytowaliśmy 
w szczytnym celu dla ,,Pogorzelców 
z Nowej Białej”, dzięki temu pomożemy 
im troszkę w odbudowie spalonych do-
mów. Warto wspomnieć, że co roku pod-
czas II etapu przejeżdżamy przez Nową 
Białą i zawsze możemy liczyć na doping 
mieszkańców i tak też było w tym roku!

Tak więc VI edycja Nowy Targ Road Chal-
lenge przeszła do historii, ale zawodnicy 
jeszcze długo będą ją wspominać i po-
dobno już czekają na VII!

Pełne wyniki dostępne na stronie orga-
nizatora www.tatracyclingevents.com 
w zakładce ,,Dla Zawodnika”.

Lipcowy weekend obfitował w ogromne sportowe emocje, a to za 
sprawą Katarzyny Niewiadomej – mieszkanki Ochotnicy Górnej – 
która 25 lipca stratowała na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. 

12 sierpnia peleton wyścigu Tour de Polonge przejechał 
przez Tylmanową! 

Gmina Ochotnica Dolna kibicowała 
Kasi Niewiadomej

Tour de Polonge przejechał 
przez Tylmanową 

W Ochotnicy Dolnej, przy budynku Wiej-
skiego Ośrodka Kultury, powstała strefa 
kibica Kasi Niewiadomej, która działała 
od soboty. Jednak w każdej miejscowości 
w gminie zawisły banery zachęcające do 
kibicowania. 

Na samym początku zebranym został 
zaprezentowany szlak rowerowy „Kasia 
Niewiadoma – Ochotnica Challenge”, 
który prowadzi po stromych podjazdach 
w ochotnickich potokach, a ich poko-
nanie jest nie lada wyzwaniem. W ta-
kich właśnie trudnych warunkach Kasia 
od najmłodszych lat doskonaliła swoje 
umiejętności kolarskie. Szlak zaprezento-
wał Cezary Szafraniec. Następnie grupa 
kolarzy, na czele z rodzicami Kasi, prze-
jechała fragmentem trasy dedykowanej 
naszej mieszkance – pokonując m. in. 
stromy podjazd w os. Ligasy. 

Po południu odbył się pokaz trialu rowe-
rowego, a zebrani przygotowali kolorowe 
transparenty dedykowane Kasi Niewia-
domej. 

Odbyły się także wyścigi rowerowe dla 
dzieci z rocznika 2007 – 2016. Po zakoń-
czonych zawodach zwycięzcom i uczest-
nikom zostały wręczone dyplomy oraz 
nagrody. Wręczali je Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna oraz Moni-
ka Jagieła Kierownik Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Ochotnicy Dolnej. 

Na koniec obył się koncert zespołu KNT, 
a w nocy o godz. 22 została zapalona 
watra symbolizująca znicz olimpijski. 
Ogień rozpalali rodzice Kasi Niewiado-
mej. 

Następnego dnia – w niedzielę 25 lip-
ca – strefa kibica działała już od 6 rano! 
Wypełniła się ona mieszkańcami Gminy, 
którzy przed dużym telebimem kibico-
wali naszej kolarce. Obecni byli również 
rodzice Kasi, rodzina i Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy. 

Wyścig, trwający prawie 4 godz., do-
starczył wszystkim oglądającym sporo 
emocji. Ostatecznie Kasia Niewiadoma 

zajęła 14 miejsce. Dziękujemy naszym 
zawodniczkom – Annie Plichcie, Marcie 
Lach i Kasi za wysiłek, walkę do same-
go końca i godne reprezentowanie Pol-
ski w Tokio. Jesteśmy dumni i szczęśliwi 
z udziału Kasi w olimpiadzie. Kasia jest 
wielką ochotniczanką! 

9 sierpnia w Lublinie wystartował 
78.  Tour de Polonge. Trasa obejmuje 
łącznie 7 etapów. Wyścig zakończył się 
15 sierpnia na krakowskich Błoniach. 
W czwartym etapie prowadzącym z Tar-

nowa do mety w Bukovina Resort, pele-
ton przejechał m. in. przez Gminę Ochot-
nica Dolna – trasa prowadziła przez 
Tylmanową.
Zdjęcie: www.tourdepologne.pl
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31 lipca i 1 sierpnia w Gminie Ochotnica Dolna obfitował 
w sportowe emocje wywołane biegami Gorce Ultra Trail. Zawodnicy 
już od piątku zjeżdżali się do Ochotnicy, po to, aby następnego 
dnia – w sobotę 31 lipca wystartować w zawodach. Na uczestników 
czekało kilka dystansów o długości: 102 km, 84 km, 48 km, 20 km 
i 12 km. 

14 sierpnia w Ochotnicy Dolnej odbyły się Mistrzostwa Polski 
w trialu rowerowym. W trial parku licznie zgromadzili się zawodnicy 
z całej Polski, ale także ze Słowacji. 

W pierwszy weekend września w Małopolsce odbyła się III tura 
cyklu Vexa Skiroll Tour 2021. Zawodnicy zmierzyli się na trasach 
prowadzących pod górę w Gorcach (Ochotnica Dolna – Ochotnica 
Górna) i Beskidzie Sądeckim (Gaboń). 

Gorce Ultra Trail 2021 

Mistrzostwa Polski w trialu 
rowerowym – Ochotnica 2021 

Ochotnica Uphill 
– odbył się bieg nartorolkowy 

Pierwsi biegacze wyruszyli już o 4.00 
nad ranem. Start i meta zawodów zloka-
lizowane były przy budynku Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej. Tu-
taj także znajdowało się biuro zawodów. 
Wyznaczone trasy przebiegały przez ma-
lownicze zakątki Gorców. Jednak biega-
cze w tym roku doświadczyli niezwykle 
trudnych i zmiennych warunków pogo-
dowych – od słońca i upału, po burzę, 
deszcz, mgłę i wiatr. 

Gorce Ultra Trail to bieg grupowy, w któ-
rym zawodnicy przemierzają trasę samo-
dzielnie, bez żadnego wsparcia - przy dłu-
gich dystansach biegacze muszą zadbać 
samodzielnie o własne nawadnianie bądź 
w wyznaczonych punktach na trasie. 

Warto podkreślić, że coraz więcej miesz-
kańców Gminy Ochotnica Dolna uczest-
nicy w biegach, praktykując zdrowy styl 
życia. 

W sobotę, 4 września, bieg ze startu 
wspólnego prowadził na terenie naj-
dłuższej wsi w Polsce – Ochotnicy. Swój 
debiut miała nowa sportowa impre-
za Ochotnica Uphill. Trasa przebiegała 
w połowie po szerokiej, asfaltowej dro-
dze głównej, a w drugiej części wzdłuż 
potoku Jamne, po węższej nitce bardzo 
dobrego asfaltu. Im bliżej mety tym sta-
wała się bardziej stroma.

Zawody odbyły się na trasie o zmiennej 
trudności o długości 10,5 km. Uczestnicy 
startowali wspólnie w każdej z konkuren-
cji (techniką klasyczną i dowolną). Bieg 
rozpoczął się o 13:00 przy Urzędzie Gmi-
ny Ochotnica Dolna. Pierwsza połowa 
trasy wiodła po szerokiej i łagodnie pną-
cej się jezdni. Druga połowa była znacz-
nie bardziej nachylona, a droga węższa. 

Wyniki na następnej stronie: 

W drugi dzień GUT – 1 sierpnia – po po-
łudniu odbył się pokaz MKS Trial Ochot-
nica. Następnie odbyła się dekoracja za-
wodników. 

Wyniki dostępne na stronie: http://wy-
niki.b4sport.pl/gorce-ultra-trail-2021/
m564.html. 

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom 
biegu serdecznie gratulujemy i zaprasza-
my już za rok do Ochotnicy na kolejną 
edycję Gorce Ultra Trail.  

Puchary zwycięzcom wręczył Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
wraz ze Stanisławem Szlagą Prezesem 
MKS Trial Ochotnica. 

Na zawodach obecni byli również Wi-
ceprezes Polskiego Związku Kolarskiego 
Tomasz Kramarczyk oraz trener kadry na-
rodowej, kolarstwo BMX i Trial - Andrzej 
Kramarczyk.

Poniżej wyniki:  

Kategoria ELITA 20:
1 miejsce Karol Serwin 
- Champion Świdnik 
2 miejsce Dawid Wacławczyk 
- Trials Up Team
3 miejsce Jacek Jarząbek 
- Mks Trial-Ochotnica 

Kategoria Elita 26:
Andrej Galovic 
- Słowacja Cykloklub Rudina

1 miejsce Jarosław Byrski 
- Trials Up Team
2 miejsce Marek Bielówka 
- Trials Up Team
3 miejsce Jakub Król 

Kategoria Junior :
Jakub Mudrak 
- Słowacja CTK Záriečie - TrialsTeam
1 miejsce Michał Łętowski 
- Mks Trial-Ochotnica
2 miejsce Sebastian Chlipała 
- Mks Trial-Ochotnica
3 miejsce Maksymilian Wolnicki 
– Poznań

Bardzo przepraszamy zawodników ze 
Słowacji Jakuba Mudraka i Andreja Ga-
lovica, którzy byli najlepsi w swoich ka-
tegoriach ale nie zostali odpowiednio 
uhonorowani z racji tego , że były to 
Mistrzostwa Polski a w Pucharze Polski 
nie było innych zawodników - puchary 
i nagrody z przeprosinami wyślemy dla 
Was pocztą.

Puchar Polski II runda

Kategoria Senior:
1 miejsce Dawid Woźniak - Kraków 
2 miejsce Walery Szulga 
- Champion Świdnik
3 miejsce Marek Kaczmarzyk 
– Częstochowa

Kategoria Hobby :
1 miejsce Karol Tyszkiewicz - Lublin 
2 miejsce Dawid Płonka - AUTO MOTO 
KLUB GLIWICE
3 miejsce Kamil Woźniak – Kraków

Kategoria Minime:
1 miejsce Marek Nagy - NovoCK TRIAL
2 miejsce Adam Szlaga 
- Mks Trial-Ochotnica
3 miejsce Oliwier Pawlikowski -
 Mks Trial-Ochotnica

Kategoria Benjamin:
1 miejsce Mikołaj Woźniak 
- Trials Up Team
2 miejsce Adam Szlaga 
- Mks Trial-Ochotnica
3 miejsce Oliwier Pawlikowski 
- Mks Trial-Ochotnica

Kategoria Poussin:
1 miejsce Alžbeta Galovičová
- Cykloklub Rudina
2 miejsce Jan Szlaga 
- Mks Trial-Ochotnica
3 miejsce Tomas Korec 
- CTK Záriečie - TrialsTeam

Kategoria Promessa:
1 miejsce Kamil Furman
- AUTO MOTO KLUB GLIWICE
2 miejsce Wiktor Płonka 
- AUTO MOTO KLUB GLIWICE

3 miejsce Maksymilian Kamieniecki 
- Nowy Targ
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Kobiety: 
Technika dowolna 
1. Marcelina Wojtyła – Pogórze 
2. Beata Nowok – Strumień 
3. Agnieszka Wanżewicz – Duszniki Zdrój 

Technika klasyczna 
1. Jadwiga Grynkiewicz – Wojciechów 
2. Agnieszka Tkaczyk – Puławy 
3. Małgorzata Zamanika – Bielsko – Biała 

Mężczyźni: 
Technika dowolna 
1. Wojciech Wojtyła – Pogórze 
2. Grzegorz Fijałkowski – Myślenice 
3. Jan Łacek – Jaworzynka 

Technika klasyczna: 
1. Ireneusz Rabski – Skomielna Biała 
2. Grzegorz Legierski – Koniaków 
3. Łukasz Bronowicki – Jelenia Góra 

18 września w Tylmanowej odbyły się zawody Tylmanowa Enduro 
Race. Uczestnicy mieli do pokonania około 60 km w górskim terenie 
- na trasie były liczne zjazdy i podjazdy. 

3 października w Ochotnicy Górnej odbyły się zawody Hard Enduro 
Ochotnica Rocky Hill. Zawody przyciągnęły liczną rzeszę kibiców 
i fanów motoryzacji. 

W ostatni czwartek (21 października) Kasia Niewiadoma - nasza 
kolarka szosowa – po zakończonych z sukcesem mistrzostwach 
świata w Belgii wróciła do Ochotnicy. Przywitali ją Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna, rodzina oraz kibice. Nie zabrakło 
głośnego sto lat, tortu, szampana oraz góralskiej muzyki i śpiewu 
kapeli „Spod Gorca” działającej przy Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej. Były wspólne radosne zdjęcia i rozmowy. 

28 października w Ochotnicy Dolnej, na placu przy Urzędzie Gminy 
Ochotnica Dolna miało miejsce odsłonięcie pierwszej tablicy szlaku 
rowerowego „Kasia Niewiadoma - Ochotnica Challenge” z udziałem 
Kasi Niewiadomej.  

Tylmanowa Enduro Race 

Zakończyły się zawody Hard Enduro 
Ochotnica Rocky Hill

Wójt i kibice przywitali 
Kasię Niewiadomą w Ochotnicy 

Odsłonięcie pierwszej tablicy szlaku 
rowerowego „Kasia Niewiadoma - 
Ochotnica Challenge” z udziałem 
Kasi Niewiadomej

Klasy: 
hobby, master, expert i pro oraz kobiety. 

„Tylmanowa Enduro Race za nami. Wi-
dzieliśmy ogromne zaangażowanie za-
wodników i kawał dobrej roboty grupki 
ludzi którzy w stu procentach udźwignęli 
ciężar tak trudnej logistycznie imprezy. 
W imieniu Jacka Wąchały i własnym 
chcemy jeszcze raz gorąco podziękować 
właścicielom gruntów bo bez ich zgody 
zawody by się nie odbyły oraz „sztabow-

Zawodnicy mieli do pokonania strome 
górskie podjazdy w Ochotnicy Górnej 
w os. Czepiele. Tym razem pogoda do-
pisała. 

Wyniki: 

Kategoria Junior: 
1. Bachleda Tymek (BKM Bielsko Biała)
2. Madigar Miroslav (Pemamoto team) 
3. Gacek Filip (BKM Bielsko Biała)

com” Uli Wąchała, Adamowi Podgórskie-
mu, Tomkowi Maciaszkowi, Dominikowi 
Michałczakowi, Kacprowi Dudzic #248, 
Davidowi Tworkowi, Dariuszowi Turko-
wi, Kubie Walczakowi i Łukaszowi Ka-
mińskiemu. Wielkie brawa!”. 
Fragment relacji z www.x-cross.pl.   

Wyniki oraz filmik z odbytych zawodów 
i materiały zdjęciowe dostępne na Face-
booku klubu RMK Tylmanowa. Zaprasza-
my do obejrzenia. 

Kategoria Open: 
1. Podgórski Adam (RMK Tylmanowa) 
2. Watychowicz Tomasz (GKM Ochotni-
ca) 
3. Janik Damian (GKM Ochotnica) 

Kategoria Expert: 
1. Kaczmarczyk Oskar (AMK Gorce 
Nowy Targ)
2. Merecki Piotr (Enduro Kozy) 
3. Nędza Mariusz 
Kategoria Masters: 
1. Plesko Branislaw (Mordor) 
2. Kąkol Paweł 
3. Kurek Jarosław 

Kategoria Kobiety: 
1. Paluch Joanna 
2. Skowrońska Renata 

3. Pikosz Ewa (Motoklub Wielkopolski) 

Szczegółowe wyniki w linku poniżej: 
https://my.raceresult.com/179299/
results?fbclid=IwAR0A5SEuQQ-
na2500DxH0MufCaFnpLchRk2rLOuJ-
ZEp13W4zPxMuNLEm1mJM

- Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za-
wodnikom jak i kibicom, których jak to zwy-
kle bywa w Ochotnicy nie zabrakło! Ekipa 
z GKM OCHOTNICA dala z siebie 100%, 
a za rok będzie to 110%! My bierzemy się 
za sprzątanie, a Wy już trenujcie, bo trasa 
przyszłorocznego Rocky Hill będzie dłuższa 
i cięższa!! – napisali na Facebooku orga-
nizatorzy z Gorczańskiego Klubu Moto-
cyklowego. 

Wójt pogratulował Kasi dotychcza-
sowych sukcesów, życzył kolejnych 
w następnych latach oraz podziękował 
za promowanie Gminy Ochotnica Dolna.
Kasia z kolei podziękowała za ciepłe 
przyjęcie w rodzinnej miejscowości, ale 
także za wsparcie, trzymanie kciuków 
i kibicowanie podczas wyścigów. 

W lipcu Kasia Niewiadoma jechała w wy-
ścigu ze startu wspólnego podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio. We wrześniu wy-
walczyła brązowy medal mistrzostw świa-
ta w kolarstwie szosowym w Belgii. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukce-
sów sportowych. 

Ze względu na warunki pandemiczne 
oraz czas urlopowy naszej Kasi wyda-
rzenie odbyło się w kameralnym gronie 
z udziałem rodziny, kibiców oraz przed-
stawicieli samorządu – wójta, pracowni-
ków i radnych.
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Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia 
gratulacji Kasi Niewiadomej za jej do-
tychczasowe sukcesy kolarskie, wytrwa-
łość i promowanie Gminy. Wójt podkre-
śli, że Kasia jest rodowitą ochotniczanką, 
100 – procentową - w 50 procentach jej 
korzenie są w Ochotnicy Dolnej, a w 50 
procentach w Ochotnicy Górnej. – Kasiu, 
cała społeczność jest niezwykle szczęśliwa, 
że rozsławiasz imię Ochotnicy i Polski na 
całym świecie, jesteś naszą ambasadorką. 
Jesteś też wielką inspiracją dla wszystkich 
młodych mieszkańców Ochotnicy i Tylma-
nowej.

W ramach podziękowań Wójt Tadeusz 
Królczyk wręczył naszej brązowej me-
dalistce Mistrzostw Świata pamiątkową 
statuetkę oraz kwiaty.

Następnie została odsłonięta pierwsza 
tablica prezentująca szlak „Kasia Niewia-
doma - Ochotnica Challenge”. Tablicę od-
słoniła Kasia Niewiadoma wraz z Wójtem 
Tadeuszem Królczykiem oraz Cezarym 
Szafrańcem – wykonawcą szlaku, który 
pokrótce go omówił i scharakteryzował.

Kasia Niewiadoma podziękowała za 
utworzenie szlaku i bardzo ciekawą ini-
cjatywę, która zrodziła się w jej rodzin-
nej miejscowości. Podkreśliła, że z pew-
nością przyczyni się ona do aktywizacji 
osób uprawiających kolarstwo i znale-
zienia nowych talentów. - Chcę być inspi-
racją dla młodych ludzi, a dzięki tej ścieżce 
będę mogła to robić. Dziękuję.

Do 15 listopada br. zostanie oddany cały 
szlak „Kasia Niewiadoma - Ochotnica 

Challenge” wraz z oznakowaniami. Nato-
miast w 2022 roku planowany jest cykl 
działań promocyjnych związanych z tym 
szlakiem.

Bardzo dziękujemy Kasi Niewiadomej za 
poświęcony nam czas pomimo urlopu. 
Życzy kolejnych sukcesów sportowych. 
Trzymamy kciuki.

Szlak „Kasia Niewiadoma – Ochotnica 
Challenge” będzie zawierał 16 odcinków, 
podzielonych na dwie kategorie: łatwe - 
fun i trudne - challenge. Każdy odcinek 
będzie oznakowany, z początkową tabli-
cą informującą o tym co nas czeka, czyli 
długość, przewyższenie, średnie i maksy-
malne nachylenie. Przeważnie ta druga 
wartość jest istotna, bo nie ma drugiego 
miejsca w Polsce, gdzie można byłoby 
na asfaltowych podjazdach zmierzyć 
się z tak licznymi i stromymi podjazda-
mi, w najstromszym miejscu nachylenie 
dochodzi do 40% (Odcinek Twarogi). 
W tych miejscach będą czekały na rowe-
rzystów tablice z podanym nachyleniem, 
a na samym końcu każdego odcinka ta-
blica z wysokością n.p.m. Dodatkowo 
każdy odcinek będzie wyznaczony w ro-
werowej aplikacji Strava.com, gdzie bę-
dzie można porównać się z innymi. Cała 
długość szlaku ma ponad 117km z prze-
wyższeniem blisko 3500 metrów!

Kasia Niewiadoma jest jedną z najlep-
szych kobiet w kolarstwie szosowym 
na świecie. W tym roku zdobyła swój 
pierwszy, upragniony medal Mistrzostw 
Świata w kolarstwie szosowym w wy-
ścigu ze startu wspólnego, zajmując po 
pasjonującej walce trzecie miejsce. Tym 
samym wpisała się w historię polskiego 
kolarstwa jako pierwsza medalistka Mi-
strzostw Świata.

Od samego początku przygody z kolar-
stwem Kasia pokazywała, że ma wyjąt-
kowe predyspozycje fizyczne, co w po-
łączeniu z ciężką pracą i walecznością, 
które zaszczepili w niej rodzice pocho-
dzący z Ochotnicy, mama z Dolnej, a tata 
z Górnej przełożyło się na sukcesy spor-
towe. Duży wpływ na jej rozwój jako 
kolarki, miało położenie miejscowości 
Ochotnica, która znajduje się w pięknej 
jednocześnie jednej z najdłuższych dolin 
w Polsce, gdzie jest mnóstwo stromych 
podjazdów i panuje ostry górski mikro-
klimat.

Talent Kasi od samego początku wspiera-
li mieszkańcy Ochotnicy i gorąco dopin-
gowali jej na treningach jak i trasach wy-
ścigów. Podczas tegorocznej Olimpiady 
w Tokio w zorganizowanej przez Gminę 
Ochotnica Dolna strefie kibica jej zmaga-
nia obserwowało kilkaset osób. Wszyscy 
doceniają sukcesy Kasi, która jest najlep-
szą ambasadorką miejscowości.

Już wtedy trwały prace nad projektem 
„Kasia Niewiadoma – Ochotnica Chal-
lenge”, szlakiem pokazującym podjazdy, 
na których trenowała, a jednocześnie 
będącym podziękowaniem mieszkańców 
Gminy Ochotnica Dolna za jej osiągnięcia 
i dostarczane emocje sportowe.

Ciekawe ilu śmiałków pokona szlak 
w ciągu jednego dnia?

Projekt dofinansowano ze środków Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Szlak Kasia Niewiadoma - Ochotnica Challenge znajduje 
się w Gminie Ochotnica Dolna, składa się z 16 odcinków 
poprowadzonych asfaltowymi drogami, które kończą się na 
szczytach. Cały szlak rozpoczyna się w Ochotnicy Dolnej przy 
osiedlu Ligasy i prowadzi drogą powiatową przez Ochotnicę Dolną 
i Górną do Przełęczy Knurowskiej. 

Szlak Kasia Niewiadoma 
- Ochotnica Challenge 

Z drogi powiatowej będziecie, zgodnie 
z oznaczeniem kierunkowym, zjeżdżać 
na wyznaczone odcinki. Na początku 
każdego odcinka znajduje się tablica 
START z informacjami o długości odcin-
ka, stopniach trudności, przewyższeniu, 

nachyleniu maksymalnym i średnim. Jadąc 
odcinkiem spotkacie tablicę z maksymal-
nym nachyleniem na odcinku, a na samym 
końcu tablicę META z podaną wysokością 
na jakiej się znajdujecie i zasłużonymi 
Gratulacjami od Kasi Niewiadomej. 
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Pojemniki w kształcie wielkiego metalowego serca, przeznaczone 
do zbierania plastikowych nakrętek, pod koniec marca zostały 
zamontowane na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Wójt Tadeusz 
Królczyk, w odpowiedzi na zgłaszane przez mieszkańców wnioski, 
zakupił 5 takich pojemników. 

W Gminie Ochotnica Dolna, z roku na rok wzrasta ruch 
turystyczny. W związku z tym pojawiają się różne problemy 
wynikające w głównej mierze z nieświadomości tego jaki jest 
status prawny szlaków. 

Serca stanęły w strategicznych miej-
scach w Gminie, zostały zamontowane 
w następujących lokalizacjach: Ochot-
nica Górna - skwerek obok amfiteatru, 
Ochotnica Dolna – plac przy Urzędzie 
Gminy, Młynne – obok Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii, 
Tylmanowa – przy budynku Wiejskiego 
Ośrodka Kultury oraz na parkingu przy 
sklepie Lewiatan (os. Rzeka). 

Minęły zaledwie dwa tygodnie odkąd 
w Ochotnicy i Tylmanowej zamonto-
wane zostały pojemniki na plastikowe 

Otóż, tereny użyczone pod szlaki pie-
sze i trasy rowerowe, stanowią wyłącz-
nie prywatną własność mieszkańców 
Ochotnicy i Tylmanowej i są przede 
wszystkim drogami dojazdowymi do 
pól i lasów. 

Serca na nakrętki w Ochotnicy 
i Tylmanowej 

Zamontowano tablice informujące 
turystów o statucie prawnym szlaków 

nakrętki, a serca z dnia na dzień wypeł-
niały się po brzegi. Dlatego już 7 kwiet-
nia pracownicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Ochotnicy Dolnej opróż-
nili pojemniki, robiąc miejsce na kolejne 
nakrętki. 

- Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mo-
tywowali mnie do umieszczenia serc, 
a przede wszystkim bardzo dziękuję miesz-
kańcom za ich wypełnianie tak naprawdę 
solidarnością i miłością z potrzebującymi 
– napisał na Facebooku Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk.

Nakrętki składowane są w Urzędzie Gmi-
ny w Ochotnicy Dolnej. Gromadzone są 
dla każdej miejscowości osobno. Decyzja 
o tym do kogo trafi wsparcie zostanie 
podjęta niebawem przez specjalnie po-
wołany w tym celu komitet, składający 
się z inicjatorów akcji. 

Plastikowe nakrętki zbierane są na cele 
charytatywne. Jest to działanie proeko-
logiczne, ale przede wszystkim mające 
pomóc chorym i najbardziej potrzebują-
cym. 

Zachęcamy mieszkańców Ochotnicy 
i Tylmanowej do zapełniania serca na-
krętkami. Do pojemnika można wrzucać 
wszelkiego rodzaju plastikowe nakrętki, 
bez względu na kształt, wielkość czy 
kolor. Mogą to być nakrętki np. po na-
pojach, kawie, mleku, jogurtach, chemii 
gospodarczej, po płynach do zmywa-
nia, szamponach i płynach do płukania. 
Istotne jest jednak to, żeby nie wrzucać 
razem z nakrętkami innych przedmiotów.

Dlatego postanowiliśmy na terenie na-
szej Gminy rozwiesić tablice informują-
ce, że na trasach rowerowych i szlakach 
turystycznych, turyści mogą spotkać 
mieszkańców, którzy są uprawnieni do 
poruszania się po nich pojazdami me-

chanicznymi w celu dojazdu do swoich 
własności oraz prowadzenia gospodarki 
rolnej i leśnej.

Drodzy turyści, jesteście naprawdę bar-
dzo mile widziany w Gminie Ochotnica 
Dolna, którą przecież odwiedzacie od 

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Dolnej 
w sobotę tj. 26 czerwca przekazali zebrane dary do punktu zbiórki 
w Nowej Białej. 

- W imieniu mieszkańców Nowej Białej 
składamy wszystkim darczyńcom z terenu 
Gminy Ochotnica Dolna najserdeczniejsze 
podziękowania za okazaną pomoc na rzecz 
pogorzelców. Dziękujemy za przekazane 
materiały budowlane, artykuły gospodar-
stwa domowego, artykuły przemysłowe, 
a także pieniądze – informuje jednostka 

Zbiórka w Ochotnicy Dolnej 
dla Nowej Białej zakończona 

wielu lat. Prosimy Was jednak o niewy-
konywanie zdjęć bez zgody mieszkań-
ców oraz o nieutrudnianie prowadzenia 
im prac leśnych i rolnych, bo szlaki są 
własnością mieszkańców naszej Gminy.

- Chcę podziękować wszystkim miesz-
kańcom, którzy zgodzili się użyczyć swoje 
prywatne tereny pod szlaki turystyczne 

i zapewniam, że będziemy do skutku in-
formować o ich statusie i dbać o dobre 
relacje między użytkownikami szlaków, 
a mieszkańcami. Mam nadzieję, że ta 
akcja informacyjna poprawi sytuację na 
szlakach już w najbliższy weekend – długi 
weekend majowy – informuje na Face-
booku Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk. 

Miejsca parkingowe dla mieszkańców odwiedzających 
Urząd Gminy 
Drodzy Mieszkańcy,
Krok po kroku staramy się tworzyć gminę 
przyjazną mieszkańcom poprzez inwestycje, 
ale też poprzez zmianę funkcjonowania urzę-
du.

Oznakowaliśmy 7 miejsc parkingowych obok 
Urzędu Gminy i GOPS jako miejsca parkingo-
we dla mieszkańców. Wszystko po to, abyście 
mogli jeszcze łatwiej i bardziej komfortowo 
załatwiać sprawy w naszym urzędzie, bez 
straty czasu na szukanie wolnego miejsca 
parkingowego. 

Pracownicy Urzędu Gminy i GOPS obsługują 

mieszkańców w pokojach, ponieważ w ostatnim 
czasie rząd nieco złagodził restrykcje związane 
z pandemią. Wciąż jednak prosimy o zakładanie 
maseczek, po wejściu do urzędu, i dezynfekcję 
rąk. 

Nadal obowiązują również moje wydłużone go-
dziny urzędowania, które wprowadziłem przed 
kilkoma miesiącami. W poniedziałki i czwartki 
jestem dostępny po godzinach otwarcia urzędu, 
tj. do godz. 18:00.

Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna 

OSP Ochotnica Dolna na Facebooku. 

Środki pieniężne także zostały przeka-
zane przez druhów z OSP. Odebrała je 
Sołtys Nowej Białej Krystyna Faron - za 
pokwitowaniem.

Fot. OSP Ochotnica Dolna 
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Każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego 
i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej 
źródeł ciepła i spalania paliw

Informacja dotycząca należytej segregacji odpadów i obowiązku 
naklejania kodów kreskowych na worki/pojemniki na śmieci

Ochotnica Dolna: 18.06. 2021 r.
 
Szanowni Mieszkańcy!
 
Jak informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkal-
nego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji 
dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie to:
• 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła,
• 12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia na rejestrację w CEEB, w przypadku źródeł ciepła już pracujących.
Deklarację można złożyć w formie elektronicznej przez stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub w formie 
papierowej - wypełniony dokument w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna.

Przesłanie danych będzie obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą 
groziły kary grzywny.

Wszelkie informacje na temat CEEB można znaleźć w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej (pdf) oraz na 
stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-e-
misyjnosci-budynkow-faq 
 

Urząd Gminy Ochotnica Dolna

Ochotnica Dolna: 25.06.2021 r.
 
Szanowni Mieszkańcy!
 
W związku z powtarzającymi się sytuacjami oddawania odpadów bez naklejonych kodów kreskowych informujemy, że 
worki oraz zawartości koszy bez kodów nie będą odbierane.

Urząd Gminy, GOPS i ZGK wróciły do bezpośredniej 
obsługi mieszkańców
Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że 
Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej oraz Zakład Gospodarki Komunalnej 
są otwarte dla wszystkich interesantów.

Warunkiem wejścia jest zachowanie obo-
wiązujących zasad reżimu sanitarnego: 

obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz maseczka na 
terenach obiektu.

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich pro-
szę o dostosowanie się do powyższych zaleceń.

Tadeusz Królczyk
Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Obowiązki właścicieli bezodpływowych zbiorników 
i przydomowych oczyszczalni ścieków

Prosimy również o należytą segregację odpadów i oddawanie danego rodzaju odpadu wg harmonogramu. 

Przypominamy, iż w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)– Tylmanowa, os. Rzeka 419 od ponie-
działku do czwartku w godzinach od 08.00 do 15.00 można oddać:
• odpady budowlane bez dopłaty do 3 m3 od nieruchomości zamieszkałej
• opony od samochodów osobowych w ilości do 10 sztuk od gospodarstwa domowego

Jednocześnie po raz kolejny prosimy właścicieli domków rekreacyjnych którzy jeszcze nie złożyli deklaracji o realizację 
tego obowiązku. Na podstawie złożonych deklaracji zostaną doręczone kody kreskowe.

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

Urząd Gminy Ochotnica Dolna

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na gminy nałożono obowiązek pro-
wadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, 
a także przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych.

W związku z powyższym, działając w oparciu o art. 5 ust.1 pkt 2, 3a, 3b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r poz. 2010 r. tj. z pózn. zm.) przypominamy, że do obowiązków właścicieli 
nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej należy między innymi wyposażenie nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania okre-
ślone w przepisach odrębnych i ich gromadzenie.

Kolejnym zobowiązaniem w myśl przywołanej ustawy jest pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczysto-
ści ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy, przepisami odrębnymi i Regulaminie utrzymania czystości i porządku 
w gminie przyjętego uchwałą Rady Gminy Ochotnica Dolna Nr XVI/135/19 z dnia 9 grudnia 2019 r.

W związku z tym prosimy o regularne opróżnianie szamb i udokumentowanie takiej usługi.

Zgodnie z prowadzonym rejestrem przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna, zezwolenia na odbiór i transport nieczystości 
ciekłych posiadają:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej, os. Hologówka 191 C, 34-452 Ochotnica Dolna, 
Tel: 18 262 60 28
2. WC SERWIS ŚLĄSK SP.Z O.O. ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze (filia w Białym Dunajcu)
Tel: 32 278 45 31
3. Transport Ciężarowy s.c. LIZSBEK Z i S Lis. Świniarsko 7, 33-395 Chełmiec 
Tel: 18 449 00 11

W trakcie kontroli prowadzonych przez pracowników urzędu, właściciel zobowiązany jest udokumentować wykonanie 
w/w obowiązku przez okazanie umowy oraz dowodów płacenia za usługi. Ilość nieczystości ciekłych w poszczególnych 
budynkach ustalane są na podstawie ilości zużytej wody. W przypadku braku wodomierza głównego ilość pobranej wody 
ustalana jest zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
14 stycznia 2002 r. (Dz.U.2002.8.70)

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 2 cytowanej ustawy, nie wykonywanie obowiązków przewidzianych ustawą 
może skutkować ukaraniem mandatem karnym lub skierowaniem wniosku do Sądu Rejonowego o ukaranie karą grzywny.

W razie pytań i wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 262 09 19
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W związku z rozpoczęciem działalności Centrum Wsparcia i Rozwoju 
Rodziny, zlokalizowanego w budynku dawnego ośrodka zdrowia 
w os. Kozielce w Tylmanowej, w dniu 24 marca odbyło się spotkanie 
online z Wójtem Gminy Ochotnica Dolna Tadeuszem Królczykiem, 
konsultantami i przedstawicielami lokalnych mediów. 

- Pandemia koronowirusa wszystkich nas 
postawiła w bardzo trudnej sytuacji. I mło-
dzież i dorośli są w ciągłym stresie zwią-
zanym z zamkniętymi szkołami, brakiem 
kontaktu z rówieśnikami, obawą o zdrowie 
swoje i bliskich oraz generalnie niepewno-
ścią jutra. W dodatku wszyscy miesiliśmy 
nadzieję, że to się szybko skończy a tym-
czasem trwa już ponad rok. Od samego 
początku pandemii uruchomiliśmy tele-
foniczną pomoc psychologiczną, która 
okazała się potrzebna i spotkała się po-
zytywnym odbiorem naszej społeczności. 
Teraz tę pomoc rozszerzamy o kolejnych 

Rozpoczęcie działalności Centrum 
Wsparcia i Rozwoju Rodziny – darmowy 
punkt konsultacyjny dla osób w kryzysie 
związanym nie tylko z pandemią

Komunikat dotyczący terminów wymiany pieców 

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z przyjętą uchwałą antysmogową przez Sejmik Województwa Małopolskiego przypominamy iż dla woj. małopol-
skiego ustalono następujące terminy;
• od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz stosowania w kotłach, piecach i kominach najgorszych jakościowo paliw 
stałych czyli nie wolno spalać mułów, flotów i miałów węglowych (węgla o zawartości ziaren 0-3 mm powyżej 15%) oraz 
drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata.
• kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów co najmniej klasy 3, do końca 2022 roku muszą zostać 
wymienione.
• kotły na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 muszą zostać wymienione do końca 2026 roku. Kocioł klasy 5 zainsta-
lowany przed 1 lipca 2017 roku, można używać bezterminowo. 
• W przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które 
spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności 
cieplnej zawiera dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych 
wymagań, będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.

Jednocześnie przypominamy o możliwości skorzystania z programu umożliwiającego dofinansowanie wymiany źródeł cie-
pła w tym programu Czyste Powietrze gdzie wnioski można składać w trybie ciągłym – podpisywanie umów w ramach 
programu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przewidziane jest do końca 
2027 roku.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia 
w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem: nie będzie zainstalowane oraz użytko-
wane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Ważne! 
Od 1 stycznia 2021 roku nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do pieców na węgiel i ekogroszek. Nie są także 
przyznawane dofinansowania do budynków w budowie lub nowo wybudowanych oraz domków letniskowych.
Planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowa-
nia, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji:
• dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 
2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie) 
• dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury 
na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).

Szczegółowe warunki przystąpienia do programu znajdą Państwo w dokumentacji, która znajduje się na stronie: 
https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja .

Uprzejmie informujemy iż bieżące informacje, oraz pomoc w wypełnieniu wniosków związane z programem „Czyste Po-
wietrze” można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna pod numerem telefonu: +48 18 262 09 19 pok. 005. 

CENTRUM WSPARCIA I ROZWOJU RODZINY

specjalistów i tworzymy miejsce, w którym 
w sposób dyskretny wszyscy chcący się 
poradzić specjalistów mogą uzyskać bez-
płatną pomoc. - informuje Wójt Tadeusz 
Królczyk. 

Dodać należy, że pomoc specjalistów 
oferowana w Centrum Wsparcia i Roz-
woju Rodziny jest całkowicie bezpłat-
na. 

Gmina Ochotnica Dolna jest otwarta 
na rozwiązywanie problemów, pomoc 
w konstruktywnym rozwiązywaniu kon-
fliktów, co przełożyło się na zatrudnie-
nie poniższych specjalistów: 

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 uzależnieniem od internetu, gier itp. 
staje się powszechny nie tylko wśród 
dorosłych, ale również wśród dzieci 
i młodzieży. Konsultacja u Pana Bartka 
umożliwi rozpoznanie problemu, po-
może on również wskazać drogę w jaki 
sposób sobie radzić z takim problemem, 
gdzie szukać pomocy, rozpoznać czy 
jest potrzeba terapii indywidualnej lub 
zaproponować terapię grupową. Zajmu-
je się również osobami współuzależnio-
nymi oraz takimi, których bliskie osoby 
są lub mogą być uzależnione i z tego po-
wodu są w kryzysie.

Terminy przyjęć psychoterapeuty:
06.12 14.00-17.00
20.12 14.00-17.00

W punkcie dostępne będzie także 
wsparcie/poradnictwo psychologiczne 
prowadzone przez Urszulę Jasiurkow-
ską-Radłowską - absolwentkę wydziału 
psychologii na UJ w Krakowie. Ukoń-
czyła studia podyplomowe dotyczące 
uprawnień pedagogicznych oraz psy-
chologii transportu. Ukończyła także 
1 etap kursu „Systemowe rozumienie 
rodziny; podejście systemowe w terapii 
rodzin”. Psycholog, psycholog transpor-
tu. Doświadczenie w pracy z osobami 
z niepełnosprawnością. W praktyce za-
wodowej od 2013 roku. 

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, 
• potrzebą ,,wygadania się” 
oraz bycia wysłuchanym,
• stresem spowodowanym nagłą lub 
przewlekłą sytuacja kryzysową
 
Terminy przyjęć psychologa:
02.12 16.00-18.00
06.12 16.00-17.30
09.12 16.00-18.00
13.12 16.00-17.30
16.12 16.00-18.00

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 ne-

gocjacji społecznych; zaawansowane, 
certyfikowane szkolenie z zakresu me-
diacji rodzinnych; Studium Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie; Studium 
Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie; 
specjalizacyjne szkolenie z zakresu pra-
cy z rodziną w której wystąpił problem 
wykorzystywania seksualnego.

Przemoc jest jednym z głównych zjawisk 
destruktywnych w życiu człowieka. Do-
tyczy ona zarówno sfery życia w płasz-
czyźnie indywidualnej, jak i zbiorowej 
w tym rodzinnej. Rodzina jest szczegól-
nym miejscem, w którym stosowanie 
przemocy ma szkodliwy wymiar zarów-
no dla środowiska rodzinnego, jak i każ-
dego z jej członków, włącznie ze spraw-
cą. Stąd konieczne jest podejmowanie 
działań wspomagających proces ogra-
niczania i docelowo likwidacji wszelkich 
form przemocy, które w rodzinie 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 poszczególnych jej 
członków dla rozwiązania 
problemu przemocy i zapobiegania 
wystąpienia jej w przyszłości;
• podniesienie poczucia własnej 
wartości poszczególnych 
członków rodziny;
• rozwój umiejętności 
zachowania asertywnego;
• podniesienie kompetencji ofiary 
w zakresie możliwych działań 
ratunkowych, np. opracowanie 
własnych strategii bezpieczeństwa, 
znajomość lokalnych zasobów pomocy.

Spotkania po wcześniejszym umówie-
niu pod numerem telefonu: 509 872 
597.

Chcemy jeszcze raz przypomnieć, że po-
moc powyższych specjalistów jest cał-
kowicie bezpłatna. 

Pragniemy zapewnić, że wszelaka pomoc 
jest objęta tajemnicą. Wszystko nad czym 
będą pracować konsultanci z klientem 
będzie się odbywać w komfortowych wa-
runkach, w przyjaznym otoczeniu, świeżo 
wyremontowanych pomieszczeń w bu-
dynku dawnego ośrodka zdrowia w os. 
Kozielce w Tylmanowej. 
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12 kwietnia (poniedziałek), w ramach Centrum Wsparcia i Rozwoju 
Rodziny, odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Akademia 
Poniedziałkowa, które miało na celu przypomnienie sylwetki 
konsultantów Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny. 

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Nowotarska Strażacka 
Kropla” w minioną niedzielę 11 lipca, w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej zorganizował zbiórkę krwi

15 lipca w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II 
w Nowym Targu odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie 
najnowszego modelu urządzenia do rezonansu magnetycznego. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna przypomina że w Urzędzie Gminy 
Ochotnica Dolna został uruchomiony Punkt Konsultacyjny 
Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Swoją działalność rozpoczęła 
Akademia Poniedziałkowa

Mieszkańcy Ochotnicy 
i Tylmanowej oddali krew

Nowoczesny rezonans magnetyczny 
w szpitalu w Nowym Targu 

Gminny Punkt konsultacyjno-
informacyjny Programu 
“Czyste Powietrze”

Informacja dotycząca programu „Czyste Powietrze”

Akademia Poniedziałkowa jest to seria 
otwartych spotkań online, adresowa-
nych do wszystkich mieszkańców Gminy 
Ochotnica Dolna oraz wszystkich innych 
zainteresowanych.

Spotkania będą się odbywać w ponie-
działki. Są bezpłatne i anonimowe – 
każda osoba zalogowana posiada nick 
gość, w związku z powyższym nie jest 
rozpoznawalna. Pytania można zadawać 
na czacie. Na każde pytanie specjaliści 
starają się dać odpowiedź. Spotkania od-
bywają się przy użyciu programu Teams 
- nie trzeba instalować oprogramowania. 
Wystarczy kliknąć w link, który będzie 
podawany na Facebooku każdorazowo 
przed Poniedziałkową Akademią.

Krew mogły oddać osoby zdrowe mię-
dzy 18 a 65 rokiem życia. Zebrano po-
nad 11 litrów krwi. Do akcji oddawania 
krwi włączyli się także strażacy z OSP. 

Akcja została objęta patronatem Wójta 
Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza Król-
czyka, który ufundował drobne upomin-
ki m. in. w postaci kubków, długopisów 
i koszulek dla osób oddających krew.

Prezes Klubu HDK PCK Janusz Barnaś 
podziękował Wójtowi za wsparcie akcji 
i rozwijanie ważnej dla ludzkiego życia 
idei oddawania krwi. 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
Ochotnicy i Tylmanowej za włączenie 
się w akcję.

W ubiegłym roku placówka wzbogaciła 
się o nowoczesny tomograf komputero-
wy, a to oznacza, że obecnie nowotarski 
szpital jest jednym z najlepiej wyposa-
żonych w całej Małopolsce. 

W wydarzeniu uczestniczyli: Poseł 
Anna Paluch, Poseł Edward Siarka, 
Senator Jan Hamerski, Wojewoda Ma-
łopolski Łukasz Kmita, Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego Łukasz 

W Punkcie jest możliwość uzyskania 
przez mieszkańców naszej Gminy infor-
macji dotyczących Programu Prioryte-
towego ,,Czyste Powietrze” oraz pomoc 
w złożeniu wniosku o dofinansowanie, 

Szanowni Mieszkańcy!
Uprzejmie informujemy że od 1 lipca 2021 r. zwiększył się próg dochodowy uprawniający do podwyższonego poziomu dofinanso-
wania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.
• dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrósł do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł 
(o ok. 229 zł wyżej niż obecnie)
• dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy jest na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, 
czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).

Szczegółowe warunki przystąpienia do programu znajdą Państwo w dokumentacji, która znajduje się na stronie: 
https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja.

Przypominamy iż wnioski do programu Czyste Powietrze można składać w trybie ciągłym – podpisywanie umów w ramach pro-
gramu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przewidziane jest do końca 2027 roku.

Priorytetem programu „Czystego Powietrze” jest wymiana pieca (starego źródła ogrzewania nie spełniającego norm europejskich 
na efektywne źródło ogrzewania, które będzie spełniać ww. normy). Dodatkowo warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobo-
wiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym obję-
tym dofinansowaniem: nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według 
normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Jednocześnie informujemy, iż aby przystąpić do programu należy spełniać m.in. następujące kryteria:
• właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego
lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą musi być osoba fizyczna
• w przypadku dofinansowania podstawowego dochód roczny Wnioskodawcy nie może przekraczać 100 000 zł (brany jest 
pod uwagę tylko dochód Wnioskodawcy)
• w przypadku, gdy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza (także agroturystyka) możliwe jest uzyskanie 
dofinansowania jeśli powierzchnia, na której prowadzona jest działalność nie przekracza 30% powierzchni całego budynku.

Ważne!
Od 1 stycznia 2021 roku nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do pieców na węgiel i ekogroszek. Nie są także przyznawane 
dofinansowania do budynków w budowie lub nowo wybudowanych oraz domków letniskowych.

Bieżące informacje a także pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna 
pod numerem telefonu: +48 18 262 09 19 pok. 005. 

Smółka. Obecny był także Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna. 

W trakcie spotkania został zaprezen-
towany zespół specjalistów ratujących 
pacjentów po udarach, którzy otrzymali 
najwyższe „diamentowe” wyróżnienie za 
jakość swojej pracy. Dyrektor szpitala 
Marek Wierzba, podczas przemówienia 
podkreślił rolę polityków krajowych i sa-
morządowych w uzyskaniu tego sprzętu. 

który zostanie przekazany do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
gdzie będzie następować jego ocena 
merytoryczna.

Szczegółowe informacje na temat Pro-
gramu „Czyste Powietrze” można zna-
leźć na stronie internetowej Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 
https://www.wfos.krakow.pl/czyste-
powietrze/

Mam nadzieję, że funkcjonowanie punk-
tu ułatwi mieszkańcom skorzystanie
z dofinansowania m.in. do wymiany ko-
tłów, przeprowadzenia prac termomo-
dernizacyjnych, a w efekcie do popra-
wy jakości powietrza na terenie Gminy 
Ochotnica Dolna.
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30 lat to szmat czasu. Tylmanowianie przez te lata mocno zżyli się ze 
swoim proboszczem. Jednak dla parafian nadszedł czas zmian, a dla 
księdza proboszcza czas zasłużonego odpoczynku na emeryturze. 

Tylmanowianie podziękowali 
proboszczowi za 30 lat 
duszpasterskiej posługi w parafii 

8 sierpnia mieszkańcy Tylmanowej po-
dziękowali proboszczowi ks. Markowi 
Mroczkowi za 30 lat posługi duszpa-
sterskiej w parafii. Nie zabrakło cie-
płych słów i wzruszeń. 

O godz. 11.00 odbyła się uroczysta 
msza św. dziękczynno – błagalna w in-
tencji ks. Marka, której przewodniczył 
biskup Leszek Leszkiewicz. W mszy św. 
uczestniczyli także: ks. Jan Wnęk, ks. 
Krzysztof Czermak, ks. Stanisław Kowa-
lik, ks. Piotr Adamczyk, ks. Henryk Ho-
moncik, księża rodacy: ks. Czesław No-
worolnik, ks. Robert Duda, ks. Krzysztof 
Konopka, ks. Marcin Mastalski, a także 
księża katecheci - ks. Roman Hopej, ks. 
Piotr Madej. 

Biskup podczas homilii wspomniał 
o działaniach ks. Marka na rzecz roz-
budowy parafii, podziękował za jego 
gospodarność i dbanie o rozwój ducho-
wy parafian. Podkreślił, że dzięki powie-
dzianemu kiedyś Bogu TAK, Tylmanowa 
otrzymała, na 30 lat, znakomitego ka-
płana i gospodarza dbającego zarówno 
o rozwój materialny jak i duchowy.

Oprawę muzyczną mszy św. zapewni-
ła schola parafialna prowadzona przez 
siostrę Joannę i chór Misericordia pod 
przewodnictwem siostry Loretty – al-
bertynek. 

W mszy św. licznie uczestniczyli para-
fianie, którzy nie kryli wzruszenia i łez. 
Obecny był także Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz 
z Maciejem Mikołajczykiem Przewodni-
czącym Rady Gminy Ochotnica Dolna. 
Po mszy św. przyszedł czas podzięko-
wań. Przed ołtarzem ustawiły się dele-
gacje reprezentujące różne organizacje 
działające w parafii: Związek Podhalan, 
Ochotnicza Straż Pożarna, klub spor-
towy Mikołaj, chór parafialny Miseri-
cordia, siostry albertynki, kolędnicy 
misyjni, grupa maryjna, schola, lektorzy 
i ministranci, rodziny. W imieniu para-
fian Tylmanowej księdzu proboszczowi 
podziękował Jan Ligas Sołtys Sołectwa 
Tylmanowa, zaś w imieniu samorządu 
– Gminy Ochotnica Dolna – Maciej Mi-
kołajczyk Przewodniczący Rady Gminy 
oraz Tadeusz Królczyk Wójt Gminy.

Pan Jan Piszczek odczytał wiersz au-
torstwa Stanisławy Gołdyn – poetki 
z Ochotnicy Dolnej - w którym, w skró-
cie, ale jednocześnie z najważniejszymi 
detalami, zostały przedstawione do-
konania i osoba ks. proboszcza tj. jego 
charakter: gospodarność, skromność 
i otwartość na wszystkie ludzkie sprawy. 

Parafianie wręczyli ks. Markowi 30 róż 
symbolizujące 30 lat pracy w tylmanow-
skiej parafii. Został także przekazany 
pamiątkowy album, który powstał spe-
cjalnie z okazji przejścia ks. proboszcza 
na emeryturę. Stanowi on podsumo-
wanie trzech dekad pracy ks. Marka 
w Tylmanowej – począwszy od budowy 
kościoła, po inne inwestycje i codzienną 
pracę oraz służbę w parafii – wśród ludzi 

i dla ludzi. Do albumu został dołączony 
folder z wierszami Stanisławy Noworol-
nik – mieszkanki Tylmanowej. Podczas, 
gdy delegacje dziękowały księdzu pro-
boszczowi za jego lata posługi, z chóru 
rozbrzmiała ulubiona pieśń ks. Marka: 
„Królowej swej”. Był to bardzo wzrusza-
jący moment dla wszystkich – nie obyło 
się bez łez. 

Następnie, w imieniu księży z dekanatu 
Krościenko nad Dunajcem, głos zabrał 
ks. Henryk Homoncik – proboszcz pa-
rafii Wszystkich Świętych w Krościen-
ku, dziękując za lata owocnej współ-
pracy. Z kolei w imieniu księży rodaków 
z Tylmanowej wystąpił ks. Czesław 
Noworolnik – proboszcz parafii św. 
Jana Chrzciciela w Łącku. Wspomniał 
on o swoim pierwszym spotkaniu z ks. 
Markiem, podziękował także za przy-
jaźń, pomoc i troskę, którymi otaczał 
i otacza wszystkich powołanych z Tyl-
manowej. 

Na koniec głos zabrał ks. Marek – po-
dziękował biskupowi za serdeczną przy-
jaźń i wsparcie. Wspomniał także swój 
pierwszy przyjazd do Tylmanowej kiedy 
już objął posługę proboszczowską. Za-
pamiętał mały, skromny kościół pw. św. 
Mikołaja, ale też obok, na placu, zoba-
czył stos cegieł – wiedział, że parafia 
przymierza się do budowy kościoła. I tak 
się zaczęło… Ks. Marek podziękował 
parafianom za to, że zawsze go słuchali 
i zawsze byli gotowi i chętni do pracy, 
której nie brakowało. Podziękował tak-
że wszystkim organizacjom za owocną 
współpracę, siostrom albertynkom za 
ofiarną służbę w kościele, ks. Romanowi 
i ks. Piotrowi, którzy w ostatnim czasie 
szczególnie pomagali w parafii. 

Po zakończonej mszy św. delegacja 
złożona z parafian udała się jeszcze na 
plebanię, aby tam przekazać ks. Mar-

kowi rower elektryczny i kolarz złożo-
ny z 1000 zdjęć. Kolarz otrzymał rów-
nież biskup Leszek Leszkiewicz wraz 
z drobnym regionalnym upominkiem 
i albumem. Parafianie nie zapomnie-
li także o ks. katechecie Piotrze, który 
już wkrótce odchodzi do innej parafii 
– także został mu przekazany pamiąt-
kowy obraz. Na plebanię udali się też 
zawodnicy klubu sportowego Mikołaj 
wraz ze swym trenerem Piotrem Kwi-
tem, aby przekazać koszulkę sportową 
z numerem 29 – symbolizującym pełne, 
zakończone lata służby w parafii tylma-

nowskiej, służby także na rzecz sportu. 

Życzymy ks. Markowi zdrowia i rado-
ści podczas zasłużonego odpoczynku. 
Niech Bóg mu błogosławi na kolejne 
lata życia pośród swoich parafian, a Ma-
ryja, której ks. Marek zawierzył, nie-
ustannie strzeże. 

Królowej swej ja wierność przysięgałem
I odtąd służyć tylko będę Jej.
Ją sobie też za Matkę swą obrałem
I całą ufność swą złożyłam w Niej.

W piątek (24 września) w Ochotnicy Dolnej uroczyście 
powitano relikwie błogosławionego niedawno kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. 

Relikwie błogosławionego kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w parafii 
w Ochotnicy Dolnej 

Powitanie relikwii nastąpiło na granicy 
parafii, w osiedlu Posadowskim. Stam-
tąd ks. proboszcz Paweł Legutko, sto-
jąc w bryczce, poprzedzony banderią 
konną, przejechał główną drogą przez 
miejscowość aż pod kościół parafialny. 
Tu relikwie kard. Wyszyńskiego powitali 
wierni wychodząc na ich spotkanie ze 
sztandarami i feretronami. W uroczy-
stej procesji proboszcz wniósł relikwiarz 
do świątyni mijając pod drodze plac, na 
którym powstanie nowy kościół, pierw-
szy w Polsce i na świecie pod wezwa-
niem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

W starej świątyni pw. Znalezienia Krzy-
ża Świętego została odprawiona no-
wenna z odczytaniem próśb, a po niej 
ks. Legutko przewodniczył Mszy św. 
Relikwiarz został umieszczony w bocz-
nym ołtarzu, gdzie po zakończonej Eu-
charystii wierni oddali cześć bł. kard. 
Stefanowi Wyszyńskiemu, patronowi 
nowego kościoła. Parafia otrzymała re-
likwie pierwszego stopnia dzięki zaan-

gażowaniu Stanisława i Haliny Urbania-
ków, którzy ufundowali relikwiarz. Zaś 
dwie rodziny ufundowały z tej okazji 
dwa kielichy mszalne.

- Wrzesień był miesiącem cudów. 
Uczestniczyliśmy w beatyfikacji kard. 
Wyszyńskiego, dostaliśmy pozwolenie 
na budowę kościoła pod jego wezwa-
niem, poświęciliśmy plac pod budowę, 
a dzisiaj witamy w progach parafii i świą-
tyni relikwie naszego patrona. Można 
powiedzieć, że Prymas Tysiąclecia ma 
dzisiaj swoją prymicję w Ochotnicy - 
mówi ks. Legutko.

W homilii podkreślił, nawiązując do lis- 
tu abp. Marka Jędraszewskiego, które 
skierował do uczestników niedawnej 
Mszy św. na Turbaczu, że istnieje du-
chowe pokrewieństwo między kard. 
Wyszyńskim a mieszkańcami Ochotnicy 
Dolnej, w której stanie kościół pod jego 
wezwaniem. Ks. Wyszyński był żołnie-
rzem AK, później zaś dawał wielokrot-

ne dowody miłości do swojej ojczyzny 
broniąc niezłomnie jej chrześcijańskich 
korzeni. Ochotniczanie potwierdzili tę 
miłość walcząc z Niemcami i przelewa-
jąc krew podczas pamiętnej pacyfikacji. 
Wiele łączy gorczańskich niezłomnych 
górali z niezłomnym Prymasem Tysiąc-
lecia.

www.tarnow.gosc.pl
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Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy 
Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze 
dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

30 października Ochotnicza Straż Pożarna w Tylmanowej świętowała 
swój jubileusz – 90 lat istnienia. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ochotnicy Górnej zajęła I miejsce 
w powiecie nowotarskim w kategorii Jednostka OSP Roku 
w plebiscycie Strażacy Roku 2021. 

Fundacja Onkologiczna RAKIETY zaprasza do udziału 
w projekcie Znajdź Pracę – aktywizacja zawodowa osób 
z niepełnosprawnościami”

CIDON: Centrum informacyjno
-doradcze dla osób 
z niepełnosprawnością

90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tylmanowej 

OSP w Ochotnicy Górnej jednostką 
OSP Roku 2021 w powiecie 
nowotarskim 

Fundacja Onkologiczna RAKIETY 

W ramach działalności CIDON osoby 
z niepełnosprawnością oraz osoby z ich 
otoczenia mogą uzyskać informacje 
m.in. na temat:
• programów realizowanych 
przez PFRON,
• projektów realizowanych przez 
organizacje pozarządowe,
• obowiązujących systemów 
orzecznictwa,
• dostępnego wsparcia 

Uroczyste obchody rozpoczęły się od 
mszy św. w tylmanowskim kościele 
pw. Miłosierdzia Bożego, sprawowanej 
w intencji wszystkich strażaków. Mszy 
się przewodniczył ks. prałat Marek 
Mroczek oraz ks. Janusz Paciorek pro-
boszcz tylmanowskiej parafii. Po mszy 
św., zakończonej uroczystym „Sto lat”, 
odśpiewanym przez chór „Misericor-
dia”, strażacy udali się pod budynek re-
mizy OSP w Tylmanowej. Tutaj na placu 
odbył się meldunek złożony Zastępcy 
Komendanta Powiatowego PSP w No-
wym Targu młodszemu brygadierowi 
Piotrowi Domaleckiemu. 

finansowego oraz rzeczowego,
• zaopatrzenia w sprzęt 
ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
• ulg a także uprawnień 
wynikających z przepisów prawa,
• instytucji wspierających osoby 
z niepełnosprawnością i wiele innych.

Docelowo Centrum informacyjno - do-
radcze stanie się miejscem, w którym 
osoby z niepełnosprawnością uzyskają 

kompleksowe wsparcie w każdym ob-
szarze wymagającym pomocy, doradz-
twa, a także konsultacji. Dbając o jak 
najwyższe standardy obsługi pragniemy 
zapewnić, że Centrum będzie również 
systematycznie rozszerzać swoją ofertę, 
między innymi o możliwość skorzysta-
nia z usługi specjalisty ds. zarządzania 
rehabilitacją czy skierowania do Ośrod-
ka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z nie-
pełnosprawnością będą mogły testo-
wać najnowsze technologie asystujące.

Zachęcamy do śledzenia informacji na 
temat CIDON na stronie www.pfron.
org.pl oraz w mediach społecznościo-
wych. CIDON pozostaje do Państwa 
dyspozycji od poniedziałku do piątku 
w godzinach funkcjonowania Oddziału, 
nr tel. 12 312 14 33.

Dalsza część uroczystości odbywała 
się już w remizie tylmanowskiej OSP. 
Prezes Stanisław Noworolnik przywi-
tał wszystkich zebranych i przedstawił 
historię Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tylmanowej - od jej założenia w 1931 
roku. 

Z okazji 90 – lecia OSP Tylmanowa, 
w uznaniu zasług dla ochrony przeciw-
pożarowej, strażacy otrzymali odzna-
czenia.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Krakowie odznaczyło: Zło-

tym Medalem Za Zasługi dla Pożarnic-
twa druha Piotra Ciesielkę, Srebrnym 
Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa 
druha Pawła Zboźnia, Brązowym Me-
dalem Za Zasługi dla Pożarnictwa dru-
hów Bogusława Podgórskiego i Pawła 
Zabrzeskiego. 

Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP 
RP w Nowym Targu odznaczyło Od-
znaką Wzorowy Strażak druhów: Bar-
tłomieja Ciesielkę, Jakuba Walczaka, 
Krzysztofa Zabrzeskiego. 

Prezydium Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Nowym Targu Medalem Ho-
norowym Za Zasługi dla Pożarnictwa 
Ziemi Nowotarskiej odznaczyło druhów 
Józefa Noworolnika i Jana Kozielca.

Decyzją Kapituły Orderu Świętego Flo-
riana Cracovia Złotym Krzyżem Zasługi 
Orderu Świętego Floriana odznaczony 
został ks. Prałat Marek Mroczek - wie-
loletni proboszcz parafii w Tylmanowej. 
Zaś Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu 
Świętego Floriana odznaczony został 
druh Stanisław Ciesielka. 

Po wręczeniu odznaczeń przez Tade-
usza Firka Wiceprezesa Zarządu Powia-
towego w Nowym Targu, głos zabrali 

Plebiscyt strażacki prowadzony był 
przez „Gazetę Krakowską” oraz dzienni-
ki regionalne w całej Polsce we współ-
pracy ze Związkiem Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. 
W tym roku okazja do nagrodzenia 
strażaków była wyjątkowa, ponieważ 
Związek świętował 100-lecie działalno-
ści pod wspólnym sztandarem. „Gazeta 
Krakowska”, wspólnie z innymi dzienni-
kami regionalnymi, była partnerem ob-
chodów jubileuszu. 

W ramach projektu oferowane jest bez-
płatnie następujące wsparcie:
Indywidualne i grupowe doradztwo za-
wodowe oraz wsparcie psychologiczne;
Przygotowanie i wdrożenie Indywidual-
nego Planu Działania (IPD);

zaproszeni goście: Anna Paluch Poseł 
na Sejm, Tadeusz Królczyk Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna, Maciej Mikołajczyk 
Przewodniczący Rady Gminy Ochotni-
ca Dolna oraz Tadeusz Hebda Prezes 
Związku Podhalan w Tylmanowej. 

Wójt z okazji jubileuszu przekazał stra-
żakom kamerę termowizyjną oraz rzeź-
bę św. Floriana – patrona strażaków 
– wykonaną przez lokalnego twórcę 
ludowego z Ochotnicy Pana Stanisława 
Gardonia. 

Wszyscy zaproszeni składali druhom 
OSP Tylmanowa gratulacje, dziękowali 
za ich wkład w tworzenie jednostki oraz 
życzyli zdrowia i bezpiecznej służby 
wśród lokalnej społeczności. 

W tym roku zostały przyznane tytuły 
dla Strażaków Ochotników Roku, Jedno-
stek OSP Roku oraz Młodych Strażaków 
Roku czyli dzieci i młodzieży zaangażo-
wanej w OSP, a także dla Orkiestr OSP 
Roku. Laureaci zostali wybrani najpierw 
w każdym powiecie, następnie w skali 
województwa, a w końcu w ogólnopol-
skim finale. Nagrody dla orkiestr przy-
znała także kapituła. Główne nagrody 
zostały wręczone podczas wielkiej Gali 
FLORIANÓW połączonej z obchodami 

100-lecia działalności ZOSP RP. 

Plebiscyt był organizowany pod patro-
natem Waldemara Pawlaka Prezesa Za-
rządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP.

Źródło: gazeta krakowska.pl 

Kursy/szkolenia zawodowe wraz ze sty-
pendium;
3-miesięczne staże zawodowe wraz ze 
stypendium stażowym;
Pośrednictwo pracy;
Usługi asystenta w trakcie stażu.

Ze względu na sytuację epidemiczną 
wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób 
ciągły do momentu wyczerpania miejsc.
Więcej informacji: 
https://fundacjarakiety.pl/
inne-projekty/znajdz-prace/
E-mail: 
pokonamybariery@fundacjarakiety.pl
Tel: 577 858 333 lub 22 299 29 28
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 W związku z licznymi wnioskami miesz-
kańców Gminy o objęcie wsparciem 
z realizowanego już od kilku lat Progra-
mu Operacyjnego Pomocy Żywnościo-
wej 2014-2020, współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebującym, gdzie 
organizacja pośredniczącą jest CARI-
TAS MAŁOPOLSKA  udało się w dniu 
7 lipca 2021 r. wydawać  II turę paczek 
żywnościowych dla 508 osób z podpro-
gramu na rok 2020.

Dokładną realizację zadań ww. okresie 
odzwierciedlają poniższe zestawienia 
tabelaryczne:

Działania w tym czasie naszego Ośrodka to przede wszystkim przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków 
o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, stypendia oraz bieżąca praca związana z realizacją 
ustawy o pomocy społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o ochronie zdrowia psychicznego 
i innych ustaw określonych statutem Ośrodka. Jest to również okres wzmożonych prac związanych 
z zabezpieczeniem osób samotnych oraz z dysfunkcją ubóstwa w podstawowe warunki bytowe na zimę. 

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

5. Realizacja dodatków mieszkanio-
wych ze świadczenia skorzystały 2 ro-
dziny, wydatkowana kwota 2 577,05 zł

6. Realizacja dodatków energetycznych 
–wydatkowana kwota 127,61 zł (doda-
tek energetyczny zawsze przy dodatku 
mieszkaniowym)

7. Realizacja świadczeń za prace spo-
łecznie użyteczne - Umowa z bezro-
bociem zawarta na okres od 8 marca 
2021 r. do 30 listopada 2021 r. W pra-
cach uczestniczą 2 osoby do tej pory 
wypłacono im świadczenia na łączną 
kwotę 2 520,00 zł.

8. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej 
1) Wsparcie rodzin asystentem rodziny: 
wsparciem objętych jest 8 rodzin.
2) Opłaty za 3 dzieci umieszczonych 
w pieczy 11 972,26 zł.

9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzi-
nie
We wrześniu br. odbyło się spotkanie 
Zespołu Interdyscyplinarnego. Aktual-
nie prowadzona jest procedura 9 Nie-
bieskich Kart. 

Przedłużający się stan epidemiczny 
w Polsce i związany z tym strach o zdro-
wie swoje i najbliższych oraz niepew-
ność sytuacji zawodowej i finansowej 
może wpływać negatywnie na życie 
wielu rodzin i powodować zwiększe-
nie zachowań o charakterze przemocy 
wśród mieszkańców Gminy Ochotnica 
Dolna. W ramach prowadzonej gminnej 
kampanii „Nie bądź obojętny na prze-
moc w rodzinie” jak corocznie przed-
stawiamy krótką informację na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie oraz 
wykaz instytucji wspierających walkę 
z nim.

Przemoc domowa (przemoc w rodzinie) 
to zjawisko społeczne zachodzące, gdy 
członek rodziny, mąż, żona lub inna oso-
ba wspólnie zamieszkująca lub gospo-
darująca próbuje zdominować fizycznie, 
gróźb, szantażu, w celu zranienia fizycz-
ne lub moralnie. Przemoc w rodzinie to 
zamierzone i wykorzystujące przewagę 

GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OCHOTNICY DOLNEJ 

1. Pomoc społeczna

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

Wydatkowa-
na kwota

52 527,39

3 079,08

61 900,00

26 817,00

62 885,50 

34 259,81

56 174,09 

29 188,69

53 840,00 

5 814,00

2. Realizacji świadczeń rodzinnych 
i alimentacyjnych

3. Pomoc materialna uczniom z terenu 
naszej gminy

4. Pomoc państwa w wychowywaniu 
dzieci – 500+

RODZAJ ŚWIADCZENIA  

Zasiłki rodzinne wraz  
z dodatkami

Świadczenia rodzicielskie

Jednorazowa zapomoga  
z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenia opiekuńcze 

Składki na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe  
od zasiłków dla opiekuna

Świadczenia alimentacyjne

RODZAJ ŚWIADCZENIA  

Stypendia szkolne

RODZAJ ŚWIADCZENIA  

Świadczenie wychowawcze 
500+

Wydatkowa-
na kwota

1 012 215,23 

34 784,48

23 000,00 

550 343,40

100 963,76 
 

26 607,570

Wydatkowa-
na kwota

50 592,00

Wydatkowa-
na kwota

4 108 145,50 

System Rejestrów Publicznych w Turystyce został stworzony 
przede wszystkim z myślą o osobach, które chcą skorzystać z usług 
przedsiębiorców turystycznych. 

Publiczna Baza Turystyki 

Dzięki temu narzędziu, obywatele mają 
możliwość rzetelnego zweryfikowania 
czy dany podmiot działa legalnie i po-
siada wymagany wpis do rejestrów.

System Rejestrów Publicznych w Tury-
styce składa się z:
• Centralnego Wykazu Obiektów Hote-
larskich (Rejestr CWOH),
• Centralnej Ewidencji Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwia-
jących Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych (Rejestr CEOTiPU-

NPUT),
• Centralnego Wykazu Organizatorów 
Szkoleń dla Kandydatów na Przewodni-
ków Górskich (Rejestr CWOS),
• Centralnego Wykazu Przewodników 
Górskich (Rejestr CWPG).

Projekt dofinansowany z Funduszy Eu-
ropejskich w ramach II osi Programu 
Operacyjnego „Polska Cyfrowa E-admi-
nistracja i otwarty rząd”, poddziałania 
2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informa-
cji sektora publicznego ze źródeł admi-

Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Ochotnica Dolna przypomina 
o obowiązku złożenia do dnia 01.07.2022 r. de-
klaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Celem jest wsparcie działań mających na celu 
wymianę kopciuchów, a tym samym walkę ze 
smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowia-
da Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklaracja jest obowiązkowa dla wszystkich 
właścicieli nieruchomości za brak zgłoszenia 
lub przekroczenie dopuszczalnych terminów 
zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Deklarację można złożyć w formie elektronicz-
nej przez stronę Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego lub w formie papierowej - wypeł-
niony dokument w Urzędzie Gminy Ochotnica 
Dolna.

Przesłanie danych będzie obowiązkowe. Za brak 
zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych 
terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Wszelkie informacje na temat CEEB można 
znaleźć w materiałach informacyjnych zamiesz-
czonych poniżej (pdf) oraz na stronie interneto-
wej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: 
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewi-
dencja-emisyjnosci-budynkow-faq

nistracyjnych i zasobów nauki”, projekt 
pn. „Otwarte dane plus”. 

Więcej informacji na stronie: 
https://turystyka.gov.pl

sił działanie przeciw członkowi rodziny, 
naruszające prawa i dobra osobiste, po-
wodujące cierpienia i szkody. 

FORMY PRZEMOCY
Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju 
działania bezpośrednie z użyciem siły, 
których rezultatem jest nieprzypad-
kowe zranienie, np. popychanie, obez-
władnianie, policzkowanie, szczypanie, 
kopanie, duszenie, bicie.

Przemoc psychiczna – prowadzi do 
zniszczenia pozytywnego obrazu wła-
snej osoby, wykorzystuje mechanizmy 
psychologiczne np. wyśmiewanie, po-
niżanie, upokarzanie, zawstydzanie, 
narzucanie własnych poglądów, stoso-
wanie gróźb.

Przemoc seksualna – wymuszanie róż-
nego rodzaju niechcianych zachowań 
w celu zaspokojenia potrzeb seksual-
nych sprawcy, np. nieakceptowanych 
pieszczot i praktyk seksualnych, seksu 
z osobami trzecimi, sadystycznych form 
współżycia, a także krytykowanie za-
chowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – prowadzi do 
całkowitego uzależnienia finansowe-
go od sprawcy, np. poprzez odbieranie 
zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie 
podjęcia pracy, niezaspokajanie pod-
stawowych potrzeb rodziny, okradanie, 
zaciąganie kredytów i zmuszanie do 
zaciągania pożyczek wbrew woli współ-
małżonka.

Zaniedbanie – ciągłe niezaspokaja-
nie podstawowych potrzeb fizycznych 
i emocjonalnych np. brak opieki i unie-
możliwianie zaspokajania podstawo-
wych potrzeb fizjologicznych (związa-
nych ze snem, jedzeniem, higieną).
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1. Udrażnianie i czyszczenie oraz bieżące 
naprawy elementów odwodnienia dróg 
gminnych - korytek, krat, przepustów 
a także wycinka zakrzaczeń przy drogach 
we wszystkich sołectwach na terenie 
Gminy Ochotnica Dolna;

2. Wykaszanie poboczy przy drogach 
gminnych we wszystkich sołectwach na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna - harmo-
nogram koszenia w poszczególnych so-
łectwach dostępny jest u Sołtysów oraz 
w biurze ZGK w Ochotnicy Dolnej;

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OCHOTNICY DOLNEJ

Pracownicy ZGK w Ochotnicy Dolnej w okresie od 1 marca do 
15 czerwca 2021roku, oprócz zwykłych czynności związanych 
z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej 
- w porozumieniu z Wójtem Gminy, pracownikami UG oraz sołtysami 
wykonywali następujące prace:

Informacja dotycząca bieżącej 
działalności ZGK w Ochotnicy Dolnej

3. W ramach działań związanych z bie-
żącym utrzymaniem dróg gminnych pra-
cownicy ZGK Ochotnica Dolna wykonali 
remonty cząstkowe nawierzchni asfalto-
wych we wszystkich sołectwach na tere-
nie gminy Ochotnica Dolna - wbudowa-
no ponad 2,5 tony mieszanki mineralno 
– asfaltowej na zimno;

4. Pracownicy ZGK wykonywali co ty-
dzień zbiórkę śmieci z przystanków 
i miejsc publicznych zlokalizowanych 
na obszarze Gminy Ochotnica Dolna, 

w okresie od początku marca do połowy 
czerwca b.r. zebrali łącznie około 12 ton 
śmieci; dodatkowo podczas planowej 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
zebrano i przetransportowano do firmy 
P.U.K. Empol 32 tony zużytych opon;

5. W ramach działań obejmujących po-
prawę bezpieczeństwa na drogach gmin-
nych zamontowano łącznie 17 luster 
drogowych oraz naprawiono 11 znaków 
drogowych informacyjnych przy drogach 
na terenie gminy;

6. W ramach zadań związanych z trans-
portem publicznym oraz promocją gminy 
i działalnością kulturalną, ZGK w Ochot-
nicy Dolnej realizował transport osób 
(m.in. seniorów i dzieci) w ramach projek-
tów, warsztatów i innych imprez organi-
zowanych przez Urząd Gminy Ochotnica 
Dolna, Wiejskie Ośrodki Kultury, Gminną 
Bibliotekę Publiczną, szkoły i inne pod-
mioty z terenu gminy.

7. Pod koniec kwietnia b.r. ZGK w Ochot-
nicy Dolnej przygotował i złożył do orga-
nu regulacyjnego (Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie) projekt 
nowej taryfy obejmującej m.in. stawki za 
świadczone przez zakład usługi zbioro-
wego odprowadzania ścieków na tere-
nie gminy na okres trzech kolejnych lat. 
Złożony wniosek taryfowy jest w trakcie 
weryfikacji, nowe stawki zaczną obowią-
zywać po zatwierdzeniu wniosku - w dru-
giej połowie b.r.

Zbigniew Chlebek
Kierownik Zakładu

Co zrobić, gdy doświadczasz przemocy 
lub jesteś świadkiem przemocy domo-
wej
• Porozmawiaj z kimś komu ufasz, prze-
łam milczenie, zwróć się o przemoc.
• Nie usprawiedliwiaj przemocy, 
nikt nie ma prawa Cię bić, ani 
krzywdzić w jakikolwiek sposób.
• Zdobywaj wiedzę prawną. Pamiętaj, 
że przemoc w rodzinie jest przestęp-
stwem ściganym z urzędu. Często 
złożonych sytuacji rodzinnych nie 
da się rozwiązać bez uruchomienia 
procedur prawnych takich jak: alimenty 
czy ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Instytucje świadczące pomoc osobom 
uwikłanym w przemoc w rodzinie:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ochotnicy Dolnej tel. 18 26 246 01
• Gminny Punkt Konsultacyjny 
w Ochotnicy Dolnej tel. 501 593 653
• Pełnomocnik Wójta Gminy 
ds. Profilaktyki Uzależnień 
i Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie tel. 501 593 653
• Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Nowym Targu – 
całodobowa linia interwencji 
kryzysowej tel. 502 857 358
• Tel. Zaufania dla dzieci 
i młodzieży 116 111
• Komisariat Policji w Krościenku 
n/D tel. 18 26 230 07
• Niebieska linia tel. 800 120 002

10. Ośrodek wydaje zaświadczenia 
o wysokości przeciętnego miesięcz-
nego dochodu niezbędnego do do-
kumentacji dotyczącej przyznania 
dofinansowania z Narodowego lub Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu „Czyste Powietrze”.
 

W okresie od 15 czerwca 2021 r. do 15 
listopada 2021 r. wydano 16 zaświad-
czeń. 

11. Opieka wytchnieniowa - edycja 
2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ochotnicy Dolnej przystąpił do Pro-

gramu „Opieka wytchnieniowa” - edy-
cja 2021 w ramach Funduszu Solidar-
nościowego.

Program na terenie Gminy Ochotnica 
Dolna jest realizowany w formie świad-
czenia usług opieki wytchnieniowej 
w ramach pobytu dziennego w miejscu 
zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres realizacji Programu na terenie 
Gminy Ochotnica Dolna
01.04.2021- 31.12.2021r.
Kwota dofinansowania – 73 440,00 zł.
Całkowita wartość – 73 440,00 zł.

Cele Programu
Opieka wytchnieniowa ma na celu od-
ciążenie członków rodzin lub opieku-
nów osób niepełnosprawnych poprzez 
wsparcie ich w codziennych obowiąz-
kach lub zapewnienie czasowego za-
stępstwa. Dzięki temu wsparciu opie-
kunowie zaangażowani na co dzień 
w sprawowanie opieki dysponować 
będą czasem, który będą mogły prze-
znaczyć na odpoczynek jak również na 
załatwienie niezbędnych spraw. Usługa 
opieki wytchnieniowej świadczona jest 
nieodpłatnie.

Adresaci Programu
Program adresowany jest do człon-
ków rodzin lub opiekunów sprawują-
cych bezpośrednią opiekę nad dziećmi 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub osobami posiadającymi orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych albo orzeczenie 
równoważne do wyżej wymienionego, 
które wymagają usługi opieki wytchnie-
niowej.

Realizacja Programu
Na terenie Gminy Ochotnica Dolna 
wsparciem w formie opieki wytchnie-
niowej objętych zostało 9 opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad 
niepełnosprawnym członkiem rodziny. 
Do realizacji usługi opieki wytchnienio-
wej zatrudniono 3 osoby, które realizują 

wsparcie w łącznym wymiarze 200 go-
dzin miesięcznie. 

12. Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej - edycja 2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Ochotnicy Dolnej przystąpił do 
Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” - edycja 2021 w ra-
mach Funduszu Solidarnościowego. 

Okres realizacji Programu na terenie 
Gminy Ochotnica Dolna
06.04.2021- 31.12.2021r.

Kwota dofinansowania – 36 659,00 zł.
Całkowita wartość – 36 659,00 zł.

Głównym celem Programu jest wpro-
wadzenie usługi asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia skierowa-
nego do
• osób niepełnosprawnych posiadają-
cych orzeczenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności 
wydane na podstawie ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych albo orzeczenie 
równoważne do wyżej wymienionego, 
które wymagają usługi asystenta w wy-
konywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnicy Programu będą 
mieli możliwość skorzystania 
z pomocy asystenta w:
• wyjściu, powrocie lub dojeździe do 
wskazanych przez uczestnika miejsc,
• zakupach z zastrzeżeniem czynnego 
udziału uczestnika Programu,
• załatwianiu spraw urzędowych,
• nawiązaniu kontaktu/współpracy 
z różnego rodzaju organizacjami,
• korzystania z dóbr kultury,
• wykonywaniu codziennych 
czynności.

Działania podejmowane 
w ramach Programu:
• poprawa funkcjonowania w życiu 
społecznym osób 
z niepełnosprawnościami,
• ograniczanie skutków 

niepełnosprawności,
• stymulacja do podejmowania 
wszelkiego rodzaju aktywności 
przez osoby niepełnosprawne,
• przeciwdziałanie dyskryminacji 
ze względu na niepełnosprawność 
oraz wykluczeniu społecznemu 
osób niepełnosprawnych.

Realizacja Programu
Na terenie Gminy Ochotnica Dolna 
wsparciem asystenta objętych zostało 

5 uczestników programu. Do realizacji 
usług asystenta zatrudniono 2 osoby, 
które realizują wsparcie w łącznym wy-
miarze 90 godzin miesięcznie. 

Na zakończenie pracownicy Ośrodka 
pragną podziękować wszystkim swo-
im świadczeniobiorcom za wspaniałą 
tegoroczną współpracę i zrozumienie 
w tym szczególnie trudnym epidemicz-
nym czasie, gdy nasze decyzje w 2021 
r. nie zawsze spełniały ich oczekiwania. 

Opracował GOPS w Ochotnicy Dolnej
Adres strony internetowej naszego 
Ośrodka: www.gops.ochotnica.pl
Tel. 18 262 46 01




