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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.

Opłatek

Zmrok zapada, cichy wieczór, wnet księżyc zaświeci 

Już na niebie pierwszą gwiazdkę wypatrzyły dzieci.

Słychać szepty niecierpliwe i radość się szerzy.

Czas, by usiąść już przy stole do wspólnej Wieczerzy.

Biały obrus, na nim sianko i opłatek chleba

Znak, że Chrystus się dziś rodzi, Bóg zstępuje z nieba.

Mroki życia rozjaśnione, nadzieja się budzi,

Bo sam Zabawca jako Człowiek przychodzi do ludzi.

Bierze ojciec w twarde ręce opłatek bielutki, 

Przełamuje się z nim żona i synek malutki.

Nastrój błogi, czas szczęśliwy, dom pełen miłości,

nikt w tej chwili nie pamięta najmniejszej przykrości.

Wszyscy wszystkim ślą życzenia zdrowia, pomyślności.

Żeby Jezus w sercu ludzkim na trwale zagościł.

By każda polska rodzina w dobrobycie żyła.

Do tradycji, wiary przodków przywiązana była. 

Cóż za radość, gdy przy stole wszyscy są w komplecie

Święta w ojczystym zwyczaju najpiękniejsze w świecie.

Tu kolędy brzmią najcudniej, zapach śle choinka, 

a w samym centrum uwagi ta chleba kruszynka.

To rodzime, polskie, nasze, w historię wpisane,

drogie sercu, wzniosłe, święte, przez wszystkich kochane.

Obrzęd ważny dla uczonych i prostego chłopa.

Niech się tego uczy od nas cała Europa!

Stanisława Gołdyn
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Przed nami kolejne Święta Bożego Narodzenia.

Z tej okazji życzymy Państwu

wielu głębokich i radosnych przeżyć,

wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości

oraz błogosławieństwa Bożego

w każdym dniu nadchodzącego Roku

Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Krzysztof Jurkowski 
Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna

Maciej Mikołajczyk
Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna
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z w Komendzie Wojewódzkiej PSP 
w Krakowie z rąk poseł Anny Paluch 
dokument Ministra Spraw Wewnętrz-
nych potwierdzający dofinansowanie 
średniego wozu bojowego.

Nowy wóz strażacki na który jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochot-
nica Górnej czekała od lat przyjechał 
w piątek 5 sierpnia. Druhowie i miesz-
kańcy przygotowali wspaniałe powitanie.

Budżet Gminy Ochotnica Dolna wynosi 
na 30 listopada 2022 r. 107.182.229,50 zł, 
a środki na inwestycje 51.372.510,56 zł. 
Zadłużenie na 30 listopada 2022 r. roku 
wynosi 10 569 693,69 zł. 

Udział procentowy zadłużenia w stosunku 
do wydatków na inwestycje wg planu na 
2022 r. wynosi zaledwie 20% 
i jest najniższy nie tylko w ostatnich 
dwóch kadencjach, ale od 2011 r.

Dotacja wysokości 400 tys. zł została 
przeznaczona na zakup średniego samo-
chodu ratowniczo – gaśniczego. 
- Niezwykle się cieszę, że moje stara-
nia o dofinansowanie na wóz strażacki 
i liczne spotkania jakie odbyłem w tej 
sprawie od początku kadencji przynio-
sły efekt w postaci tej rekomendacji 
z MSWiA. Dziękuję za wspieranie tej ini-
cjatywy wszystkim parlamentarzystom, 

Dofinansowanie dla OSP  
w Ochotnicy Górnej na zakup 
samochodu ratowniczo – gaśniczego

Rekordowy budżet w historii 
Gminy Ochotnica Dolna!

19 stycznia wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie 
jednostek OSP, które w 2022 r. otrzymały dofinansowanie na zakup 
samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ochotnicza Straż Pożarna w 
Ochotnicy Górnej była jedną z dwóch jednostek w powiecie nowo-
tarskim, która otrzymała finansowe wsparcie. 

W 2022 r. mamy rekordowy 
budżet zarówno ogólny jaki 
i na wydatki inwestycyjne.

a w szczególności Pani Poseł Annie 
Paluch i Panu Wojewodzie Łukaszowi 
Kmicie - podkreślał tuż po otrzymaniu 
informacji o dofinansowaniu Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna. 

20 kwietnia Tadeusz Królczyk Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna wraz Prezesem 
Stanisławem Chryczykiem i Komendan-
tem Wiesławem Kołaciakiem odebrali 

Reprezentacja Polski w trialu rowerowym, rekrutująca się głównie 
z młodych mieszkańców gminy Ochotnica Dolna i zawodników 
Mks Trial-Ochotnica, zdobyła srebrny medal na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Świata w Trialu Rowerowym w Wadowicach.

Młodzi sportowcy z Ochotnicy 
Wicemistrzami Świata

27 maja z okazji Dnia Samorządowca w Belwederze Srebrny Krzyż 
Zasługi z rąk Pana Andrzeja Dudy Prezydenta RP odebrał Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna. Wójt podkreślał, że to 
wyróżnienie to zasługa całej wspólnoty Ochotnicy i Tylmanowej.

Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta RP 
dla Wójta Gminy Ochotnica Dolna

– To jest tak naprawdę odznaczenie 
dla Was wszystkich, to efekty dobrej 
współpracy mieszkańców, przewod-
niczącego rady, radnych gminnych 
i sołeckich, sołtysów, kierowników 
jednostek i pracowników urzędu zostały 
zauważone i docenione. Bardzo Wam 

za tę współpracę dziękuję! – mówił 
Tadeusz Królczyk. – Bardzo Wam za tę 
współpracę dziękuję! Dziękuję również 
za współpracę wszystkim Parlamenta-
rzystom, Panu Wojewodzie i Marszałko-
wi. Zgodnie współpracując, zbudujemy 
pomyślną przyszłość dla nas i naszych 

dzieci. Z całego serca dziękuję tacie, 
który był samorządowcem, mojej mamie, 
mojej żonie Marysi i mojej córeczce Lei 
za wszystko – za nieustające wspieranie 
mnie - dodał.

Wójt Tadeusz Królczyk przy okazji 
uroczystości podziękował również tym, 
którzy przez wszystkie lata rozwijali 
samorząd w gminie Ochotnica Dolna 
mieszkańcom za zgodną współpracę, 
wójtom, radnym gminnym, sołtysom, 
radnym sołeckim i pracownikom wszyst-
kich jednostek związanych z samorzą-
dem i oświatą. 

W sposób szczególny w Dniu Samo-
rządowca jak podkreślił Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna, wspominamy samo-
rządowców, którzy odeszli od nas, w tym 
przede wszystkim Kazimierza Konopkę, 
długoletniego wójta naszej gminy. Do 
rangi symbolu urasta, że dziś żegnamy 
wielokadencyjnego Radnego Rady Gmi-
ny Ochotnica Dolna Św. P. Józefa Jagiełę 
z Młynnego. Przez efekty swojej pracy 
Pan Józef i wszyscy, którzy odeszli są 
jednak z nami stale obecni! Całej wspól-
nocie samorządowej życzę wszelkiej 
pomyślności! 

Hiszpania zdobyła 340 punktów, Polska 
320, natomiast trzecie miejsce powędro-
wało do reprezentantów ze Słowacji.

– Doskonały występ całej drużyny, ale też 
absolutnie fantastyczny występ Michała 
Łętowskiego z Ochotnicy Górnej, który jako 
jedyny zawodnik zdobył aż 150 punktów, 
które dały to historyczne zwycięstwo! 
Gratuje zawodnikom, rodzicom i trenerom. 
Jestem pełen dumy i niezwykle szczęśliwy, 
że osobiście mogłem podziwiać ten sukces! 
– podkreślił tuż po stracie Tadeusz Król-
czyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

Podczas Młodzieżowych Mistrzostw 
Świata w Trialu w Wadowicach wystarto-
wało około 200 najlepszych trialowców 
z 20 krajów świata. Rowerzyści skakali 
po oponach, skałach i konarach drzew, 
walcząc o mistrzowskie medale. To było 
jedno z najbardziej widowiskowych 
wydarzeń w Polsce. Mistrzostwa świata 
do lat 16. w trialu odbyły się 
29-31 lipca 2022 roku w Wadowicach.

Drużynę Narodową reprezentowali:
Jan Szlaga, Jan Jagieła, Adam Szlaga, 
Oliwier Pawlikowski, Michał Łętowski
Sebastian Chlipała, Gratulujemy!

FUNDUSZE

SPORT

SAMORZĄD

To był wspaniały rok w naszej Gminie...
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GMINA OCHOTNICA DOLNA
ZESTAWIENIE INWESTYCJI W ROKU 2022

WARTOŚĆ: 37 578 378,75 ZŁ

Inwestycje drogowe 
w Gminie Ochotnica Dolna 

Odbudowa dróg gminnych wraz z zabezpieczeniami i odwodnieniem 
to największy jednorazowy pakiet inwestycji drogowych w historii 
Gminy Ochotnica Dolna, obejmujący 9 dróg. 

23 maja Tadeusz Królczyk Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna podpisał umowę ze 
spółką ZIBUD z Kamienicy na odbudowę 
dróg gminnych wraz z zabezpieczeniami 
i odwodnieniem na kwotę 
10.462.369,23 zł.

Na realizację tych inwestycji Gminie 
Ochotnica Dolna udało się uzyskać 
rekordowe dofinansowanie ww. aż 95% 
całości kosztów, tj. 9 939.250,77 zł, 
które otrzymała z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Strategicznych. Z budżetu 
gminy na modernizację przeznaczone zo-
stało jedynie 523.118,46 zł, co stanowi 
5% inwestycji.

– Jest to największy jednorazowy pakiet 
inwestycji drogowych w historii naszego 
samorządu obejmujący 9 dróg – podkre-
śla Tadeusz Królczyk. – Odbudowa dróg 
gminnych zniszczonych w 2018 r., to 
był jeden z głównych punktów naszego 
programu wyborczego. Krok po kroku, 
sukcesywnie odbudowujemy drogi i mo-
sty. A teraz czynimy krok milowy w od-
budowie dróg uszkodzonych w wyniku 
intensywnych opadów atmosferycznych 
– dodaje Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna bardzo 
dziękuje za wsparcie wszystkim Par-
lamentarzystom z naszego regionu, 
a w sposób szczególny Pani Poseł Annie 
Paluch, która była naocznym świadkiem 
zniszczeń jakie spowodowały inten-
sywne opady atmosferyczne w 2018 r. 
Dziękuje również Panu Łukaszowi 
Kmicie Wojewodzie Małopolskiemu za 
wspierania i zabieganie przez te wszyst-
kie lata o środki na odbudowę zniszczeń 
w wyniku żywiołu.

W ramach inwestycji zostanie odbu-
dowane kolejne 9 dróg we wszystkich 
sołectwach wchodzących w skład naszej 
gminy. Poniższe 9 dróg wraz z drogami 
wykonanymi w ostatnich 3 latach łącznie 
składają się na liczbę 44 odbudowa-
nych lub zmodernizowanych dróg 
w tej kadencji.

Drogi przeznaczone do realizacji

TYLMANOWA:
1) Hardopadły – na całej długości 
– asfalt + odwodnienia (kolektor)
2) Talafusy – na całej długości – asfalt 
+ odwodnienia (kolektor)

Podpisanie umowy na odbudowę dróg gminnych

Droga Skrodne Ochotnica Dolna 

OCHOTNICA DOLNA:
3) Lubańskie – na całej długości -asfalt 
+ odwodnienia (kolektor)
4) Lubańskie – odnoga lewa – na odcinku 
istniejącej drogi – asfalt + odwodnienia 
(kolektor)
5) Skrodne – zabezpieczenia 
+ nawierzchnia + odwodnienia

OCHOTNICA DOLNA 
– MŁYNNE:
6) Młynne – nawierzchnia + odwodnie-
nia na odcinku od Wyżnego Gronika do 
Szkoły im. Bohaterów Krwawej Wigilii

OCHOTNICA GÓRNA:
7) Jamne – na całej długości – asfalt 
+ odwodnienia + zabezpieczenia + 
przepust w km. 2+100 + przepust w km.
8) Jamne Cyrhla na całej długości 
– nawierzchnia + zabezpieczenia + 
odwodnienia (początkowy odcinek)
9) Jamne Cyrhla na całej długości 
– odnoga lewa – nawierzchnia + 
odwodnienia

Przypomnijmy. Gmina Ochotnica Dolna, 
ze względu na ogromną skalę znisz-
czeń w latach 2018 i 2020 (szczególnie 
w 2018 r.) została ujęta w rozporządze-
niach Prezesa Rady Ministrów w spra-
wie gmin poszkodowanych w wyniku 
działania żywiołu, w których stosuje się 
szczególne zasady odbudowy, remontów 
i rozbiórek obiektów budowlanych.

Realizacja tych inwestycji jest możliwa 
dzięki środkom pozyskanym z Funduszu 
Inwestycji Strategicznych i Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Droga Jaszcze 

Skrodne - Kotliny - odbiór

Ligasy - odbiór inwestycji

Hardopadły przekazanie placu budowy
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TYLMANOWA
wartość inwestycji: 17 118 744,04 zł

Most w Tylmanowej już jest 
na ostatnim etapie budowy

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie 
drogi gminnej K363949 na odcinku III – w km od 5+636,00 do km 
5+749,80 wraz z budową obiektu mostowego w km 5+749,80 do 
5+854,20 oraz przebudową skrzyżowania w km 5+729,00 
w miejscowości Tylmanowa na ostatnim etapie. 

W krajobrazie Tylmanowej, osiedla Brze-
gi oraz koryta rzeki Dunajec, rysuje się 
sylwetka nowego, żelbetowego mostu 
łukowego o projektowanej nośności 
40 ton.

Początkiem września 2022 r. sfinalizo-
wano roboty zbrojarskie pomostu oraz 
końcowe prace związane z deskowaniem 
i układaniem niezbędnych kanałów tech-

nologicznych, m. in. pod projektowaną 
iluminację mostu 

Zgodnie z planem 08.09. 2022 r. rozpo-
częły się roboty betoniarskie na moście 
w Tylmanowej, newralgiczna część inwe-
stycji zakończyła się z powodzeniem. Po 
niej wykonawca przystąpił do rozbiórki 
podpór oraz szalunków, a następnie na 
dalszej robocie już na płycie pomostowej 

i na dojazdach na most, tak z jednej, jak 
i z drugiej strony.

Nowy most w Tylmanowej będzie 
mieć 104 m długości, 9 m szerokości, 
a także 40 ton nośności. Gotowy ma być 
w pierwszym kwartale 2023 r. W ramach 
tego zadania rozbudowana zostanie 
też droga gminna K363949 na odcinku 
I – w km od 3+387,00 do km 3+718,00, 
na odcinku II – w km 5+533,00 do km 
5+636,00 w miejscowości Tylmanowa. 

Cała inwestycja jest 
współfinansowana z:
• Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
7 591 468,93 zł, 
• Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych 2 060 979,28 zł 
• środków Województwa Małopolskiego 
3 000 000, 00 zł
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Odbiór kolejnych dróg w Tylmanowej
13 maja 2022 r. odbył się kolejny odbiór prac budowlanych na 
dwóch drogach w Tylmanowej. Odbudowa drogi gminnej 363945K 
Tylmanowa – Bliszcze – Księżaki i drogi 363967K Tylmanowa – 
Ligasy w km 0+000 – 1+150 zakończona.

Wartość inwestycji Bliszcze - Księżaki 
o długości 720 mb to: 350 421,06 zł.

Wartość inwestycji Ligasy o długości 
1150 mb to: 516 938,23 zł.

Tym samym Tylmanowa ma prawie 2 km 
nowych dróg.

Wykonanie tych dróg było możliwe 
dzięki środkom na odbudowę zniszczeń 
powstałych w wyniku intensywnych 
opadów deszczu, które otrzymaliśmy 
z MSWiA. Dziękuję Panu Łukaszowi 
Kmicie Wojewodzie Małopolski za 
pozyskanie środków z MSWiA dla gmin 
małopolskich na odbudowę zniszczeń. 

Odbudowa drogi gminnej na osiedlu 
Połanki w Tylmanowej zakończona 

Uszkodzona podczas ubiegłorocznej nawałnicy droga na osiedlu 
Połanki 363974K w miejscowości Tylmanowa w km 0+340 – 0+430 
została odbudowana. 

9 maja 2022 r. podczas spotkania 
w terenie z wykonawcą robót, Paweł 
Cetera- Pełnomocnik Wójta ds. inwe-
stycji przekazał teren budowy firmie 
usługowej Andrzeja Obrzuta. Przy tej 
okazji omówiono sposoby prowadzenia 

prac i przekazano wykonawcy niezbędną 
dokumentacje.

7 października 2022 r. została odebrana 
betonowa droga Połanki w Tylmanowej, 
która została zniszczona w wyniku inten-

sywnych opadów deszczu. - Droga nie 
jest długa, ale wszyscy mieszkańcy Tyl-
manowej wiedzą, ile z nią było kłopotu 
i ile lat czekała na porządną nawierzch-
nie – podkreślił tuż po odbiorze Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna. 
- Jest to również 5 betonową droga w tej 
kadencji. Droga jest dofinansowana 
w 80% że środków państwowych na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych, które 
zostały pozyskane dzięki skutecznym 
zabiegom w MSWiA Pana Łukasz Kmita 
Wojewody Małopolskiego. Dziękuję 
mieszkańcom za współpracę! 

Wartość inwestycji oszacowana została 
na 98.127,43 zł. Na odbudowę drogi 
Gmina Ochotnica Dolna otrzymała 
49.016,00 zł dofinansowania ze środków 
budżetu państwa w ramach usuwania 
klęsk żywiołowych.

Prace związane z remontem 
drogi gminnej Potok - Miazgi 
w Tylmanowej zakończone

21 lipca 2022 r. nastąpił odbiór prac związanych z remontem drogi 
gminnej K363948 Potok - Miazgi  w Tylmanowej w km 0+000 – 
0+080, km  0+850 – 1+515. Podczas odbioru sprawdzono jakość wy-

konanych robót i ich zgodność z zawartą 
umową. W ramach inwestycji została 
wykonana nawierzchnia asfaltowa na 
odcinku 665 mb  (rok 2022). 

Pełnomocnik Wójta ds. inwestycji 
Paweł Cetera podziękował wykonawcy 
za realizację robót. W odbiorze inwe-
stycji uczestniczył Jan Ligas sołtys 
Tylmanowej. 

Wartość inwestycji: 624.427,24 zł.

Na zadanie Gmina Ochotnica Dolna 
pozyskała środki z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. 
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Rozpoczęła się modernizacja 
na drogach Hardopadły, Talafusy

Os. Górzany w Tylmanowej

Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną 
i urządzeniami zniszczonymi m.in. w wyniku intensywnych opadów 
deszczu - etap II, w tym: nawierzchnia i odwodnienie na drogach: 
Hardopadły, Talafusy - w trakcie realizacji.

Odbudowa części nawierzchni asfaltowej 110 052,95 zł. 
i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej Os. Górzany 
w miejscowości Tylmanowa.

Zgodnie z umową na odcinku 815 mb 
ma zostać położona nowa nawierzchnia 
asfaltowa.

Wartość inwestycji oszacowana została 
na 2 242 127,77 zł. 

Środki na modernizację Gmina Ochotni-
ca Dolna pozyskała z Funduszu Inwesty-
cji Strategicznych. 

Zakończenie inwestycji 2023 r. 

Wartość inwestycji ogółem: 
208 320,34 zł.

Finasowanie: Budżet gminy

Os. Króle w Tylmanowej

Plac manewrowego przy remizie OSP 
w Tylmanowej zmodernizowany

Remont drogi osiedlowej w Os. Króle o nawierzchni żwirowej w km 
0 +000 – 0+224 w miejscowości Tylmanowa

Plac manewrowy przy remizie OSP w Tylmanowej był w złym stanie 
technicznym - nierówny, nieutwardzony, a w porze deszczowej 
zalegała na nim woda.

Wartość inwestycji: 44 776,71 zł. 

Finansowanie: budżet gminy

Modernizacja placu manewrowego była 
możliwa dzięki dofinansowaniu dla Gmi-
ny Ochotnica Dolna w ramach konkursu 
pn. „Małopolskie OSP 2022”. Konkurs 
został ogłoszony przez Samorząd Woje-
wództwa Małopolskiego, aby zapewnić 
gotowość bojową Jednostkom Ochotni-
czych Straży Pożarnych.
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OCHOTNICA DOLNA
wartość inwestycji: 8 947 013,67 zł

Wykonano prace w parku rozrywki

W Ochotnicy Dolnej powstaje kompleksowy Park Rozrywki ze 
skate parkiem, parkiem linowym, ścianą wspinaczkową, placem 
zabaw, strefa integracji i parkiem sensorycznym oraz punktem 
gastronomicznym.

Miejsce rekreacji i wypoczynku powstaje 
na osiedlu Dłubacze w Ochotnicy Dol-
nej, nieopodal Urzędu Gminy. Głównym 
wykonawcą jest Firma Ogólnobudowla-
na Marek Głowa z Łopusznej. Kierowni-
kiem budowy jest Stanisław Ligas.

- Powstaje najnowocześniejszy park 
linowy, którego projekt chwaliła ekipa, 
która na swoim koncie ma już montaż 
ponad 70 tego typu obiektów – mówi 
Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna. - Powstaje również piękny park 
w tym w części z tego co wiem jedyny 
w regionie park sensoryczny. 

Inwestycja obejmuje:
w zakresie części 1: wykonanie robót 
budowlano-instalacyjnych, w tym: punkt 
gastronomiczny, toalety publiczne, punkt 
obsługi parku linowego, altana parkowa, 
wiata śmietnikowa, mała architektura, 
instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, 
przyłącza kanalizacji sanitarnej, ciągi 
piesze i pieszo-rowerowe, ciągi komu-
nikacyjne i parking, oświetlenie terenu 
oraz wykonanie konstrukcji parku 
linowego (słupy w studniach fundamen-
towych), fundament i konstrukcja ścianki 
wspinaczkowej, konstrukcja skarpy, 
przebudowa ogrodzenia boiska.

w zakresie części 2: wykonanie robót 
budowlano-montażowych, w tym: plac 
zabaw, Skate Park, siłownia zewnętrzna 
typu Flow Park.

w zakresie części 3: wykonanie robót 
budowlano-montażowych, w tym: park 
linowy, ścianka wspinaczkowa.

w zakresie części 4: wykonanie robót 
nasadzeniowych i zieleniarskich, tj: ogród 
sensoryczny, w tym docelowe ukształ-
towanie terenu, konieczne oczyszczenie 
i rekultywacja terenu, niezbędna wymia-

na i wzbogacenie warstwy wegetacyj-
nej, nasadzenia drzew, bylin i krzewów, 
nasadzenia trawnikowe, pielęgnacja 
drzewostanu, pielęgnacja zachowa-
nych fragmentów łąkowych, częściowa 
wymiana nawierzchni boiska sportowego 
wraz z wykonaniem drenażu.

Termin realizacji części pierwszej – 
największej (budowlano-instalacyjnej) 
ustalono na koniec lutego przyszłego 
roku, natomiast pozostałe trzy części, 
zgodnie z zatwierdzonymi harmonogra-
mami rzeczowo-finansowymi, zostaną 
wykonane jeszcze w tym roku.

Na inwestycję Gmina Ochotnica Dolna 
otrzymała dofinansowanie Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych wysokości 
2 201 811,15 zł. Dodatkowe środki na 
to zadanie wysokości 1 540 684,88 zł 
pochodzą z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na realizację 
projektu pn. „Rewitalizacja w Gminie 
Ochotnica Dolna poprzez zagospodaro-
wanie terenu dla stworzenia przestrzeni 
spotkań” w ramach działania „Odnowa 
obszarów wiejskich”. 

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych – Turystyka kolejne dofinansowa-
nie wysokości 1 110 000,97 zł. Łącznie 
jest to kwota 4 852 497 zł. Wkład wła-
sny gminy wynosi 664 699,03 zł. Cała 
planowana inwestycja kosztować będzie 
około 5,5 miliona złotych.
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Lubańskie w Ochotnicy 
Dolnej etapami

Przepust w osiedlu Gorcowe 
w Ochotnicy Dolnej po remoncie

Zakończył się pierwszy etap odbudowy drogi gminnej wraz 
z infrastrukturą techniczną i urządzeniami zniszczonymi m.in. 
w wyniku intensywnych opadów deszczu na drogach: Lubańskie 
w Ochotnicy Dolnej.

Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 363887K w miejscowości 
Ochotnica Dolna w km 2+870 zakończona.

- Droga, która należała do najbardziej 
zniszczonych w naszej gminie i której re-
monty choć pochłaniały ogromne pienią-
dze, to nie przynosiły żadnych trwałych 
efektów teraz staje się drogą po prostu 
nową - podkreśla Tadeusz Królczyk Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna.

Na odbudowaną drogę położone zostały 
trzy warstwy asfaltu (min 12 cm) i siatka 
wzmacniająca. Zadanie rozłożone jest 
na 2 etapy. Koszt I etapu, to około 

28 listopada 2022 r. został odebrany 
przepust w osiedlu Gorcowe w Ochotni-
cy Dolnej wart 397 tysięcy zł. 
Inwestycja otrzymała dofinasowanie 
ze środków budżetu państwa w ramach 
programu Usuwanie Skutków Klęsk 
Żywiołowych.

800 tysięcy zł. 
Wykonawcą inwestycji jest spółka  
ZIBUD z Kamienicy.

Na realizację tych inwestycji Gminie 
Ochotnica Dolna udało się uzyskać do-
finansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Strategicznych.

Przypomnijmy. Gmina Ochotnica Dolna, 
ze względu na ogromną skalę znisz-
czeń w latach 2018 i 2020 (szczególnie 

w 2018 r.) została ujęta w rozporządze-
niach Prezesa Rady Ministrów w spra-
wie gmin poszkodowanych w wyniku 
działania żywiołu, w których stosuje się 
szczególne zasady odbudowy, remontów 
i rozbiórek obiektów budowlanych.

Remont drogi Skrodne – Kotliny 
w Ochotnicy Dolnej – zakończony 

Zakończyła się odbudowa drogi 
gminnej w os. Osobie- Skalne

Zakończyła się modernizacja oraz odbudowa drogi dojazdowej 
do pól – osiedle Skrodne – Kotliny w miejscowości Ochotnica 
Dolna w km 0+115 – 0+634.

Nowa nawierzchnia asfaltowa położona została na odcinku 
163 mb. Szacowana wartość inwestycji 56.452,30 zł.
Finansowanie: budżet gminy

21 lipca 2022 r. Tadeusz Królczyk Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna podpisał umowę 
z firmą Andrzeja Obrzuta na odbudowę 
drogi dojazdowej osiedle Skrodne-Kotli-
ny w Ochotnica Dolnej.

Wykonawca w ramach inwestycji 
wykonał m.in.:
• Korytowanie na głębokość 50cm 
i podbudowa żwirowa na całej szeroko-
ści jezdni
• Wymianę przepustów rurowych wraz 
z wymianą studni wlotowej i ścianki 

czołowej
• Wykonanie nawierzchni betonowej 
gr. 15cm z betonu C30/37 W8 F150 
na całej długości drogi
• Ułożenie poboczy żwirowych 
o szerokości 0,5 m.

9 września 2022 r. została betono-
wa została odebrana. - Dla mnie jest 
inwestycja symboliczna, bo po pierw-
sze świadczy o tym, że konsekwentnie 
dotrzymujemy słowa i dążymy do tego, 
aby każdy dom miał bezpieczny dojazd – 

podkreśla Tadeusz Królczyk Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna. - Po drugie jest to 
jedna z tych dróg, które wymagały opra-
cowania niemal od podstaw - regulacji 
własności, opracowania dokumentacji, 
zdobycia finansowania i ostateczne 
realizacji tej drogi. Dodam, że w prze-
szłości były dwa pożary gospodarstw 
w os. Kotliny i nasi Druhowie z OSP 
nie mieli szans tam dojechać. Teraz jest 
droga, która będzie służyć mieszkańcom, 
służbom niosącym ratunek i turystom 
– dodaje. 

Inwestycja, która kosztowała 
558.175.97 zł finansowana była 
w 50% z Funduszu Odbudowy 
Gruntów Rolnych. 
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Droga w osiedlu Jaszcze w Ochotnicy 
Górnej oddana do użytku

Odbudowa nawierzchni wraz z remontem i modernizacją 
odwodnienia drogi gminnej w os. Jaszcze w Ochotnicy 
Górnej zakończona.

5 kwietnia Tadeusz Królczyk Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna podpisał 
umowę z Ignacym Śledziem prezesem 
Firmy ImBud na asfaltowanie 4 kilome-
trów drogi w os. Jaszcze w Ochotnicy 
Górnej. W zakresie prac ujęto odbudowę 
nawierzchni wraz z remontem i moderni-
zację odwodnienia, w tym m.in.: ułożenie 

OCHOTNICA GÓRNA
wartość inwestycji: 10 424 061,44 zł

nawierzchni asfaltowej (3 warstwy) wraz 
z siatką wzmacniającą, obustronnych 
poboczy a także remont wodościeku.

W podpisaniu umowy uczestniczył 
Pełnomocnik Wójta ds. inwestycji Paweł 
Cetera i Adam Górnicki skarbnik Gminy 
Ochotnica Dolna.

6 października 2022 r zakończone zosta-
ły prace i odbudowaną drogę oddano do 
użytku mieszkańcom. - Zakończyliśmy 
prace i odebrali budowę drogi Jaszcze 
etap II, tym samym zbudowaliśmy prawie 
5 km drogi o doskonałej nawierzchni. 
Do tego odbudowaliśmy most w Małym 
Jaszczym - podkreśla Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna. -Wszyst-
kie etapy inwestycji zostały rozpoczęte 
i zakończone w tej kadencji tzn. regulacja 
prawna drogi, projektowanie i uzyski-
wanie pozwoleń, zdobycie finansowania 
oraz realizacja. Bardzo dziękuję wszyst-
kim mieszkańcom za współprace pod-
czas regulacji prawnej drogi i podczas 
budowy, bez Waszych zgód i dobrej woli 
nie byłoby drogi.

Gmina Ochotnica Dolna na odbudowę 
nawierzchni wraz z remontem i moder-
nizacją odwodnienia drogi gminnej w os. 
Jaszcze otrzymała dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w wysokości 2 980 000 zł na odbudowę 
drogi gminnej Jaszcze w Ochotnicy 
Górnej. Zadanie w 100% finansowane 
jest z RFIL i zostanie zrealizowane do 
końca 2022 r.

Drogi w dolinie Potoku Jamne 
odbudowywane

Odbudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną 
i urządzeniami zniszczonymi m.in. w wyniku intensywnych opadów 
deszczu - etap w tym: nawierzchnia i odwodnienie na drogach: 
Jamne droga główna, Jamne Cyrchla, Jamne Cyrchla lewa, 
Jamne-Skałka, oraz przepusty ramowe w km 1+950 
i 2+100 jest w trakcie realizacji.

W ramach zadania ujęto modernizacje 
m.in. nawierzchni dróg, uszkodzonych 
korpusów oraz infrastruktury tech-
nicznej i urządzenia drogowe w tym 
najbardziej uszkodzone zabezpieczenia, 
odwodnienia i przepusty w ciągach dróg. 

Gmina Ochotnica Dolna, ze względu 
na skalę zniszczeń w roku 2018 i 2020 
została ujęta w rozporządzeniach 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin 
poszkodowanych w wyniku działania ży-
wiołu, w których stosuje się szczególne 
zasady odbudowy, remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych. Droga Jamne 
w Ochotnicy Górnej to kolejna droga 
odbudowywana w całości krok po kroku 
w tej kadencji. Na drogach w dolinie 
Potoku Jamne są odbudowywane drogi 
i zabezpieczenia przeciwpowodziowe 
od 2019 r.  

Wykonawcą odbudowy dróg jest spółka 
ZIBUD z Kamienicy.

Środki na inwestycje, które w 95% po-
kryły wartość zadania Gmina Ochotnica 
Dolna pozyskała z Programu Inwestycji 
Strategicznych.
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Budynek OSP w Ochotnicy Górnej

Remont drogi gminnej os. Zawady 
„Do Krzyża” Ochotnica Górna

Wykonano zabezpieczenia korpusu 
drogi w os. Holina

Roboty modernizacyjne w budynku OSP w Ochotnicy Górnej 
związane z obniżeniem posadzki oraz wjazdu do garażu zakończone.

Wartość inwestycji oszacowano: 5 250,00 zł. 
Finansowanie: budżet gminy

Wartość inwestycji oszacowano: 5 700,00 zł. 
Finansowanie: budżet gminy

Obniżeniem posadzki oraz wjazdu do 
garażu wykonane zostało przed przy-
jazdem nowego wozu strażackiego do 
Ochotnicy Górnej. 

W prace związane z zadaniem za-
angażowali się druhowie z jednostki 
OSP w Ochotnicy Górnej. Za szybkie 
i profesjonalne wykonanie zadania słowa 
uznania skierował do ochotników Stani-
sław Chryczyk - Prezes OSP Ochotnica 
Górna.

Wartość inwestycji oszacowano: 
14 144,75 zł.
 
Finansowanie: budżet gminy.

23 maja 2022 r. Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna podpisał 
umowę ze spółką ZIBUD z Kamienicy 
na odbudowę drogi gminnej w osiedlu 
Młynne w miejscowości Ochotnica 
Dolna. W spotkaniu uczestniczył m.in.: 
Paweł Cetera – Pełnomocnik Wójta ds. 
Inwestycji oraz Adam Górnicki skarbnik 
Gminy Ochotnica Dolna.  

W ramach inwestycji wykonano 
1627 mb nawierzchni asfaltowej. 

Odbudowana droga w osiedlu 
Młynne w Ochotnicy Dolnej

Zakończyła się odbudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą 
techniczną i urządzeniami zniszczonymi m.in. w wyniku 
intensywnych opadów deszczu - etap II w osiedlu Młynne 
w miejscowości Ochotnica Dolna na odcinkach jezdni w km 2+300 - 
2+440,  2+440-2+710, 2+710 - 3+610 oraz 3+610 - 4+067.

MŁYNNE
wartość inwestycji: 1 088 559,60 zł
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Dodatkowo wykonane zostało także 
odwodnienie liniowe jezdni drogi gmin-
nej Wierch Młynne – Wyżny Gronik 
w km 0+000 – 0+14 na odcinku 145 mb 
z korytek betonowych. 

Na odcinku 156 m2 została zabezpieczo-
na narzutami kamiennymi wyrwa 
w korpusie drogi gminnej.  Wykonawcą 
inwestycji była firma Usługi Koparko-
-Spycharką Stanisław Chlipała. 

Wierch Młynne – nowa nawierzchnia

Osiedle Barnasie 
– zabezpieczenie drogi 

Położona została nowa nawierzchnia bitumiczna w osiedlu Wierch 
Młynne – Wyżny Gronik w km 0+025-0+145. 

Uzupełnienie wyrwy w korpusie drogi gminnej poprzez wykonanie 
narzutów kamiennych w Os. Barnasie zakończone. 

W trakcie realizacji jest odcinek 
w osiedlu Chrobaki. Wyrwy są uzupeł-
niane narzutem kamiennym. 

W budżecie Gminy Ochotnica Dolna 
wpisane zostały inwestycje warte ok 
1,5 miliona zł. Środki przeznaczone 
zostały na:

Budowę zatoczki przy moście Brzegi 
w Tylmanowej – koszt zadania 
ok. 1,2 miliona zł, na które Gmina 

Trwa zabezpieczenie drogi

1.5 miliona zł. dofinansowania

Trwa uzupełnienie wyrw w korpusie drogi gminnej poprzez 
wykonanie narzutów kamiennych w osiedlu Chrobaki.

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała 1.5 miliona zł. dofinansowania 
ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 
kolejne zadania.

Ochotnica Dolna uzyskała dofinansowa-
nie wysokości 840 tys. zł z Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Przepust w osiedlu Młynne na kwotę 
ok. 200 tys. zł na który Gmina Ochot-
nica Dolna uzyskała dofinansowania ze 
środków Ministerstwa Spraw We-

wnętrznych i Administracji na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych z inicjatywy 
Wojewody Małopolskiego.

Po wprowadzeniu kolejnych środków, 
budżet Gminy Ochotnica Dolna wynosi 
ponad 107 miliona zł, a środki na inwe-
stycje to ponad 51 mln zł.
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Szeroko omówiono kwestie techniczne 
związane z zabezpieczeniem korpusu 
drogi wojewódzkiej i gminnej w związku 
z wykopami, które należy wykonać pod 
posadowienie obiektu mostowego, 
tj. pod fundamenty przyczółków. Radę 
techniczną budowy poprowadził Paweł 
Cetera Pełnomocnik Wójta Gminy 
ds. inwestycji.

Po zamknięciu pod koniec stycznia do-
tychczasowego mostu i wprowadzeniu 
tymczasowej organizacji ruchu i ozna-
kowaniu robót, wykonawca dokonał 
rozbiórki nawierzchni asfaltowej na 
obiekcie. Firma Primost Południe ma 

Wojewoda na placu budowy spotkał 
się z Tadeuszem Królczykiem Wójtem 
Gminy Ochotnica Dolna i Pawłem Ceterą 
Kierownikiem Zespołu – Pełnomocnika 
Wójta ds. Inwestycji. W trakcie wizyty 

w najbliższym czasie zabezpieczyć wy-
kop od strony drogi wojewódzkiej i gmin-
nej wierconymi palisadami żelbetowymi.

Wójt Tadeusz Królczyk zgłosił uwagi 
dot. współpracy i zastrzegł podczas 
spotkania, aby wykonawca z odpowied-
nim wyprzedzeniem informowali Urząd 
Gminy oraz mieszkańców o utrudnie-
niach w ruchu.

Jednocześnie Wójt Gminy wraz 
z Pawłem Ceterą pozytywnie odnieśli 
się do zapewnień o przyspieszeniu 
prac i braku zagrożenia dla terminowej 
realizacji inwestycji.

1 lutego odbyła się pierwsza Rada Techniczna budowy z udziałem 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Przewodniczącego Rady Gminy, 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy 
i Kierowników robót mostowych i drogowych firmy Primost 
Południe by omówić postęp prac związanych z budową nowego 
mostu Brzegi w Tylmanowej. 

17.02.2022 r. Pan Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski 
przyjechał z gospodarską wizytą do Tylmanowej by omówić 
postęp prac związanych z budową nowego mostu w osiedlu 
Brzegi w Tylmanowej. 

Budowa mostu w Tylmanowej

Wojewoda Małopolski 
Łukasz Kmita z wizytą roboczą 
na moście w Tylmanowej

dyskutowano m.in.: o zabezpieczeniu 
korpusu drogi wojewódzkiej i harmo-
nogramie prac. Wójt przekazał Woje-
wodzie, że wykonawca zapewnia, że 
zrealizuje inwestycję w terminie.

Przypomnijmy. To największa kwotowo 
inwestycja w historii Gminy Ochotnica 
Dolna. Koszt inwestycji wraz z rozbudo-
wą drogi gminnej to koszt ponad 12,5 
milionów złotych, z czego 7,5 mln to 
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. 3 miliony pochodzą z budżetu 
Województwa Małopolskiego. Gmina 
Ochotnica Dolna otrzymała także ponad 
2-milionowe dofinansowanie z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Spotkanie w Urzędzie Gminy Ochotnica 
Dolna, w którym uczestniczyli Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
i Grzegorz Wójciak spec. ds. ochrony 
środowiska było związane z podpisaniem 
Porozumienia o współpracy w zakresie 
wsparcia realizacji Projektu zintegro-
wanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – 
„Wdrażanie Regionalnego Planu Działań 
dla Klimatu i Energii dla województwa 
małopolskiego.

Po przywitaniu, Tadeusz Królczyk 
przedstawił działania, które do tej 
pory podjęła Gmina oraz mieszkańcy 
angażując się w pomoc poszkodowanym. 
Miłe słowa zostały skierowane do tych, 
którzy przyjęli potrzebujących.

Podczas wizyty przedstawiciele Urzędu 
Gminy, sołtysi, dyrektorzy szkół, radni, 

24 lutego Gminę Ochotnica Dolna odwiedził Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Starostwa Powiatowego 
w Nowym Targu Wojciech Krauzowicz oraz Doradca ds. Klimatu 
i Środowiska Bartłomiej Zięba.

15 marca Wójt Gminy Ochotnica Dolna spotkał się zarówno 
w Ochotnicy Dolnej jak i Tylmanowej z przebywającymi na terenie 
gminy uchodźcami z Ukrainy. 

Wizyta przedstawicieli Starostwa 
Powiatowego w Gminie 
Ochotnica Dolna

Spotkanie z uchodźcami z Ukrainy

Przedmiotem Porozumienia jest dekla-
racja współpracy pomiędzy Starostwem 
Powiatowym w Nowym Targu a Gminą 
Ochotnica Dolna w zakresie działań 
mających na celu wzrost świadomości 
mieszkańców nt. postępujących zmian 
klimatu, konieczności podjęcia działań 
w tym zakresie oraz współtworzenie 
strategii na rzecz działań w zakresie 
przeciwdziałania i adaptacji do negatyw-
nych skutków zmian klimatu.

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, kierownicy Wiejskich Ośrod-
ków Kultury oraz duchowni zapewnili 
o dalszym wsparciu dla wszystkich 
potrzebujących.

Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej podejmuje wzmożone działania 
w zakresie obsługi uchodźców z Ukrainy.

Na spotkaniu poinformowano uchodź-
ców m.in.: o zasadach uzyskania numeru 
PESEL, podkreślając, że system rejestra-
cji uchodźców z Ukrainy ruszy już jutro, 
16 marca. Przy okazji mówiono także 
o dostępie do opieki zdrowotnej, opiece 
szkolnej a także socjalnej oraz o zago-
spodarowaniu czasu wolnego dla dzieci.
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Pomoc wysyłamy bezpośrednio do 
Lwowa, ponieważ tak było zapowie-
dziane i tak byliśmy umówieni z naszymi 
ukraińskimi partnerami zanim powołano 
sieć magazynów w Polsce. Jest to też 
symboliczny moment, ponieważ dzisiaj 
Lwów przeżył pierwsze bombardowanie.

Chciałem z całego serca podziękować 
wszystkim darczyńcom razem i każde-
mu z osobna, za przekazane dary! Skala 
zebranej pomocy zrobiła na nas ogromne 
wrażenie i jest miarą Waszej dobroci, 
ogromnej wrażliwości i solidarności 
z mieszkańcami Ukrainy.

Gości przywitała cała wspólnota lokalna 
zaangażowana w pomoc: Tadeusz 
Królczyk Wójt Ochotnicy Dolnej, Ksiądz 
Stanisław Kowalik Proboszcz Parafii 
w Ochotnicy Górnej, Maria Łojas -Jur-
kowska Sekretarz Gminy Ochotnica Dol-
na i Radna Rady Powiatu Nowotarskiego, 
Maciej Mikołajczyk Przewodniczący 
Rady Gminy razem z Radnymi Gminy 
Ochotnica Dolna, Renata Rusnarczyk 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Ochotnicy Górnej, Kata-
rzyna Niewiadoma Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbieta 
Polczyk Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego, Wiesław Maciąga Sołtys Ochot-
nicy Górnej i gospodarze, którzy przyjęli 
uchodźców z Ukrainy.

Podczas spotkania Wójt Gminy wyraził 
smutek z powodu wojny na Ukrainie 

Pomoc humanitarna, która została zebrana podczas marcowej 
akcji w Gminie Ochotnica Dolna została wysłana do Lwowa. 
Tir ukraińskiej firmy transportowej wyruszył z Tylmanowej.

22 marca w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej odbyło 
się kolejne spotkanie z uchodźcami z Ukrainy. 

Nasza pomoc wyruszyła do Lwowa

Spotkanie z uchodźcami z Ukrainy

Dziękuję również za precyzyjne dostar-
czanie towarów zgodnie z listą uzgod-
nioną ze Lwowem. Wszystkie produkty 
zostały posegregowane, policzone, 
spakowane i oznaczone do wysyłki. 
Dodam, że dary przekazywali również 
mieszkańcy spoza naszej gminy.

Bardzo dziękuję wszystkim szefom i pra-
cownikom organizacji i podmiotów, które 
włączyły się w organizację zbiórki.

Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna

i przekazał słowa solidarności, podkre-
ślając, że mieszkańcy Gminy Ochotnica 
Dolna pamiętają jeszcze czasy wojny 
i w obliczu tej straszliwej tragedii, która 
obecnie się rozgrywa jednoczącą się 
w pomocy niesionej poszkodowanym.

Tadeusz Królczyk podziękował miesz-
kańcom, którzy przyjęli potrzebujących 
i przez ostatnie tygodnie ich wspierali. 
Mówił o pomocy polskiego państwa, 
urzędu i lokalnej wspólnoty dla ucieki-
nierów z Ukrainy a także o wsparciu jakie 
cały czas płynie dla osób, które znalazły 
schronienie w gminie oraz dla poszko-
dowanych we Lwowie i w Krakowie, do 
których w ubiegłym tygodniu trafiła 
pomoc od mieszkańców z Gminy Ochot-
nica Dolna. Wójt przekazał mieszkańcom 
Ukrainy niezbędne informacje dotyczące 
rejestracji i numeru PESEL.

Ksiądz Stanisław Kowalik proboszcz 
parafii w Ochotnicy Górnej podkreślił, 
że mieszkańcy Ukrainy są mile widziani 
i chce by czuli się w Ochotnicy jak w swo-
im domu. Renata Rusnarczyk Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnic-
kiej w Ochotnicy Górnej zapewniła, że 
razem z całą wspólnotą szkoły czeka na 
uczniów z Ukrainy. Z kolei sołtys Ochot-
nicy Górnej Wiesław Maciąga podkreślił 
otwartości na niesienie pomocy i bliską 
współpracę z Wójtem, dzięki której jak 
zaznaczył pomoc jest szybka i skuteczna.

Podczas spotkania Maciej Mikołajczyk 
Przewodniczący Rady Gminy Ochot-
nica Dolna opowiedział o utworzonym 
w Ochotnicy Dolnej miejscu, które 
powstało z inicjatywy radnych oraz 
mieszkańców, w którym znajdować 
się będą ubrania, środki czystości oraz 
wszystkie niezbędne produkty zgłaszane 
przez poszkodowanych mieszkańców 
Ukrainy. Z magazynu, którym w najbliż-
szych dniach zostanie otwarty w Ochot-
nicy Dolnej a uzupełniany będzie przez 
darczyńców oprócz uchodźców będą 
mogli również korzystać potrzebujący 
mieszkańcy gminy Ochotnica Dolna.

Obecnie w Gminie Ochotnica Dolna 
przebywa około 200 matek i dzieci 
z bombardowanego Chersonia, Don-
basu, Charkowa, Kijowa, Czernihowa 
i Odessy. Przybyli Ukraińcy wielokrotnie 
w czasie spotkania dziękowali Polakom 
i mieszkańcom Gminy Ochotnica Dolna 
za okazywaną pomoc w tej tragicznej dla 
nich sytuacji.

W zakresie prac obejmującym odbudowę 
nawierzchni wraz z remontem i moderni-
zacją odwodnienia ujęto m.in.: ułożenie 
nawierzchni asfaltowej (3 warstwy) wraz 
z siatką wzmacniającą, obustronnych 
poboczy a także remont wodościeku.
Łączny koszt tej inwestycji ponad 
2,2 mln. Termin realizacji to początek 
lipca 2022 r. Łączny koszt całości odbu-
dowy drogi Jaszcze, to ok. 3 mln.

W poniedziałek, 4 kwietnia w Urzędzie 
Gminy Ochotnica Dolna odbyło się 
robocze spotkanie zespołów projekto-
wych zorganizowane przez Małgorzatę 
Mordarską - Dudę Zastępcę Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie i Regionalnego Konserwato-
ra Przyrody.

W spotkaniu uczestniczył Tadeusz 
Królczyk Wójt Ochotnica Dolna, Anna 
Trojecka – Brzeźińska specjalista ds. 
działań ochronnych dla muraw kseroter-
micznych, Izabela Banaszewska starszym 

Na ten moment Ochotnicza Straż Po-
żarna z Ochotnicy Górnej czekała wiele 
lat. 20 kwietnia Tadeusz Królczyk Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna wraz Prezesem 
Stanisławem Chryczykiem i Komendan-
tem Wiesławem Kołaciakiem odebrali 
w Komendzie Wojewódzkiej PSP 
w Krakowie dokument Ministra Spraw 

5 kwietnia Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna podpisał 
umowę z Ignacym Śledziem prezesem Firmy ImBud na asfaltowanie 
4 kilometrów drogi w os. Jaszcze w Ochotnicy Górnej. 

Zarastanie polan to poważny problem i niesie za sobą wiele 
negatywnych skutków w krajobrazie oraz w funkcjonowaniu 
środowiska przyrodniczego. 

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała promesę na wóz strażacki.

Odbudowa drogi w osiedlu Jaszcze

Przywracanie pierwotnego 
charakteru polanom gorczańskim

Promesa na wóz strażacki

W spotkaniu uczestniczył Paweł Ce-
tera Pełnomocnik Wójta ds. inwestycji 
i Adam Górnicki skarbnik Gminy Ochot-
nica Dolna.

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w wysokości 
2 980 000 zł na odbudowę drogi gminnej 
Jaszcze w Ochotnicy Górnej. 

Zadanie w 100% finansowane jest z RFIL 
i zostanie zrealizowane do końca 2022 r.

specjalista Wydziału Ochrony Przyrody 
i Obszarów Natura 2000, Patryk No-
wacki specjalista i koordynator projektu 
LIFE, Krzysztof Jurkowski Zastępca 
Wójta Ochotnica Dolna, Małgorzata 
Piątek kierownik zespołu ds. zarządzania 
projektami i Grzegorz Wójciak specjali-
sta ds. ochrony środowiska.

- Zarastanie polan to poważny problem 
i niesie za sobą wiele negatywnych 
skutków w krajobrazie oraz w funkcjo-
nowaniu środowiska przyrodniczego – 
tłumaczy Tadeusz Królczyk Wójt Gminy 

Ochotnica Dolna. - Wielokrotnie był do 
nas zgłaszany wniosek, aby znaleźć spo-
sób i pieniądze na wykrzaczanie polan.

Wizyta przedstawicieli RDOŚ była zwią-
zana z planowaną przez Gminę Ochotni-
ca Dolna realizacją projektów dotyczą-
cych działań ochronnych mających na 
celu przywrócenie polanom gorczańskim 
ich pierwotnego charakteru. Podczas 
spotkania omówione zostały także 
kolejne działania związane z edukacją 
ekologiczną w Gminie Ochotnica Dolna.

Wewnętrznych potwierdzający dofinan-
sowanie średniego wozu bojowego.
- W pierwszej kolejności pragnę podzię-
kować za ogromne zaangażowanie Pani 
Poseł Annie Paluch z której rąk odebrali-
śmy promesę oraz dla pozostałych parla-
mentarzystów z Podhala: Pana Edwarda 
Siarki, Senatora Jana Hamerskiego. 
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Wielkie podziękowania kieruje również 
na ręce Pana Łukasza Kmity Wojewody 
Małopolskiego, który doskonale rozumie 
potrzeby w zakresie bezpieczeństwa 
mieszańców oraz Pana Łukasza Smółki 
Wicemarszałka Województwa Małopol-
skiego, który wielokrotnie już wcześniej 
wpierał nasze jednostki OSP oraz dla 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna bardzo 
podziękuje za wsparcie wszystkim 
Parlamentarzystom z naszego regiony 
a w sposób szczególny Pani Poseł Annie 
Paluch, która była naocznym świadkiem 
zniszczeń jakie spowodowały intensyw-
ne opady deszczu w 2018 r. Dziękuje 
również Panu Łukaszowi Kmicie Woje-

Pana Kazimierza Koprowskiego Prezesa 
WFOŚ, z którego środków corocznie 
doposażamy nasze jednostki OSP - pod-
kreśla Wójt Tadeusz Królczyk. - Dzięki 
nowemu samochodowi Druhowie będą 
mieli jeszcze lepsze narzędzia do swej 
działalności „Bogu na chwałę a ludziom 
na pożytek” - dodaje.

Zgodnie z uzgadnianiami z Gminnym 
Zarządem OSP po sfinalizowaniu zakupu 
dla OSP Ochotnica Górna kolejnym 
celem będzie zakup samochodu dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotni-
cy Dolnej.

Przemysłowe Magazyny Energii, to 
nowoczesne urządzenia mające na celu 
pomoc w rozwiązaniu problemu zwyżek 
napięcia w sieci, które skutkują bra-
kiem możliwości przyjmowania do sieci 
energii wyprodukowanej przez instalacje 
fotowoltaiczne.

- Niezwykle się cieszę z tego spotka-
nia i z całego projektu, przy którym 
współpracujemy z AGH od trzech lat. 
Borykamy się na terenie gminy z ogrom-
nym problemem wywołanym przez na-
gromadzenie dużej liczby jednofazowych 
instalacji fotowoltaicznych, co poważnie 
ogranicza możliwość oddawania przez 
prosumentów prądu do sieci. Naukowcy 
z AGH mają już pomysły jak to rozwiązać 
i w tej chwili urządzenia te są testowane 
na terenie naszej gminy – wyjaśnił Tade-
usz Królczyk

27.04.2022 roku odbyło się w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna 
spotkanie techniczne naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie pod przewodnictwem Prof. 
Zbigniewa Hanzelki, przedstawicieli firmy APATOR oraz firmy Tauron 
Dystrybucja S.A. z Tadeuszem Królczykiem Wójtem Gminy Ochotnica 
Dolna. Spotkanie miał ona celu omówienie technicznych aspektów 
montażu pierwszego w Polsce, eksperymentalnego, przemysłowego 
magazynu energii w Gminie Ochotnica Dolna.

W ostatnim czasie Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
podpisał umowę ze spółką ZIBUD z Kamienicy na odbudowę dróg 
gminnych wraz z zabezpieczeniami i odwodnieniem na kwotę 
10.462.369,23 zł. 

Przemysłowy magazyn energii 
elektrycznej w Ochotnicy

Umowa na 10,5 mln. zł na odbudowę 
dróg – podpisana

wodzie Małopolskiemu za wspierania 
i zabieganie przez te wszystkie lata 
o środki na odbudowę zniszczeń w wyni-
ku żywiołu.

W ramach inwestycji zostanie odbu-
dowane kolejne 9 dróg we wszystkich 
sołectwach wchodzących w skład naszej 

gminy. Poniższe 9 dróg wraz z drogami 
wykonanymi w ostatnich 3 latach łącznie 
składają się na liczbę 44 odbudowa-
nych lub zmodernizowanych dróg w tej 
kadencji.

Drogi przeznaczone do realizacji
TYLMANOWA:
1) Hardopadły – na całej długości - asfalt 
+ odwodnienia (kolektor)

W poniedziałek 30 maja podczas sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna 
Maciej Mikołajczyk Przewodniczący Rady Gminy pogratulował 
Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna odznaczenia Srebrnym Krzyżem 
Zasługi przyznanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Uroczysta sesja i gratulacje 

2) Talafusy - na całej długości - asfalt + 
odwodnienia (kolektor)

OCHOTNICA DOLNA
3) Lubańskie - na całej długości -asfalt + 
odwodnienia (kolektor)
4) Lubańskie – odnoga lewa – na odcinku 
istniejącej drogi - asfalt + odwodnienia 

(kolektor)
5) Skrodne – zabezpieczenia + na-
wierzchnia + odwodnienia

OCHOTNICA DOLNA - MŁYNNE
6) Młynne - nawierzchnia + odwodnie-
nia na odcinku od Wyżnego Gronika do 
Szkoły im. Bohaterów Krwawej Wigilii

OCHOTNICA GÓRNA:
7) Jamne – na całej długości - asfalt + 
odwodnienia + zabezpieczenia + prze-
pust w km. 2+100 + przepust w km.
8) Jamne Cyrhla na całej długości 
- nawierzchnia + zabezpieczenia 
+ odwodnienia (początkowy odcinek)
9) Jamne Cyrhla na całej długości 
- odnoga lewa - nawierzchnia + 
odwodnienia

Gmina Ochotnica Dolna, ze względu na 
ogromną skalę zniszczeń w latach 2018 
i 2020 (szczególnie w 2018 r.) została 
ujęta w rozporządzeniach Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie gmin poszkodo-
wanych w wyniku działania żywiołu, 
w których stosuje się szczególne zasady 
odbudowy, remontów i rozbiórek obiek-
tów budowlanych.

- To wiekopomna chwila w naszym sa-
morządzie jest Pan pierwszym Wójtem, 
który takie odznaczenie otrzymał – 
mówił Maciej Mikołajczyk. – Serdecznie 
gratulujemy.
W piątek (27 maja) w Belwederze odbyła 
się uroczystość z okazji Dnia Samorządu 
Terytorialnego, podczas której prezy-

dent RP Andrzej Duda wręczył Srebrny 
Krzyż Zasługi Tadeuszowi Królczykowi 
Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna.
– Śmiało możecie Państwo potraktować, 
to odznaczenie jako odznaczenie dla 
całej społeczności – podkreślił podczas 
sesji Tadeusz Królczyk. - Nie byłoby 
tego odznaczenia, gdyby nie Wasza 

praca i współpraca z Radą Gminy i z 
Panem Przewodniczącym Rady Gminy. 
To taki moment, gdzie ta współpraca 
całej społeczności - mieszkańców, Rady 
Gminy, Sołtysów, wszystkich organizacji 
pozarządowych, pracowników urzędu, 
dyrektorów wszystkich jednostek zosta-
ła dostrzeżona i tak ją interpretuję.
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Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna podpisał umowę 
z Panem Markiem Głową Właścicielem Firmy Ogólnobudowlanej na 
rewitalizację przestrzeni publicznej - stworzenia przestrzeni spotkań.

15 lipca w Ochotnicy Dolnej został uruchomiony innowacyjny 
magazyn energii. Został on zainstalowany, aby ustabilizować sieć 
elektroenergetyczną.

Powstanie strefa rekreacji i skate 
park w Ochotnicy Dolnej 

Innowacyjny magazyn energii 
w Ochotnicy Dolnej

Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna podpisał umowę z Panem Mar-
kiem Głową Właścicielem Firmy Ogólno-
budowlanej na rewitalizację przestrzeni 
publicznej - stworzenia przestrzeni 
spotkań na łączną kwotę 
4 691 031,01 zł.

W ramach inwestycji powstanie skate 
park, park linowy, ścianka wspinaczkowa, 
ogród sensoryczny, plac zabaw punkt 

TAURON przyłączył do swojej sieci 
niskiego napięcia przemysłowy magazyn 
energii w Ochotnicy Dolnej. Instalacja 
ma charakter pilotażowy, który ma 
pokazać wpływ magazynu na stabiliza-

gastronomiczny, a także altana parkowa 
i mała architektura. Dodatkowo zostaną 
wykonane nowe ciągi piesze i rowerowe, 
parking, toalety publiczne. Przebudo-
wane zostanie ogrodzenie boiska. Teren 
będzie oświetlony.

- Niezwykle się cieszę, że budowa strefy 
rekreacji rusza, bo to jest inwestycja, 
którą obiecaliśmy młodzieży i rodzicom 
w programie wyborczym. Będzie to 

największe miejsce rekreacji w gminie 
- podkreśla Tadeusz Królczyk. –Cieszy 
mnie również, że niemal 90% kosztów 
na tę inwestycje pochodzi ze środków 
zewnętrznych i jeszcze raz dziękuję Panu 
Witoldowi Kozłowskiemu Marszałkowi 
Województwa Małopolskiego oraz Parla-
mentarzystom, w tym przede wszystkim 
Pani Poseł Annie Paluch- dodaje Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna.

Miejsce rekreacji i wypoczynku ma po-
wstać na osiedlu Dłubacze w Ochotnicy 
Dolnej, nieopodal Urzędu Gminy.

Na inwestycję Gmina Ochotnica Dolna 
otrzymała dofinansowanie Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych wysoko-
ści 2 201 811,15 zł. Dodatkowe środki 
wysokości 1 540 684,88 zł pochodzą 
z Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na realizację projektu 
pn. „Rewitalizacja w Gminie Ochotnica 
Dolna poprzez zagospodarowanie terenu 
dla stworzenia przestrzeni spotkań” 
w ramach działania „Odnowa obszarów 
wiejskich”. Kolejne dofinansowanie 
1 110 000,97 zł Gmina Ochotnica Dolna 
otrzymała z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych – Turystyka. Łącznie jest 
to kwota 4 852 497 zł. Wkład własny 
gminy wynosi 664 699,03 zł. Cała plano-
wana inwestycja kosztować będzie około 
5,5 miliona złotych.

cję pracy sieci elektroenergetycznej. 
W Gminie Ochotnica Dolna występuje 
jeden z największych w Polsce współ-
czynników zagęszczenia mikroinstalacji 
1-fazowych. TAURON realizuje projekt 

wspólnie z Apator S.A., Gminą Ochotni-
ca Dolna i Akademią Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie.

lacji producenckich. To z kolei zmniejsza 
ich opłacalność dla użytkowników. Od 
trzech lat, we współpracy z TAURON 
i AGH, robimy wszystko, aby znaleźć 
rozwiązanie tego problemu. Innowacyjny 
magazyn zainstalowany przez firmę APA-
TOR S.A. daje ogromną nadzieję - mówi 
Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna.

W 2022 r. samorząd ochotnicki zapro-
jektował oraz uzyskał dofinansowanie 
na montaż instalacji fotowoltaicznych 
na budynkach gminnych o mocy niemal 
300 kW oraz modernizację oświetlenia 
ulicznego. Gmina Ochotnica Dolna we 
współpracy z AGH bardzo intensywnie 
tworzy nowy, zaawansowany klaster 
energetyczny.

Wpływ magazynu na sieć
Magazyn energii został zainsta-
lowany, aby ustabilizować sieć 
elektroenergetyczną.

- Dzięki zastosowanej w magazynie kon-
strukcji przekształtnika oraz opracowa-
nemu algorytmowi sterowania w godzi-
nach produkcji energii z OZE, bateria 
magazynu będzie ładowana, jednakże 
tylko z tych faz, w których wartość 
napięcia będzie przekroczona. Następnie 
w ciągu wieczornego szczytu zapotrze-
bowania, a także w nocy magazyn będzie 
się rozładowywał do sieci, tak aby być 
gotowym do gromadzenia energii z OZE 
w ciągu kolejnego dnia. – mówi Szymon 
Piasecki Menedżer Produktu ds. OZE 
Apator S.A.

Magazyny energii są jednym z kierun-
ków rozwoju sektora OZE. Rozwiązania 
stanowią ważną część transformacji 
energetycznej. Nowa strategia Gru-
py TAURON zakłada rozwój małych 
i wielkoskalowych magazynów energii 
w perspektywie roku 2030.

- Zakładamy, że moc wynosząca 50 kW 
oraz pojemność 100 kWh magazynu 
energii przyczyni się do poprawy para-
metrów napięcia. Chodzi tu o redukcję 
wzrostów i asymetrii napięć, co zdarza 
się w miejscach o dużej koncentracji 
1-fazowych mikroinstalacji na niewiel-
kim obszarze. Magazyn ma zmniejszyć 
liczbę automatycznych włączeń, a tym 
samym usprawnić pracę istniejących 
mikroinstalacji prosumenckich – mówi 
Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy 
TAURON.

Na lokalizację magazynu została 
wybrana sieć niskiego napięcia z dużą 
koncentracją mikroinstalacji fotowol-
taicznych o mocy 2 kW. Gmina Ochot-
nica Dolna od 2015 roku sukcesywnie 
zwiększa udział instalacji fotowolta-
icznych na swoim terenie. W efekcie 
występuje tu jeden z największych 
w Polsce współczynników zagęszczenia 
1-fazowych mikroinstalacji, co okresowo 
ogranicza możliwość oddawania przez 
prosumentów energii do sieci. Przekro-
czone poziomy oraz asymetria napięć 
powodują czasowe wyłączenia instalacji 
prosumenckich, co z kolei zmniejsza 
opłacalność poniesionych inwestycji.

- Do naszej sieci jest już przyłączonych 
ponad 300 tys. mikroinstalacji, co wielo-
krotnie przekracza zakładane prognozy. 
Sieci dystrybucyjnej nie da się w krótkim 
czasie zmodernizować i dostosować 
do pełnej współpracy z tak dużą liczbą 
małej generacji rozproszonej. Dlatego 
wspólnie z placówkami naukowymi 
i producentami szukamy rozwiązań, 
które lokalnie poprawią parametry pracy 
sieci. Taka jest właśnie rola tego pilotażu, 
w który bardzo aktywnie zaangażowała 
się też gmina. - mówi Jerzy Topolski, 
wiceprezes zarządu TAURON Polska 
Energia.

Gmina przyjazna energii
Gmina Ochotnica Dolna rozpoczęła 
swoje działania w zakresie transforma-
cji energetycznej od budowy instalacji 
PV na obiektach gminnych, w tym 
na oczyszczalni ścieków i Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym.

W pierwszym przypadku na terenie 
oczyszczalni ścieków powstała insta-
lacji fotowoltaiczna o mocy 200 kW 
współpracująca z największym w tam-
tym czasie w Polsce magazynem energii 
o pojemności 120 kWh wykonanym 
w technologii litowo-jonowej.

W drugim przypadku instalacja foto-
woltaiczna o mocy 16,30 kW pracuje 
poprzez regulator na grzałki elektryczne 
i służy do grzania ciepłej wody użytko-
wej, a 6,37 kW jest przyłączone poprzez 
falownik PV do wewnętrznej instalacji 
elektrycznej szkoły, która pokrywa 
część jej zapotrzebowania na energię 
elektryczną.

Kolejny krok transformacji energetycz-
nej gminy, to zabudowanie na dachach 
domów jednorodzinnych kolejnych 726 
1-fazowych mikroinstalacji PV o mocy 
znamionowej 2 kW służących do grzania 
ciepłej wody użytkowej z możliwością 
oddawania nadwyżek wyprodukowanej 
energii do sieci OSD.

- Wieloletnia aktywna polityka energe-
tyczna gminy i przedsiębiorczość samych 
mieszkańców spowodowała, że ponad 
1/3 budynków całej Gminy Ochotnica 
Dolna posiada zabudowane mikroinsta-
lacje PV. Jednak w wyniku zastosowania 
instalacji jednofazowych w ramach 
projektu realizowanego przez gminę 
w 2016 r., powstał problem związany 
z występowaniem asymetrii i zwyżek 
napięcia, co skutkuje wyłączaniem insta-
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Zdjęcia oraz pomiary wykonał zespół 
UR Kraków pod kierownictwem Pana 
dr hab. Bartosza Mitki prof. UR Kraków, 
przy pomocy bezzałogowego statku po-
wietrznego marki DJI Matrice 300 RTK 
wyposażonego w kamerę fotograficzną 
wysokiej rozdzielczości oraz nowoczesny 
skaner laserowy umożliwiający dokona-
nie precyzyjnych pomiarów powierzch-
niowych oraz wysokości. Zdjęcia oraz 
pomiary posłużą wykonaniu bardzo 
dokładnej ortofotomapy (wielkość pikse-
la w terenie 0,05 m) oraz Numerycznego 
Modelu Terenu a finalnie Mapy Solar-
nego badanego obszaru, którą opracuje 
firma Solar Map z Krakowa. Pozyskane 

Magazyn energii będący owocem współ-
pracy Spółki TAURON Dystrybucja S.A., 
ZPUE S.A., Gminy Ochotnica Dolna oraz 
Akademii Górniczo – Hutniczej w Krako-
wie, jest odpowiedzią na wyzwania jakie 
niesie rozwój energetyki rozproszonej 
a także konieczność zapewnienia bez-
pieczeństwa energetycznego regionu. 
Nowy magazyn energii, podobnie jak 
zrealizowany kilka miesięcy wcześniej 

W ramach współpracy jaką Gmina Ochotnica Dolna podjęła 
z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, w dniu 19 października 
wykonano zdjęcia lotnicze oraz pomiary fotogrametryczne 
centrum miejscowości.

W dniu 7 listopada br. w Ochotnicy Dolnej odbyło się uroczyste 
otwarcie kolejnego magazynu energii elektrycznej.

Najnowocześniejszy dron 
nad Ochotnicą

Otwarcie magazynu energii 
ZPUE S.A.

dane umożliwią określenie możliwości 
oraz optymalizację lokalizacji instalacji 
fotowoltaicznych poprzez uwzględnienie 
danych dot. nachylenia połaci dacho-
wych oraz nasłonecznienia.

Wykonane w dniu 19 października 2022 
r. naloty fotogrametryczne stanowią pi-
lotaż oraz inicjują współpracę pomiędzy 
Gminą i Uczelnią, docelowo wykonane 
zostanę zdjęcia oraz pomiary lotnicze 
całego obszaru Gminy Ochotnica Dolna. 
Zarówno Gmina Ochotnica Dolna jak 
i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
zainteresowane są zacieśnieniem 
współpracy mającej na celu implikację 

najnowszych rozwiązań technologicz-
nych w rozwiązywaniu praktycznych 
problemów i szukania rozwiązań mają-
cych na celu zapewnienie optymalnego 
wykorzystania potencjału Odnawialnych 
Źródeł Energii i zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego mieszkańców.

przy współpracy z firmą APATOR S.A., 
ma za zadanie poprawę parametrów 
energii elektrycznej dostarczanej 
odbiorcom ze szczególnym uwzględ-
nieniem stabilizacji napięcia w zakresie 
redukcji wzrostów oraz spadków napię-
cia, co ma wyeliminować wyłączanie się 
mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz 
innych urządzeń wrażliwych na wahania 
napięcia zasilającego.

Praca tego urządzenia oraz algorytmy 
jego sterowania są przedmiotem analiz 
specjalistów z TAURON Dystrybucja 
S.A., ZPUE S.A. jak również naukowców 
z AGH w Krakowie.

Zdaniem naszych partnerów: Inicjatywy 
tego typu nie mogłyby zostać zrealizo-
wane bez życzliwej i otwartej na nowe, 
innowacyjne rozwiązania postawy Gmi-
ny Ochotnica Dolna na czele z Panem 
Wójtem Tadeuszem Królczykiem. Zgod-
nie z deklaracją Wójta, Gmina ma być 
platformą dyskusji, ale także ma dawać 
możliwość wdrażania oraz kreowania no-
wych rozwiązań zarówno technicznych 
jak i organizacyjnych i legislacyjnych, 
które miałyby realizować wspólny inte-
res zarówno lokalnej ludności, operatora 
systemu dystrybucyjnego jak i otoczenia 
biznesowego.

To było niezwykle udane i ważne 
spotkanie z młodzieżą z Gminy Ochot-
nica Dolna. Po raz pierwszy w Gminie 
Ochotnica Dolna w sali bankietowej 
Restauracji OCH został zorganizowany 
I Kongres Młodych. Były multimedialne 
prezentacje, spotkania z zaproszonymi 
prelegentami oraz autografy. Młodych 
uczestników i gości powitał Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
wspólnie z Maciejem Mikołajczykiem 
Przewodniczącym Rady Gminy Ochotni-
ca Dolna.

Po uroczystym otwarciu rozpoczęły się 
ciekawe panele dyskusyjne, w których 
Młodzież z terenu Gminy Ochotnica 
Dolna mogła zapoznać się ze wszystkimi 
inwestycjami i projektami, które Gmina 
zrealizowała, realizuje lub planuje zreali-
zować dla Młodych. Następnie, została 
zaprezentowana aplikacja internetowa 
Be Active in Ochotnica&Tylmanowa oraz 
odbyły się premierowe pokazy webo-
wych panoram i map interaktywnych 
z NFC TAG-ami.

Dodatkowo, podczas I Kongresu Mło-
dych młodzieży przedstawiono oferty 
imprez i wydarzeń kulturalnych a także 
działania gminnych klubów sportowych. 
W czasie sobotniego spotkania młodzi 
mieli czas by zgłaszać swoje propozycje 
nowych inwestycji, imprez kulturalnych, 
kolejnych ofert dla klubów sportowych 
oraz publikacji i narzędzi informatycz-
nych, które powinny być dostępne 
w Gminie Ochotnica Dolna. Niebawem 
zostaną przygotowane specjalne warsz-
taty nad nowymi projektami, które będą 
kontynuowane w Wiejskich Ośrodkach 
Kultury. Na bazie tych spotkań zostanie 

Ponad 60 kart z ciekawymi pomysłami zgłoszonymi przez młodzież, 
multimedialne prezentacje i wyjątkowy koncert Izabeli Szafrańskiej 
z zespołem. W sobotę, 19 października odbył się I Kongres Młodych.

I Kongres Młodych za nami

powołana również Młodzieżowa Rada 
Gminy. Podczas Kongresu ideę powoła-
nia Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica 
Dolna wraz z harmonogramem wyborów 
przedstawił Wójt Gminy.

- Mówi się różne rzeczy o Młodych, 
w tym, że dziś Młodych jest ciężko 
zaciekawić a jeszcze ciężej zaangażować 
- mówi Tadeusz Królczyk Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna. - Tymczasem licznie 
przybyli młodzi z zainteresowaniem 
słuchali przez kilka godzin prezentacji 
o inwestycjach i projektach dla młodych. 
Z zaangażowaniem, aktywnie uczest-
niczyli w tworzeniu nowych projektów 
zgłaszając ok 60 kart z opisem pomy-
słów. Angażujmy Młodych w sprawy 
gminy, dbajmy o nich i słuchajmy ich, 
bo Młodzi są przyszłością Ochotnicy 
i Tylmanowej - dodaje.

Swoje prezentacje podczas I Kongresu 
Młodych przedstawił m. in.: dr Przemy-
sław Kowalski z NUNATAK Studio archi-

tektury krajobrazu, Artur Wabik autor 
scenariusza komiksu „Przybysze. Wołosi 
w Ochotnicy i Tylmanowej”, który chęt-
nie zainteresowanym rozdawał autogra-
fy. Multimedialne propozycje zaprezen-
tował Łukasz Lisiecki z 360 STUDIO 
i Michał Sobarnia z firmy Audiotour.

Ponadto, swoją ofertę świetnie zapre-
zentowały również działające w Gminie 
Ochotnica Dolna kluby sportowe w tym.: 
LKS Lubań Tylmanowa (Piotr Kwit, Hen-
ryk Gołdyn), Gorczański Klub Motorowy 
(Szymon Wójciak, Michał Wilczek), UKS 
Górzanie (Łukasz Mikołajczyk), LKS KS 
Gorc Ochotnica (Krzysztof Ligęza, Jakub 
Piszczek), a także zawodnicy MKS Trial 
Ochotnica. Swoją ofertę dla kajakarzy 
przedstawił także LKS Dunajec Kro-
ścienko n.D.

Na zakończenie I Kongresu Młodych 
specjalnie dla Młodych fantastyczny 
koncert zagrała Iza Szafrańska z zespo-
łem wywodząca się z okolic Nowego 
Sącza, robiąca karierę w Polsce i za gra-
nicą. Występ utalentowanej wokalistki 
na długo pozostanie w pamięci uczestni-
ków, a także zapewne będzie inspiracją 
dla naszych muzyków i wokalistów. 

Wójt Gminy podziękował wszystkim 
młodym uczestnikom Kongresu, ich 
opiekunom, radnym - Stanisławowi Fal-
tynowi, Bożenie Kuziel i Janowi Franczy-
kowi, prelegentom i organizatorom oraz 
Restauracji OCH za współpracę podczas 
pierwszego w historii naszej Gminy i ca-
łego Podhala Kongresu Młodych Gminy 
Ochotnica Dolna.
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Laboratoria Przyszłości to Program 
skierowany m.in. do szkół podstawo-
wych, których organem prowadzącym 
jest gmina. Jego celem jest budowanie 
kompetencji kreatywnych i technicznych 
wśród uczniów. W ramach Programu 
szkoły otrzymają od państwa wspar-
cie finansowe na zakup wyposażenia 
technicznego niezbędnego do rozwoju 
umiejętności praktycznych wśród dzieci 
i młodzieży.

Przyznane dla Gminy Ochotnica Dolna 
środki pozwoliły w tym roku na zakup 
wyposażenia technicznego potrzebnego 
w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętno-
ści manualnych i technicznych, umie-
jętności samodzielnego i krytycznego 

Część projektu polegająca na wymianie 
pieców w budynkach mieszkalnych zlo-

„Laboratoria Przyszłości” w szkołach 
w Ochotnicy i Tylmanowej

EKO Ochotnica & Tylmanowa 
– nastąpiła wymiana urządzeń 
grzewczych

Gmina Ochotnica Dolna, pod koniec 2021 r. otrzymała dofinanso-
wania w kwocie 300 000 zł w ramach programu Laboratoria Przy-
szłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Gmina Ochotnica Dolna zrealizowała projekt pn. „Wymiana urządzeń 
grzewczych w Gminie Ochotnica Dolna” dofinansowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 20214-2020.

myślenia, zdolności myślenia matema-
tycznego oraz umiejętności w zakresie 
nauk przyrodniczych, technologii i inży-
nierii, stosowania technologii informacyj-
no-komunikacyjnych, jak również pracy 
zespołowej.

Są to m.in. drukarki 3D wraz z akcesoria-
mi (w tym aplikacjami, slicerami, plote-
rami etc.), mikrokontrolery z sensorami, 
płytkami prototypowymi i innym oprzy-
rządowaniem, sprzęt do nagrań - dla na-
uki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, 
greenscreeny, mikrofony etc.) oraz stacje 
lutownicze (do mikrokontrolerów).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny 
sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne 

i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainte-
resowania nie tylko na lekcjach techniki 
i w ramach innych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć 
pozalekcyjnych, kół zainteresowań i in-
nych form rozwijania umiejętności. 

Inicjatywa WiFi4EU promuje bezpłatny 
dostęp do łączności Wi-Fi w miejscach 
publicznych tj. parki, place, budynki 
publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia 
i muzea w gminach w całej Europie.

- Nie powinno mieć znaczenia, to gdzie kto 
mieszka ani ile zarabia - każdy, powinien 
mieć dostęp do siec  i. Dlatego proponujemy 

WiFi4EU w Ochotnicy i Tylmanowej
Gmina Ochotnica Dolna, z końcem 2021 r., zrealizowała projekt 
finansowany przez Komisję Europejską w ramach instrumentu 
„ŁACZYMY EUROPĘ” (CEF)-WiFi4EU.

wyposażenie każdej europejskiej wioski 
i każdego miasta w bezpłatny bezprzewo-
dowy dostęp do Internetu wokół głównych 
ośrodków życia publicznego 
- Jean-Claude Juncker Przewodniczący 
Komisji Europejskiej 

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała bon 
WiFi4EU o wartości 15 000 euro.

Hotspoty z bezpłatnym dostępem 
do Internetu dla mieszkańców zostały 
ulokowane w miejscach publicznych 
na terenie Gminy tj. w:
• Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna
• Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Górnej
• Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej
• Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Tylmanowej
• Niepublicznej Szkole im. Bohaterów 
Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej 
– Młynne
 
Zapraszamy mieszkańców i turystów 
do korzystania z hotspotów.

kalizowanych na terenie Gminy Ochotni-
ca Dolna została zrealizowana w 2021 r. 

W ramach zadania wymieniono 30 sta-
rych pieców opalanych paliwem stałym 
na wysokosprawne, ekologiczne kotły 
opalane pelletem.

Wiosną, tego roku, podczas Tygodnia 
Ekologii w Gminie Ochotnica Dolna, 
została przeprowadzona kampania 
edukacyjno-informacyjna mająca na celu 
promowanie postaw proekologicznych, 
wzbudzanie poczucia odpowiedzialności 
za stan środowiska w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej i oszczęd-
ności zasobów naturalnych oraz obniże-
nia niskiej emisji.

Gmina Ochotnica Dolna uzyskała dofi-
nansowanie w ramach projektu granto-
wego pn. „Małopolska Tarcza Antykry-
zysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja 
szkół i placówek oświatowych” na zakup 
30 laptopów z oprogramowaniem.
Wysokość otrzymanego dofinansowania 
to kwota 74 999,99 zł, która stanowi 
100% dofinansowania.

Kolejne laptopy dla uczniów 
i nauczycieli

Laptopy do nauki zdalnej, pod koniec 2021 r., zostały przekazane 
szkołom podstawowym, których organem prowadzącym 
jest Gmina Ochotnica Dolna.

Przewodnik zawiera łącznie 33 trasy 
polskie prowadzące po atrakcjach 
w Ochotnicy i Tylmanowej oraz 12 tras 
słowackich. Trasy polskie Ochotnica & 
Tylmanowa zostały podzielone na trasy 
piesze (10 tras), trasy rowerowe (9 tras), 
trasy biegowe (5 tras), trasy narciarskie 
(4 trasy) oraz trasy tematyczne (5 tras).

Każda z tras została szczegółowo opisa-
na w Przewodniku. W opisie uwzględ-
niono m. in. charakterystykę miejsc 
szczególnych znajdujących się na trasie 
oraz w jej pobliżu. Informacje te poma-
gają turyście w zlokalizowaniu ważnych 
historycznie, kulturowo i przyrodniczo 
punktów w Ochotnicy i Tylmanowej. 
Turysta ma zasygnalizowane atrakcje, 
które ma możliwość zobaczyć wybierając 
konkretną trasę. Opisy miejsc szczegól-
nych wykonali: Krzysztof Buczek, Dawid 
Golik i Wojciech Mulet. Autorem tek-
stów w przewodniku jest m. in. Robert 
Zakrzewski.

Wszystkie trasy zostały wyposażone 
w profil wysokościowy, który zawiera 
ważne dla turysty informacje dotyczące 
przewyższeń, długości trasy oraz naj-
wyższego punktu na trasie. Przy trasach 

„Przewodnik turystyczny  
Ochotnica & Tylmanowa & Leśnica”

Miło nam poinformować, że Gmina Ochotnica Dolna wydała 
„Przewodnik turystyczny Ochotnica & Tylmanowa & Leśnica”.

Wydawnictwo powstało w ramach projektu polsko – słowackiego 
pn. „Szlakiem przyrody i kultury w dolinie Dunajca” realizowanego 
przez Gminę Ochotnica Dolna razem z partnerem słowackim 
– Gminą Leśnica.

został także podany szacunkowy czas 
jej przejścia oraz określono jej poziom 
trudności. 

Ważną częścią przewodnika stanowią 
mapy, na których oznaczono prze-
bieg tras. Mapy są integralną częścią 
przewodnika, ale są to rozkładane 
strony (w formie skrzydełek). Dzięki 
temu rozwiązaniu są bardziej czytelne, 
ale i szczegółowe. Przewodnik jest też 
praktyczny - ma mały format, w związ-
ku z tym może towarzyszyć turystom 
podczas górskich wędrówek, ponieważ 
mieści się w plecaku. Dodatkowo został 
wykonany na spirali, dzięki której z ła-
twością można go składać i otwierać na 
dowolnej stronie, nie grozi to rozkleje-
niem lub nagłym zamknięciem tj. jest to 
w przypadku klejonych wydawnictw.

Przewodnik jest bogato ilustrowany 
zdjęciami autorstwa Adama Brzozy. 
Zdjęcia do słowackiej części wykonał 
Matus Tatarko. Całość tłumaczona jest 
na język polski i słowacki. 

W przewodniku znajduje się także szcze-
gółowy opis zasad gry terenowej „Zdo-
bywca 4 wież”, która prawie od dwóch 

lat cieszy się ogromnym powodzeniem 
oraz informacje dotyczące aplikacji 
Be activ in Ochotnica & Tylmanowa, 
o której już wkrótce podamy więcej 
szczegółów.

Przewodnik, w ramach promocji naszej 
Gminy oraz jako forma kolejnego zapro-
szenia do Ochotnicy i Tylmanowej, otrzy-

Celem projektu grantowego było 
wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych 
w szkołach poprzez zakup sprzętu 
komputerowego umożliwiającego zdalne 
nauczanie, w związku z zagrożeniem 
i skutkami COVID-19;

Projekt realizowany był w ramach 
10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompe-

tencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształ-
cenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 
Cyfryzacja szkół prowadzących kształ-
cenie ogólne, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020.
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Projekt w tym roku został zrealizowany 
przez Gminę Ochotnica Dolna, która 
była partnerem wiodącym i wniosko-
dawcą, wraz z partnerem słowackim 
Gminą Osturnia.

Umowę o dofinansowanie mikroprojektu 
podpisali Michał Stawarski Dyrektor Eu-
roregionu Tatry oraz Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

W ramach zadania odbyło się wydarze-
nie kulturalne Wiosna Wołoska, zostały 
wydane publikacje – jedna dotycząca 
zasobów naturalnych i kulturowych na 
Szlaku Kultury Wołoskiej, druga, traktu-
jąca o polanach, ich znaczeniu, szybkim 
zanikaniu i konieczności ich ratowania. 
Ponadto została opracowana i wydana 

W ramach realizacji projektu nastąpiła 
kontynuacja zatrudnienia Pełnomocnika 
ds. romskich oraz 4 Romów, którzy są 

Spotkajmy się na Szlaku 
Kultury Wołoskiej

Praca i zatrudnienie drogą 
do integracji w Gminie Ochotnica 
Dolna w 2022 r.

20 stycznia, w biurze Euroregionu Tatry w Nowym Targu, nastąpiło 
podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Spotkajmy się 
na Szlaku Kultury Wołoskiej”, który otrzymał dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
z Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Gmina Ochotnica Dolne od marca 2020 r. nieprzerwanie realizuje 
projekt pn. „Praca i zatrudnienie drogą do integracji” finansowany 
z Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce 
na lata 2021 - 2030. W tym roku złożono kolejny wniosek 
na kontynuację projektu w 2022 r. Wniosek ten został pozytywnie 
rozpatrzony i otrzymał dofinansowanie.

mapa turystyczna Szlaku Kultury Woło-
skiej, nagrano materiały video przed-
stawiające zwyczaje pasterskie i dzień 
na bacówce oraz odbyło się wydarzenie 
kulturalne podsumowujące wszystkie 
wyżej wymienione działania.

Celem projektu było wykorzystanie 
potencjału polsko-słowackiego pogra-
nicza ze szczególnym uwzględnieniem 
kultury pasterskiej. Poszerzył on ofertę 
kulturalną o nowe działania, umożliwił 
dalszy rozwój i zachowanie dziedzictwa 
związanego z kulturą wołoską.

Realizacja projektu z pewnością przyczy-
ni się także do wzrostu ruchu turystycz-
nego na pograniczu polsko – słowackim, 
odnowienia tradycji związanych z kulturą 

wołoską i pasterstwem oraz zwiększenia 
potencjału pogranicza polsko-słowackie-
go poprzez popularyzację dziedzictwa 
wołoskiego i kultury pasterskiej. 

Kwota dofinansowania wynosi 
52 865, 88 euro

Projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury 
Wołoskiej” jest dofinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 
2014-2020. Projekt jest realizowany ra-
zem z partnerem słowackim – Osturnią.

odpowiedzialni za utrzymania i pielęgna-
cję zieleni w przestrzeni publicznej na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna.

Otrzymane dofinansowanie wyniosło 
144 000,00 zł.

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”

mali ci, którzy zdobyli wszystkie cztery 
wieże. Był on przekazywany „zdobywcy 
4 wież” wraz z gorczańsko – beskidzką 
odznaką. Przewodnik był także dostępny 
podczas wydarzeń plenerowych odby-
wających się latem tego roku w Ochotni-
cy i Tylmanowej.

Przewodnik w wersji PDF, 
do pobrania, dostępny jest na stronie 
www.ochotnica.pl. 

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 
realizowany razem z partnerem słowac-
kim – Leśnicą.

Tak jak w ubiegłym roku, także w tym, 
w ramach projektu, odbyły się bezpłatne 
zajęcia z robotyki dla uczniów szkół z te-
renu Gminy Ochotnica Dolna – i polskich 
i romskich.
 
Warsztaty zostały przeprowadzone 
w dwóch grupach wiekowych: grupa 
6-8 lat oraz grupa 9-12 lat. Każda z grup 

Podobnie jak w ubiegłym roku, także 
w tym, w ramach projektu, odbyły się 
warsztaty ekologiczne dla dzieci pol-
skich i romskich z zakresu recyklingu, za-
sad segregacji odpadów, wysokiej emisji 
Co2, dużej ilości produkowanych śmieci, 
ale także sensoplastyki, konstruowania, 
nadawania drugiego życia rzeczom, które 
trafiają do kosza. Został również nagrany 
teledysk ekologiczny z udziałem Pola-
ków i Romów, promujący postawy eko. 
Następnie odbyło się jesienne sprzą-

Ekspozycja składa się z kilku plansz tzw. 
infografik, zawierających informacje 
dotyczące Wołochów i dziedzictwa 
pozostawionego przez nich: pasterstwa, 
życia na szałasie, wyrobu oscypka, hal 
i polan – roślinności, która je porasta 
oraz procesu zarastania. Treść jest 

Zajęcia edukacyjne z robotyki 2022

EKOja + EKOty = EKOmy 
– edycja 2022

Wystawa historyczna 
„Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej”

Gmina Ochotnica Dolna po raz kolejny otrzymała dofinansowanie 
w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej 
Romów w Polsce na lata 2021 - 2030 na zadanie „Zajęcia 
edukacyjne z robotyki”. 

Gmina Ochotnica Dolna, po raz kolejny, otrzymała dofinansowanie 
w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów 
w Polsce na lata 2021 – 2030, na realizację zadania pn. „EKOja + 
EKOty = EKOmy”. 

W marcu zakończyły się prace związane z przygotowaniem wystawy 
historycznej „Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej”.

liczyła po 12 osób. W skład grup weszli 
także Romowie. Głównym celem realiza-
cji projektu jest integracja przez zabawę 
oraz wspólne spędzanie czasu wolnego 
- zajęcia z robotyki stały się okazją do 
rozmów dzieci polskich i romskich, a tym 
samym do lepszego poznania się wza-
jemnie. Dla dzieci romskich była to także 
możliwość nauki języka polskiego.

Wysokość dofinansowania 
to 15 300,00 zł.

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”.

tanie Ochotnicy i Tylmanowej, które 
zakończyło się integracyjnym piknikiem, 
w którym uczestniczyli przedstawiciele 
obu społeczności.

Zorganizowanie warsztatów ekologicz-
nych, akcji sprzątania świata, ekopik-
niku oraz nagranie teledysku miało na 
celu przede wszystkim uświadomienie 
wszystkim, że czystość ma diametral-
ne znaczenie i bezpośredni wpływ na 
zdrowie i komfort życia. Działania miały 

także na celu uczyć - poprzez zabawę - 
oraz integrować dzieci polskie i rom-
skie poprzez wspólne spędzanie czasu 
wolnego i tym samym lepsze poznawanie 
siebie nawzajem.

Wysokość dofinansowania wyniosła 
29 000 zł.

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”.

ilustrowana grafikami, które w ciekawy 
sposób prezentują wiedzę historyczną 
i kulturę wołoską.

Opisy do plansz przygotował Wojciech 
Mulet, zaś grafikę wykonał Marcin 
Wierzchowski. 

Wystawę można było zobaczyć podczas 
wydarzeń kulturalnych w Ochotnicy 
i Tylmanowej. Z pewnością zostanie za-
prezentowana podczas kolejnych imprez. 
Zapraszamy! 
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Komiks „Przybysze” prezentuje począt-
ki osadnictwa wołoskiego w Gminie 
Ochotnica Dolna. Akcja wydarzeń opi-
sanych w komiksie rozgrywa się stricte 
w Tylmanowej i w Ochotnicy. Grafika 
odzwierciedla krajobraz Gorców, a auto-
rzy zadbali o detale związane z ubiorem, 
narzędziami, pasterstwem, architekturą 
– jednym słowem kulturą materialną 
i duchową Wołochów i lokalnej ludności.

W komiksie została opowiedziana 
kilkuwątkowa historia dotycząca m. in. 
przybycia Wołochów, ludu pasterskiego, 
na terytorium Gminy Ochotnica Dolna, 
ich komunikacji i asymilacji z lokalną 
ludnością, walki o przetrwanie w górach. 
W komiksie nie mogło zabraknąć także 
wątku miłosnego.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania 
przez Tadeusza Królczyka Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna gości oraz wszystkich 
przybyłych na to wydarzenie.

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć 
mieszkańców i żołnierzy, poległych 
w walkach o wolność Ukrainy.

W dawny świat wołoski wprowadzili 
uczestników, muzyką i śpiewem, Miro-
sława Zaziąbło Hubiak wraz z Tomaszem 
Hubiakiem, który zagrał na piszczałce.

Zanim rozpoczęło się spotkanie z auto-
rami komiksu, głos zabrała Małgorzata 
Piątek Kierownik zespołu ds. zarządzania 
projektami, która opowiedziała o pozy-
skanych z dofinansowania środkach oraz 
o realizacji projektu. Należy zaznaczyć, 
że komiks został wydany przez Gminę 
Ochotnica Dolna w ramach środków po-
chodzących z Europejskiego Funduszu 

Promocja komiksu „Przybysze. 
Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej”

W poniedziałkowy wieczór, 28 marca, w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Górnej odbyła się promocja komiksu historycznego 
„Przybysze. Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej”. 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w ob-
szary wiejskie. Pozyskana przez Gminę 
Ochotnica Dolna dotacja współfinanso-
wana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Podczas wydarzenia promocyjnego 
obecni byli autorzy komiksu tj. Mar-
cin Wierzchowski – twórca grafik, 
Artur Wabik – autor scenariusza oraz 
Wojciech Mulet, który udzielał wspar-
cia merytorycznego podczas prac nad 
wydawnictwem. Autorzy wraz z Wójtem 
i Kierownikiem zespołu ds. zarządzania 
projektami, zaprezentowali zebranej 
publiczności komiks, opowiedzieli o eta-
pach jego powstawania, podejmowanych 
działaniach oraz wzajemnej współpracy.

Następnie komiks został przekazany 
uczestnikom wydarzenia, a do autorów 
ustawiła się długa kolejka po autografy.

Wydarzenie, góralską muzyką uświetnił 
zespół „Ochotni” z Ochotnicy Górnej 
oraz Jan Smreczek, który zagrał na 
instrumentach „przyniesionych” przez 
Wołochów tj. na dudach, dwojnicy 
i złóbcokach. 

Podczas promocji komiksu odbyła się 
także prezentacja wystawy „Wołosi 
w Ochotnicy i Tylmanowej” składającej 
się z kilku plansz tzw. infografik, zawiera-
jących informacje dotyczące Wołochów 
i dziedzictwa pozostawionego przez 
nich: pasterstwa, życia na szałasie, wy-
robu oscypka, hal i polan – roślinności, 
która je porasta oraz procesu zarastania. 

Treść jest ilustrowana grafikami, które 
w ciekawy sposób prezentują wiedzę 
historyczną i kulturę wołoską. Opisy do 
plansz przygotował Wojciech Mulet, zaś 
grafikę wykonał Marcin Wierzchowski. 
Wystawa została uzupełniona o sprzę-
ty pochodzące z bacówki u Bucka 
w Ochotnicy Górnej.

Wydarzeniu towarzyszyła jeszcze jedna 
wystawa pn. „Emocje kreską rysowane”. 
Jest to zbiór prac powstałych w ubie-
głym roku, wykonanych przez uczest-
ników warsztatów z rysowania twarzy, 
prowadzonych przez ochotnicką artystkę 
Elżbietę Podgórską.

W promocji komiksu udział wzięli: 
Tomasz Hamerski – Prezes Zarządu Sto-
warzyszenie LGD Gorce-Pieniny i Radny 
Rady Powiatu Nowotarskiego, Maciej 
Kopytek - Prezes Fundacji Rozwoju 
Regionu Rabka, Maria Łojas – Jurkowska 
Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna i Rad-
na Rady Powiatu Nowotarskiego, Maciej 
Mikołajczyk - Przewodniczący Rady 
Gminy Ochotnica Dolna wraz z Radnymi 
Rady Gminy Ochotnica Dolna: Bożeną 
Kuziel, Barbarą Udzielą i Stanisławem 
Faltynem, Zdzisław Błachut – wojewoda 
Wołoski, wieloletni Kierownik WOK 
w Ochotnicy Górnej, Jarek Buczek – wo-
jewoda Wołoski, ochotnicki baca, Józef 
Michałek – reprezentant środowiska 
bacowskiego, Monika Groń Kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej, Aneta 
Wolańska Kierownik WOK w Ochotnicy 
Górnej i Tylmanowej, Elżbieta Podgór-
ska – ochotnicka artystka ludowa, Maria 
Tylecka Dyrektor Szkoły Podstawowej 
ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy 
Dolnej, Wiesław Maciąga Sołtys Sołec-
twa Ochotnica Górna, Jan Ligas Sołtys 
Sołectwa Tylmanowa, Piotr Król - Prezes 
Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej, 
KGW w Ochotnicy Górnej, Klub Seniora 
Wiecznie Młodzi. 

Komiksy będą dystrybuowane podczas 
kolejnych wydarzeń promocyjnych na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna. W wer-
sji PDF, do pobrania, komiks dostępny 
jest na stronie www.ochotnica.pl.

Jesteśmy coraz bardziej przywiązani do 
opowieści obrazkowych, od dawna fil-
mowych, od niedawna w telefonach ko-
mórkowych, smartfonach, ipadach - dla 
ułatwienia opowiadania, dla pokazania 
spraw ważnych i banalnych za pomocą 
obrazków.

Po formę komiksu sięgnęli autorzy 
najnowszego wydawnictwa o dziejach 
osadnictwa wołoskiego i naszych małych 
ojczyzn w Gorcach. Komiks to historia 
opowiedziana za pomocą obrazków, cza-
sem z tekstem „w dymkach” wypowiada-
nych przez bohaterów opowieści. Jako 
osobna forma wydawnictw ma juz ponad 
130-letnią tradycję w postaci grafiki 
artystycznej.

Opowiadanie obrazem to oczywiście 
wartość sama w sobie. Obraz, rysunek, 
fotografia, kadr filmowy, plakat, zastę-
pują rozwlekłe opowieści. Jedno takie 
ogniwo to często więcej niż tysiąc słów. 
I tak się stało w przypadku komiksu 
krajoznawczego „Ptzybysze. Wołosi 
w Ochotnicy i Tylmanowej”.

Tym razem wykorzystano prosty pomysł 
na popularyzacje gminy i jej licznych 
osiedli, która wywodzi się z pasterskiego 
osadnictwa wołoskiego. Te tradycje są 
ciągle żywe mimo upływu już prawie 
pięciu stuleci. To trwałe elementy 
lokalnej tożsamości, tej „małej gorczań-
skiej ojczyzny”, zachowane też w formie 
licznych dowodów materialnych tj. rodzaj 

Piknik rozpoczął się od barwnego koro-
wodu uczniów, którzy z transparentem 
„Żyj ekologicznie” i w rytm muzyki hym-
nu ekologicznego nagranego w ubiegłym 
roku, przemierzyli plac przy szkole, aby 
zakończyć przemarsz pod sceną.

Nasze dzieje na obrazkach

Piknik Ekologiczny 2022 za nami!

Za siedmioma górami było... Znacie? Mimo wszystko posłuchajcie... 
Tylko tym razem opowieść o tym jak powstała Ochotnica 
i Tylmanowa nie będzie napisana słowami, będzie narysowana!!! 

22 kwietnia w Międzynarodowy Dzień Ziemi na placu przy Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym im. mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej, 
odbył się Piknik Ekologiczny, który był centralnym punktem 
Wiosennego Tygodnia Ekologii, trwającego w Gminie Ochotnica 
Dolna od 19 kwietnia.

gospodarki, czyli tradycyjnego wypa-
su polaniarskiego, budowli służących 
pasterstwu, a także ubioru - juz tylko 
odświętnego - muzyki starych instru-
mentów, tańców i pieśni obrzędowych, 
obchodów sobótkowych.

Komiks „Przybysze” jest krajoznawczą 
opowieścią obrazkową o najdawniej-
szych trudnych i czasem tragicznych 
dziejach Ochotnicy i Tylmanowej, wsi 
gorczańskich o rodowodzie pasterskim 
i życiu ludu pasterskiego Wołochów. Na 
nasze tereny górskie dotarli w XV wie-
ku wraz ze swoją gospodarką paster-
ską, a wraz z nią przybył styl życia - bli-
sko natury. To bogate tradycje i kultura, 
która w swoistej postaci trwa do dziś 
w naszych stronach.

Wędrówki wołoskich pasterzy utrwaliły 
sie w swoistych formach życia codzien-
nego i odświętnego, tworząc kulturę 
pasterską i gospodarczą. Komiks ułatwia 
czytelnikowi, w tym wypadku, ogląda-
czowi obrazków, wyobrażenie sobie jak 
to było drzewiej, jak było trudne życie, 
ale, jak pokazują autorzy na obrazkach, 
jak wrastali w swoje nieżyczliwe środo-
wisko, jak sobie radzili, jak tworzyli swoją 
codzienność w górskiej przyrodzie. 
Pojęcie „kultura wołoska” kryje w sobie 
bogate życie materialne i duchowe ludu 
pasterskiego żyjącego od wieków na 
terenach rozległego łańcucha Karpat. 
W tym przypadku - naszych Gorców. 
Ochotnica i Tylmanowa były terenem 

jednej z największych kolonizacji wo-
łoskich, a także miejscem osadnictwa 
i nadanych przywilejów królewskich.

Tak doszło do powstania krajoznawcze-
go i turystycznego, wielce rozmaitego 
w gorczańskim terenie Szlaku Kultury 
Wołoskiej. W tych wsiach możliwy jest 
powrót i poznanie dawnych wołoskich 
tradycji, oraz zachowanych dowodów 
starej kultury pasterskiej. Komiks będzie 
służył nie tylko wędrującym po gor-
czańskich szlakach. Ułatwi wyobrażenie 
sobie minionego czasu i życia w naszych 
stronach, ale też odwiedziny w górskich 
osiedlach, na polanach widokowych. 
Zachęci do odpoczynku na trasie przy 
starych szałasach. W przypadku szlaku 
pasterskiego trzeba odwiedzić tra-
dycyjną, lecz współczesną bacówkę 
i gazdę Jarosława Buczka gospodaru-
jącego od ponad 10 lat na ochotnickiej 
polanie Jamne.

Tomasz Kowalik

Następnie wszystkich zebranych, w spe-
cjalnej wiosennej i ekologicznej kreacji 
powitał, prowadzący to wydarzenie 
Michał Busek. Poinformował on także, 
że biletem wstępu na Piknik Ekologiczny 
jest plastikowa butelka, w zamian za 

którą można otrzymać sadzonkę drzewa 
– jodły. Sponsorem sadzonek było Nad-
leśnictwo Krośnienko. Dziękujemy!

Gośćmi specjalnymi Pikniku Ekologicz-
nego byli: Anna Paluch Poseł na Sejm RP, 
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Jan Hamerski Senator RP, Józef Gawron 
Wicemarszałek Województwa Małopol-
skiego i Małgorzata Mordarska – Duda 
Zastępca Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie i Re-
gionalny Konserwator Przyrody.

Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna przywitał gości, podziękował za 
ich przybycie oraz wsparcie w działa-
niach ekologicznych podejmowanych 
w naszej Gminie oraz poprosił o zabranie 
głosu.

Kolejnym punktem Pikniku Ekologicz-
nego był występ artystyczny dzieci ze 
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Tylmanowej. Następnie 
na scenie pojawiła się Renata Słowik, 
instruktorka fitness z Tylmanowej, która 
poprowadziła rozgrzewkę. Pani Renata 
od 3 lat prowadzi zajęcia fitness w WOK 
w Tylmanowej, na które serdecznie 
zapraszamy.

Wreszcie przyszedł czas na pokaz mody 
ekologicznej. Na scenie, w niecodzien-
nych i niezwykłych kreacjach, zaprezen-
towali się uczniowie szkół z Ochotnicy 
i Tylmanowej. Trzy najbardziej pomysło-
we stroje zostały nagrodzone.

W międzyczasie nastąpiło rozstrzygnię-
cie konkursu ekologicznego „Coś nowe-
go z czegoś starego”. Prace wykonane 
przez uczniów zostały dostarczone na 
Piknik Ekologiczny. Z każdej klasy, w każ-
dej szkole zostały wybrane najlepsze 
prace. Zwycięzców wyłoniło jury w skła-
dzie: Iwona Szczygieł Główny specjalista 
ds. edukacji w Zespole Parków Krajobra-
zowych Województwa Małopolskiego, 
Dagmara Hnat – Szumny Inspektor ds. 
Komunikacji i Promocji w Departamencie 
Środowiska UMWM, Izabela Bana-
szewska Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie.

Wyniki:
I kategoria – kl. I – III
1. Eliza Niedzielska, kl. I – ZSP im. H. 
Sucharskiego w Tylmanowej
2. Marlena Knutelska, kl. I
3. Radosław Kaput, kl. IA
Wyróżnienia: Jakub Chlebek – kl. III, 
Martyna Duda – kl. II

II kategoria – kl. IV – VI
1. Karolina Sopata – kl. IV – SP im. ks. 
prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej
2. Gabriela Urbaniak – kl. V
3. Konstancja Kaim – kl. IV
Wyróżnienia: Michał Konopka – Dawid 
Monterian – kl. IVB

III kategoria – kl. VII – VIII
1. Patrycja Faltyn – kl. VII – SP im. ks. 
prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej

2. Karolina Rachwalik – kl. VII
3. Anna Bednarczyk – kl. VII

Nagrody w konkursie wręczyli: Anna 
Paluch Poseł na Sejm RP, Józef Gawron 
Wicemarszałek Województwa Mało-
polskiego, Małgorzata Mordarska Duda 
Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska w Krakowie, Regionalny 
Konserwator Przyrody i Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

Głównymi nagrodami w konkursie były 
rowery ufundowane przez Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna. Ponadto sponsorami 
nagród w konkursie byli: Gorący Potok, 
Styl Gór, Reggle, Gabryś – wyroby regio-
nalne. Dziękujemy!

Następnie z programem artystycznym 
na scenie zaprezentowali się gospodarze 
miejsca tj. uczniowie Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego im. mjra H. Sucharskiego 
w Tylmanowej.

Podczas Pikniku gościliśmy przedstawi-
cieli instytucji i organizacji z Małopolski, 
którzy prezentowali swoje działania 
i przygotowali szereg materiałów 
promocyjnych i atrakcji dla młodszych 
i starszych.

 Odwiedzili nas: Zespół Parków Krajobra-
zowych Województwa Małopolskiego, 
Nadleśnictwo Krościenko, Jan Kozielec 
– pszczelarz, Jadwiga Bandyk – artystka 
ludowa wykonująca rzeczy z papierowej 
wikliny, Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie, Eko Małopolska, 
Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska 
w Krakowie, Gorczański Park Narodowy, 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Empol, Fabryka Zieleni – Piotr Gabryś. 
Dziękujemy za Waszą obecność i pro-
mowanie postaw ekologicznych. Swoje 
stoiska miała także Gmina Ochotnica 
Dolna, na którym zostały zaprezentowane 
materiały promocyjne wraz z mapami.

Była także możliwość skorzystania z wielu 
innych bezpłatnych atrakcji i animacji 
przygotowanych dla najmłodszych m. in.: 
malowanie buziek, tor z przeszkodami, 
dmuchańce, warsztaty ekologiczne, sta-
nowisko młodego ogrodnika.

Prezentowany był także wóz strażacki, 
samochód policyjny i odbył się pokaz 
pierwszej pomocy prowadzony przez 
Podhale Rescue Team i Stowarzyszenie 
Stawiam na Bezpieczeństwo. Dziękujemy 
za edukację najmłodszych!

Podczas Pikniku Ekologicznego można 
było poczęstować się jabłkami przekaza-
nymi bezpłatnie przez Owoc Łącki oraz 
wodą mineralną, której sponsorem była 
Kinga Pienińska. Dziękujemy!

Specjalny konkurs sadzenia na czas „Kto 
sadzi ten wygrywa”, dla małych i dużych, 
z nagrodami, zorganizowali Martyna 
i Piotr Gabryś z Fabryki Zieleni.

Dostępna także była Eko Kronika Gminy 
Ochotnica Dolna, w której można było 
złożyć pamiątkowy wpis.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa 
edukacyjna „Niskoemisyjna” poświęcona 
proekologicznym działaniom.

Na koniec zostało wykonane wspólne 
zdjęcie z drona. Uczestnicy ułożyli flagę 
Polski i Ukrainy na znak solidarności 
z naszymi sąsiadami, których kraj jest 
ogarnięty wojną.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom Pikniku Ekologicznego 
oraz osobom zaangażowanym w jego 
organizację.

Piknik Ekologiczny stanowił część 
kampanii edukacyjno – informacyjnej 
skierowanej do uczniów, mającej na celu 
promowanie postaw proekologicznych 
oraz poczucia odpowiedzialności za 
stan środowiska w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej, oszczędno-
ści zasobów naturalnych oraz obniżenia 
niskiej emisji.

Zadanie realizowane w ramach projektu 
„Wymiana urządzeń grzewczych w Gmi-
nie Ochotnica Dolna”.

www.mapadotacji.gov.pl

Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Ochotnica Dolna

 

Cel projektu: obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym  zanieczyszczeń 

zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, w tym pyłów PM 2,5, PM 10 oraz CO2,

Beneficjent: Gmina Ochotnica Dolna

poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Ochotnica Dolna, a w szerszej 

perspektywie całego regionu

Strona internetowa została opracowana 
przez Gminę Ochotnica Dolna w ramach 
zadania „Szlakiem przyrody i kultury 
w Dolinie Dunajca” dofinansowanego 
z Interreg Polska – Słowacja. Projekt 
realizowany był razem z partnerem 
słowackim – Leśnicą. 

Strona internetowa składa się z 5 głów-
nych zakładek: zwiedzanie, zdobądź 
4 wieże, wirtualny spacer, panoramy 
i informacje, z wydzielonymi w ich obrę-
bie podzakładkami. 

Zakładka ZWIEDZANIE zawiera: 

– mapę Gminy Ochotnica Dolna, na 
której zostały naniesione, za pomocą 
symboli, pinezki dotyczące tras m.in.: 
pieszych, rowerowych, narciarskich, 
biegowych, tematycznych, miejsc m. in.: 
historycznych, kulturowych, osobliwości 
przyrody i in. oraz bazy noclegowej. Jest 
możliwe filtrowanie wybranych elemen-
tów za pomocą suwaka umieszczonego 
w wyszukiwarce. 

– trasy – jest ich 33 i zostały podzielone 
tematycznie. Wszystkie trasy zawie-
rają szczegółowy opis składający się 

Nowa turystyczna strona 
internetowa Gminy Ochotnica Dolna

Zapraszamy serdecznie mieszkańców, turystów oraz gości do od-
wiedzenia nowej turystycznej strony internetowej Gminy Ochotnica 
Dolna. Strona znajduje się pod adresem www.turystyka.ochotnica.pl. 

z przebiegu trasy, szacunkowego czasu 
przejścia, została określona długość 
trasy w km oraz stopień trudności. 
Opisy tras wykonał Robert Zakrzewski. 
Dołączona jest także mapa, na której za-
znaczono przebieg trasy w terenie oraz 
profil wysokościowy trasy obrazujący 
ukształtowanie terenu oraz rodzaje zejść 
i podejść. Wskazano także do każdej tra-
sy miejsca szczególne znajdujące się w jej 
obrębie oraz inne sąsiadujące trasy. Do 
wybranych tras dołączone są nagrania 
lektorskie, które można odsłuchać. Jest 
także możliwość pobrania plików GPX, 
za pomocą których można wędrować po 
trasie. Każda trasa jest bogato ilustro-
wana galerią zdjęć wykonanych przez 
Adama Brzozę. 

– miejsca – jest ich 150. Wszystkie są 
szczegółowo opisane przez Wojciecha 
Muleta, dr Dawida Golika, Krzysztofa 
Buczka i Natalię Bartkowską – Mulet. 
Po wybraniu konkretnego miejsca użyt-
kownik przekierowany zostaje do strony, 
na której znajduje się opis miejsca, gale-
ria zdjęć, lista innych miejsc znajdujących 
się w pobliżu oraz oznaczenie miejsca na 
mapie. Przy wybranych punktach można 
odsłuchać nagrania lektorskiego. 

– baza turystyczna – znajdują się w niej 
wybrane obiekty turystyczne zloka-
lizowane w Ochotnicy i Tylmanowej. 
Każde miejsce zawiera opis, oznaczenie 
na mapie i listę najbliższych ważnych 
turystycznie punktów. 

Zakładka ZDOBĄDŹ 4 WIEŻE zawiera 
informacje o grze terenowej „Zdobywca 
4 wież” oraz opisy miejsc, na których 
zlokalizowane są wieże widokowe tj. Po-
lana Magurki, Góra Suchy Groń (Koziarz), 
Góra Lubań, Góra Gorc wraz z nagrania-
mi lektorskimi, lokalizacją na mapie oraz 
profilem wysokościowym. 

Zakładka PANORAMY zawiera zdjęcia 
– panoramy z lotu ptaka i panoramy 360 
stopni. W tym miejscu dostępny jest 
też obraz z kamer online znajdujących 
się na 4 wieżach widokowych w Gminie 
Ochotnica Dolna. 
Zakładka WIRTUALNY SPACER 
to spacer po wybranych atrakcjach 
Ochotnicy i Tylmanowej, zarówno tych 
przyrodniczych (wieże widokowe) jak 
i historycznych. 

Zakładka INFORMACJE zawiera: 
kontakt, informacje o projekcie, pobierz 
aplikację (z AppStore lub GooglePlay) 
oraz regulamin korzystania ze szlaków 
turystycznych w Gminie Ochotnica 
Dolna. 

Zapraszamy serdecznie do odwiedzania 
i korzystania ze strony! Życzymy miłej 
lektury, przyjemnego oglądania zdjęć 
i panoram oraz miłego wędrowania po 
szlakach Ochotnicy i Tylmanowej za 
pośrednictwem wirtualnego spaceru lub 
kamer online.

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 re-
alizowany razem z partnerem słowackim 
– Leśnicą.
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Celem aplikacji jest zwiększenie atrak-
cyjności regionu poprzez aktywizację 
transgranicznego ruchu turystycz-
nego z wykorzystaniem dziedzictwa 
kulturowo – przyrodniczego obszaru 
pogranicza polsko – słowackiego oraz 
zachowanie i zwiększenie wykorzystania 
regionalnego dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego.

Aplikacja ma także na celu popularyzację 
turystyki aktywnej i wzbogacenie bazy 
informacyjnej dla turystów w Gminie 
Ochotnica Dolna.

Aplikacja mobilna „Be active in Ochot-
nica&Tylmanowa” to praktyczne 
narzędzie i kompendium wiedzy dla 
każdego turysty, ciekawego osobliwości 
przyrodniczych i chcącego dogłębnie 
poznać region Ochotnicy i Tylmanowej. 
Aplikacja zawiera przebieg wybranych 
33 tras turystycznych na terenie Gminy 
Ochotnica Dolna oraz powiązane z nimi 
punkty – miejsca atrakcyjne turystycz-
nie. Wybranych i opisanych zostało aż 
150 ważnych miejsc (historycznych, kul-
turowych, przyrodniczych) z Ochotnicy 
i Tylmanowej znajdujących się na trasach 
lub w ich pobliżu.

Aplikacja umożliwia wyświetlenie kon-
kretnej trasy i jej podgląd na mapie. Po-
jawia się także opis trasy, przykładowe 
zdjęcia z trasy oraz atrakcyjne punkty na 
szlaku. Istnieje możliwość uruchomienia 

Aplikacja Be active 
in Ochotnica & Tylmanowa

Wołoscy pasterze w Radio Kraków 

Gmina Ochotnica Dolna zakończyła prace nad aplikacją mobilną 
„Be active in Ochotnica & Tylmanowa”, która została wykonana 
w ramach zadania „Szlakiem przyrody i kultury w Dolinie Dunajca” 
dofinansowanego z Interreg Polska – Słowacja.  Projekt realizowany 
był razem z partnerem słowackim – Leśnicą.

Wołoscy pasterze bohaterami pierwszego w historii Podhala 
komiksu w Radio Kraków 

nawigacji do punktu początkowego 
trasy z aktualnego miejsca pobytu 
użytkownika, a następnie uruchomienie 
nawigacji prowadzącej użytkownika po 
trasie. Przy każdym szlaku wyświetlany 
jest także profil wysokościowy trasy, 
informacje dotyczące tego ile czasu 
i ile kilometrów zostało do końca trasy. 
Aplikacja umożliwia również zmianę 
punktu końcowego trasy na dowolny 
punkt znajdujący się na trasie. Użyt-
kownikowi korzystającemu z aplikacji 
tworzy się historia przebytych tras wraz 
z datami ich przejścia. Dostępne są także 
dane statystyczne odnoszące się do 
tego ile dana trasa została przebyta lub 
konkretne miejsce zostało odwiedzone. 
Istnieje też możliwość udostępnienia na 
Facebooku przebytej trasy.

Aplikacja obsługuje trzy języki: polski, 
słowacki i angielski. W aplikacji można 
znaleźć wiele informacji o Gminie Ochot-
nica Dolna, osobliwościach przyrody, 
historii i kulturze materialnej i duchowej 
Ochotnicy i Tylmanowej.

Użytkownik aplikacji może wziąć udział 
w grze terenowej „Zdobywca 4 wież”. 
Szczegółowe informacje i zasady gry 
dostępne są w aplikacji.

Aplikacja zawiera wirtualny spacer po 
Ochotnicy i Tylmanowej. Dostępne 
są również panoramy lotnicze oraz 
panoramy 360. Aplikacja, jest atrakcyjna 

wizualnie – zawiera setki zdjęć wykona-
nych przez Adama Brzozę.

Wszystkie szlaki i miejsca atrakcyjne 
zostały zaznaczone na mapie przy użyciu 
różnych kolorów i symboli, które stano-
wią legendę.

Aplikacja wykorzystuje technologię GPS 
i działa w trybie offline.

Aplikację mobilną można pobrać ze skle-
pów: GooglePlay i AppStore. Działa ona 
na urządzeniach z Androidem (od wersji 
oprogramowania 9) oraz iOS-em (od 
wersji oprogramowania 13). Aplikacja 
jest dostępna do pobrania bezpłatnie.

Aplikacja nadal jest rozbudowywana 
i będzie uzupełniana m. in. o kolejne 
trasy znajdujące się na terenie 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 re-
alizowany razem z partnerem słowackim 
– Leśnicą.

To praktyczne kompendium 
wiedzy dla każdego turysty 

odwiedzającego region 
Ochotnicy i Tylmanowej.

Pobierz:

Wersje językowe:

POBIERZ Z

POBIERZ ZPOBIERZ ZPOBIERZ W

„Odbuduj moją wieś Dawidzie…”. 
Wołoscy pasterze bohaterami pierwsze-
go w historii Podhala komiksu – podcast 
w Radio Kraków.

10 maja w Radio Kraków, w magazynie 
literackim „Dobre książki” można było 

posłuchać rozmowy z Arturem Wabi-
kiem, Marcinem Wierzchowskim 
i dr. Krzysztofem Wielgusem dotyczącej 
komiksu „Przybysze. Wołosi w Ochotni-
cy i Tylmanowej”.

Zapraszamy do odsłuchania podcastu. 

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania 
gości przez Prezesa Fundacji Muzeum 
Komiksu Tomasza Trzaskalika. Następnie 
głos został oddany twórcom komiksu: tj. 
Marcinowi Wierzchowskiemu - twórcy 
grafik, Arturowi Wabikowi – autorowi 
scenariusza oraz Wojtkowi Muletowi, 
który udzielał wsparcia merytoryczne-
go podczas prac nad wydawnictwem. 
Obecny był także Tadeusz Królczyk Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna – pomysłodaw-
ca projektu „Historia kreską rysowana” 
oraz Małgorzata Piątek Kierownik zespo-
łu ds. zarządzania projektami. 

Podczas spotkania autorzy wraz z Wój-
tem zaprezentowali wydawnictwo. Opo-
wiedzieli o procesie tworzenia komiksu, 

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

Recenzje publikacji można przeczytać 
na www.sądeczanin.info.pl

Publikacja „Zioła w kuchni górali gor-
czańskich” została wyróżniona w Kon-
kursie im. ks. prof. Bolesława Kumora. 

Ogłoszenie wyników konkursu literac-
kiego nastąpiło podczas sobotniej gali 
(tj. 14 maja), która odbyła się w Wyższej 
Szkole Biznesu-NLU w Nowym Sączu.
Uroczystą galę rozpoczęła prezentacja 

Odbyła się promocja komiksu 
„Przybysze” w Muzeum Komiksu 
w Krakowie

Książka o ziołach i przewodnik 
turystyczny nominowane do Nagrody 
im. ks. prof. Bolesława Kumora

19 kwietnia w Muzeum Komiksu w Krakowie odbyło się kolejne 
wydarzenie promujące nowo wydany przez Gminę Ochotnica Dolna 
komiks historyczny „Przybysze. Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej”. 

W ubiegłym roku w Gminie Ochotnica Dolna zostały wydane 
dwie publikacje: „Zioła w kuchni górali gorczańskich” (Wiejski 
Ośrodek Kultury w Tylmanowej) oraz „Przewodnik turystyczny 
Ochotnica & Tylmanowa & Leśnica” (Gmina Ochotnica Dolna). 
Wydanie obu publikacji było możliwe dzięki dofinansowaniom 
ze środków zewnętrznych.

począwszy od idei, poprzez scenariusz, 
grafikę i wsparcie eksperckie, aż po 
finalny produkt. 

Uczestnicy otrzymali darmowe egzem-
plarze komiksu.

Delegacji gminnej towarzyszyła kapela 
„Ochotni” z Krzysztofem Dobrzyńskim 
na czele, która zagrała i zaśpiewała dla 
uczestników spotkania. Z kolei regio-
nalny poczęstunek przygotowały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy 
Górnej 

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja 
wystawy „Wołosi w Ochotnicy i Tylma-
nowej” zawierająca informacje dotyczące 

Wołochów i dziedzictwa pozostawio-
nego przez nich: pasterstwa, życia na 
szałasie, wyrobu oscypka, hal i polan 
– roślinności, która je porasta oraz 
procesu zarastania. Treść jest ilustrowa-
na grafikami, które w ciekawy sposób 
prezentują wiedzę historyczną i kulturę 
wołoską. Opisy do plansz przygotował 
Wojciech Mulet, zaś grafikę wykonał 
Marcin Wierzchowski.

wszystkich tegorocznych kandydatów 
w kategorii „Sądecki Autor” i „Książka 
o Sądecczyźnie”. Do X Konkursu Literac-
kiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława 
Kumora zostało zgłoszonych 12 autorów 
w kategorii „Sądecki Autor” oraz 30 ty-
tułów książkowych w kategorii „Książka 
o Sądecczyźnie”. Zgłoszeni autorzy oraz 
publikacje zostały poddane głosowaniu 
Czytelników.

I to właśnie Nagrodą Czytelników, 
w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”, 
spośród 30 publikacji, została wyróż-
niona książka ”Zioła w kuchni górali 
gorczańskich” wydana w 2021 r. przez 
Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmano-
wej, w ramach realizowanego wówczas 

projektu „Tradycja ziołami pachnąca”. 
Dyplom uznania, z rąk dr Sławomira 
Wróblewskiego – cenionego history-
ka, nauczyciela, publicysty, odebrały 
pracownice Urzędu Gminy w Ochotnicy 
Dolnej Lucyna Kozub i Monika Pasiut.

Tegoroczna Nagroda im. ks. prof. 
B. Kumora w kategorii „Sądecki Autor” 
powędrowała do poety Bronka z Obi-
dzy (Kozieńskiego). Laudację na cześć 
laureata wygłosił Jan Dziedzina, Wójt 
Gminy Łącko.

Z kolei, laureatem w kategorii „Książka 
o Sądecczyźnie” została monografia 
„Kultura Ludowa Górali Nadpopradz-
kich” pod redakcją Katarzyny Ceklarz 
i Joanny Hołdy. Nagrodę odebrała Kata-
rzyna Ceklarz, a laudację o tej publikacji 
wygłosił Witold Kaliński.
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Wysokość otrzymanego dofinansowania 
to 10 000 zł.

W ramach inicjatywy został odtworzony 
i uszyty strój wołoski – damski i męski. 
Pojawienie się wołoskich pasterzy 
w Gorcach przyczyniło się do rozwoju 
obrzędowości, kultury, wierzeń, w tym 
także stroju, który dał potem początek 

Zadanie realizowane przez WOK składa-
ło się z kilku elementów. Odbył się cykl 
wydarzeń na Szlaku Kultury Wołoskiej, 
których celem było tworzenie warunków 
dla wzmacniania tożsamości kulturowej 
i uczestnictwa w kulturze na poziomie 
regionalnym poprzez promocję unikato-
wych pasterskich korzeni.

W ramach zadania została zorganizowa-
na po raz XXVI Watra Ochotnicka, której 

W baraniej czapce i kożuchu 
– strój wołoski i etos góralski

Spotkajmy się na Szlaku Kultury 
Wołoskiej – Etnopolska 2022

Miło nam poinformować, że w Gminie Ochotnica Dolna, w ramach 
karpackiej inicjatywy lokalnej finansowanej ze środków Rządowego 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata
 2021 – 2030, był realizowany projekt pn. „W baraniej czapce 
i kożuchu – strój wołoski i etos góralski”. Patronem projektu 
jest Stowarzyszenie „Odkrywamy Gorce”, które wraz z grupą 
nieformalną „Koliba” wykonali projekt.

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej otrzymał 
dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum 
Kultury EtnoPolska 2022 na realizację zadania pn. „Spotkajmy się 
na szlaku Kultury Wołoskiej”. Do tegorocznej edycji programu 
wpłynęło 1498 wniosków. Wyłoniono 300 beneficjentów 
– jednym z nich jest WOK w Ochotnicy Górnej. 

obecnemu strojowi regionalnemu noszo-
nemu do dzisiaj w Ochotnicy i Tylmano-
wej. Za pośrednictwem zrekonstruowa-
nego stroju będzie promowana tradycja 
pasterska wywodząca się z  kultury 
wołoskiej.

Odbyło się także spotkanie z etnogra-
fem, który opowiedział o zrekonstru-

owanym stroju wołoskim i nawiązał do 
współczesnego stroju góralskiego. Była 
to forma promocji projektu, ale także 
kultury pasterskiej oraz strojów regio-
nalnych wpisujących się w ideę Szlaku 
Kultury Wołoskiej.

Karpacka inicjatywa lokalna finansowana 
ze środków Rządowego Programu Fun-
dusz inicjatyw Obywatelskich NOWE-
FIO na lata 2021 – 2030 za pośrednic-
twem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.

towarzyszyła tradycyjnie wystawa prac 
twórców ludowych, odbyło się nadanie 
wieży widokowej na Gorcu imienia 
Dawida Wołocha zasadźcy Ochotnicy 
oraz przeprowadzone zostały warszta-
ty dotyczące kultury pasterskiej m. in. 
rzeźbiarskie, obróbki wełny owczej, gry 
na instrumentach pasterskich i in. Został 
także opracowany i wydany kalendarz 
ścienny na 2023 r. związany z kulturą 
wołoską i tradycją pasterską.

Wysokość otrzymanego dofinansowania 
to 82 000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach programu Narodowego Centrum 
Kultury EtnoPolska. Edycja 2022.

w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz 
mienia społeczności lokalnej.

Zakup nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP 
Ochotnica Górna podniesie sprawność 
pracy naszych strażaków, a tym samym 
poziom bezpieczeństwa publiczne-
go. Nowoczesny samochód usprawni 
działania oraz pomoże w efektywnym 
niesieniu pomocy przez strażaków OSP 
Ochotnica Górna mieszkańcom całej 
Gminy poprzez szybkie dotarcie na 
miejsce zdarzenia oraz skuteczniejsze 
prowadzenie działań ratowniczych.

Realizowane zadanie wpłynie na 
poprawę warunków i bezpieczeństwa 
w remizach strażackich. W konsekwencji 
pozwoli to na podniesienie stopnia przy-
gotowania operacyjnego jednostek OSP 
w województwie małopolskim, a tym 
samym zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców.

Wysokość otrzymanego dofinansowania 
to 10 000 zł.

Inicjatywa polegała na wydaniu kalen-
darza ściennego pasterskiego na 2023 r., 
którego zadaniem jest promowanie 
tradycji pasterskiej wywodzącej się z  
kultury wołoskiej. Kalendarz zawiera 
zdjęcia dotyczące tematyki pasterskiej. 
Zdjęcia zostały wykonane podczas 
wydarzeń pasterskich odbywających 
się w Gminie Ochotnica Dolna oraz 
w miejscach związanych z pasterstwem 
tj. m. in. podczas redyku jesiennego, 
w bacówce u ochotnickiego bacy Jaro-
sława Buczka, na halach podczas wypasu 

Konkurs został ogłoszony przez Samo-
rząd Województwa Małopolskiego, aby 
zapewnić gotowość bojową Jednostkom 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem 

Kalendarzem pasterskim 
czas mierzony 

Dofinansowanie dla OSP 
w Ochotnicy Górnej na zakup 
samochodu ratowniczo – gaśniczego

W ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
na lata 2021 – 2030 Stowarzyszenie Odkrywamy Gorce 
– patron projektu wraz z grupą nieformalną „Cogito” otrzymali 
dofinansowanie na realizację zadania pn. „Kalendarzem 
pasterskim czas mierzony”.

W ramach konkursu pn. „Małopolskie OSP 2022” Gmina Ochotnica 
Dolna otrzymała dofinansowanie na zakupu samochodu ratowniczo 
– gaśniczego średniego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ochotnicy Górnej. Wysokość otrzymanej dotacji to 40 000 zł.

owiec, w kosarze. Spośród wszystkich 
fotografii, zostało wybranych 12 zdjęć na 
12 kolejnych miesięcy roku 2023.

Mieszkańcy, goście i turyści oraz wszy-
scy, który otrzymają kalendarz będą 
odmierzać czas w nowym roku kalenda-
rzem pasterskim, promującym dziedzic-
two kulturowe – materialne i duchowe 
– związane z bacowaniem, wypasaniem 
hal i owcami. Takie działanie ma na celu 
przybliżenie odbiorcom zadania, kultury 
pasterskiej, zaprezentowanie pracy bacy, 
sprzętów i życia na bacówce. To forma 
oswajania z tematem, który w dużej mie-
rze popadł w zapomnienie i jest obecny 

tylko podczas głównych wydarzeń tj. re-
dyk czy watra ochotnicka, a sam zawód 
bacy jest zaliczany do kategorii zawodów 
ginących.

W ramach zadania został także ogłoszo-
ny konkurs fotograficzny z nagrodami, 
w którym udział wezmą mieszkańcy 
z Ochotnicy i Tylmanowej. Trzy pierwsze 
miejsca zostały nagrodzone. Natomiast 
najlepsze zdjęcie zostało opublikowane 
w kalendarzu pasterskim na 2023 r.

Karpacka inicjatywa lokalna finansowana 
ze środków Rządowego Programu Fun-
dusz inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
na lata 2021 – 2030 za pośrednictwem 
Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.

konkursu jest polepszenie warunków 
pracy strażaków działających na rzecz 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
środowiska, pełniących istotną rolę 
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Plac manewrowy przy remizie OSP 
w Tylmanowej był w złym stanie tech-
nicznym - nierówny, nieutwardzony, 
a w porze deszczowej zalegała na nim 
woda. 

Modernizacja placu manewrowego była 
możliwa dzięki dofinansowaniu dla Gmi-
ny Ochotnica Dolna w ramach konkursu 
pn. „Małopolskie OSP 2022”. Konkurs 
został ogłoszony przez Samorząd Woje-
wództwa Małopolskiego, aby zapewnić 
gotowość bojową Jednostkom Ochotni-
czych Straży Pożarnych.

Koszt całkowity inwestycji to 
49040,10 zł brutto. Dotacja stanowi 
50% całości zadania

Ta, niewielkich rozmiarów publikacja, to 
forma odkrywania przez najmłodszych 
kulturowego i przyrodniczego bogac-
twa Gorców. Treść książki umożliwia 
poznanie historii Wołochów – przodków 
dzisiejszych górali. 

Plac manewrowego przy remizie OSP 
w Tylmanowej zmodernizowany

Gorce - wołoska kraina 

Na placu manewrowym, w ramach zadania, wykonano następujące 
prace: wyprofilowano i zagęszczono podłoże pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni, zrobiono podbudowę z kruszywa naturalne-
go oraz stabilizację istniejącego podłoża cementem.

Stowarzyszenie Odkrywamy Gorce, w ramach projektu „Tu się 
wszystko zaczęło – kongresowe rozmowy” wydało książkę 
graficzną dla dzieci i młodzieży pt. „Gorce wołoska kraina”. 

Książeczka prowadzi czytelnika przez 
góry i doliny, przez świat górskich paste-
rzy. W przyjemny i przystępny sposób 
wyjaśnia trudne terminy oraz prezentuje 
historię wołoskiego osadnictwa w Gor-
cach. To kompendium wiedzy o historii 

Tylmanowej i Ochotnicy związanej 
z kulturą pasterską, a także o przyrodzie 
i kulturze funkcjonujących w symbiozie 
i wzajemnie się formujących. Już w śre-
dniowieczu góry zostały zagospodaro-
wane przez wołoskich pasterzy. Przez 
wieki ich praca ukształtowała pejzaż 
górski.  

Autorem tekstu i ilustracji jest znany 
krakowski grafik Marcin Wierzchowski. 
Ekspertem merytorycznym podczas 
powstawania publikacji był Wojciech 

Gmina Ochotnica Dolna 
„cyfrową gminą”

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała grant w projekcie „Cyfrowa 
gmina” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 – 2020, pakiet REACT – UE.

Kwota dofinansowania to 255 090 zł. 
Stanowi ono 100% wartości zadania.
Realizowany przez Gminę Ochotnica 
Dolna projekt ma na celu:
• umożliwienie i usprawnienie procesu 
pracy zdalnej pracowników Urzędu 
Gminy tj. zdalnej komunikacji pomiędzy 
pracownikami, spotkań hybrydowych 
Kierowników Zespołów, narad hy-
brydowych zespołów tematycznych, 
wideokonferencji,
• usprawnienie nauki zdalnej uczniów 
szkół podstawowych, których organem 
prowadzącym jest Gmina Ochotnica 
Dolna,
• umożliwienie zdalnej komunikacji 
pomiędzy Radnymi, zdalne przesyłanie 
dokumentów członkom Rady oraz Komi-

sjom Gminnym, umożliwienie transmisji 
obrad Rady na żywo oraz prowadzenia 
głosowań uchwał za pomocą dedykowa-
nych Radnym, autoryzowanych aplikacji, 
prowadzenie online sesji Rady Gminy, 
umożliwienie pracownikom meryto-
rycznym Gminy referowania uchwał 
podejmowanych przez Radę oraz obsługi 
zdalnej Komisji i Biura Rady.

W ramach projektu zostaną zakupione:
• serwer, który poprawi płynność 
elektronicznego obiegu dokumentów 
w Urzędzie Gminy
• profesjonalny system konferencyjny 
do przeprowadzania transmisji obrad 
Rady Gminy Ochotnica dolna oraz zdal-
nej obsługi Biura Rady Gminy

• tablety – 2szt., laptopy – 10 szt.
• sprzęt IT dla szkół i placówek spe-
cjalnych – laptopy – 10 szt., tablice 
multimedialne – 5 szt.
• specjalistyczne oprogramowanie 
antywirusowe na wszystkie urządzenia 
w Urzędzie Gminy oraz rozbudowa 
zabezpieczeń logicznych (firewall (UTM), 
systemy IDS, IPS). UTM zapewnia ochro-
nę w czasie rzeczywistym przed atakami 
cybernetycznymi, zapewnia główną za-
porę i zabezpieczenie przeciw kradzieży 
danych wrażliwych.

Zostanie także przeprowadzone 
szkolenie dla urzędników w zakresie 
cyberbezpieczeństwa.

Zakupione w ramach projektu urządze-
nia i oprogramowanie zwiększa cyfryza-
cję Gminy Ochotnica Dolna, jednostek 
podległych i nadzorowanych oraz ich 
cyberbezpieczeństwo.

Mulet – właściciel skansenu Studzionki 
w Ochotnicy Górnej. 

Dodatkowo, zostały opracowane karty 
edukacyjne pt. „Spotkajmy się na Szlaku 
Kultury Wołoskiej”. Jest to zbiór 23 in-
teresujących zadań przeznaczonych dla 
dzieci, do wykorzystania podczas wę-
drówek. Karty opracowali Paulina Sroka 
i Marcin Wierzchowski. 

Karty wspierają animowanie czasu dzieci, 
poszerzają ich wiedzę na temat historii 
odwiedzanych w Gorcach miejsc, a także 
wzbogacają o informacje i ciekawostki 

ze świata przyrody i geografii. Pozwalają 
także wspólnie – rodzicom i dzieciom - 
skomponować ciekawy plan wycieczki. 
Każda karta zawiera jedno zadanie. 
Mimo numeracji, kolejność ich wykony-
wania jest dowolna i zależy od okolicz-
ności.  Zadania nie są przypisane do 
konkretnych lokalizacji, jednak w więk-
szości dopasowane do odpowiedniego 
środowiska (np. polana, las). 

Książeczka oraz karty edukacyjne, w po-
łączeniu ze sobą, tworzą komplemen-
tarne narzędzie edukacyjne do zabawy 
w terenie. 

Publikacja i karty pracy będą bezpłatnie 
dostępne podczas wydarzeń promo-
cyjnych organizowanych już wkrótce 
w Gminie Ochotnica Dolna. 

Projekt zrealizowano przy wspar-
ciu finansowym Województwa 
Małopolskiego. 

Edukacja uczniów romskich 
wyzwaniem dla pedagogów

Gmina Ochotnica Dolna, otrzymała dofinansowanie w ramach 

Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce 

na lata 2021 – 2030 na zadanie „Edukacja uczniów romskich 

wyzwaniem dla pedagogów”. 

Wysokość dofinansowania to 24 110 zł. 
Dofinansowanie stanowi 100% wartości 
zadania.

Projekt polega na zorganizowaniu 
konferencji poświęconej problemom 
edukacji uczniów romskich skierowanej 
do instytucji państwowych, organi-
zacji pozarządowych, przedstawicieli 
wyższych uczelni, społeczności romskiej, 
kuratoriów oświaty oraz nauczycieli za-
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W ramach projektu zostało opracowane 
logo promujące zadanie oraz sam Szlak 
Kultury Wołoskiej, który przebiega przez 
Gminę Ochotnica Dolna.

Logo projektu „Spotkajmy się 
na Szlaku Kultury Wołoskiej”

Od stycznia br. Gmina Ochotnica Dolna realizuje projekt pn. „Spo-
tkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej”, który otrzymał dofinanso-
wanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
z Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

interesowanych problematyką integracji 
dzieci romskich.

Celem konferencji jest wymiana do-
świadczeń w zakresie działań na rzecz 
społeczności romskiej w celu poprawy 
poziomu edukacji uczniów oraz omówie-
nie aktualnej sytuacji uczniów romskich 
w polskich szkołach, czynników kształ-
tujących tę sytuację oraz sformułowanie 
rekomendacji co do działań, jakie należa-

łoby podjąć, aby modyfikować istniejącą 
sytuację w kierunku pożądanych zmian.

Podczas konferencji zostaną poruszone 
m.in. tematy przeciwdziałania dyskry-
minacji rasowej, ksenofobii i związanej 
z nimi nietolerancji wobec uczniów 
pochodzenia romskiego oraz inne aspek-
ty funkcjonowania edukacji (System 
Informacji Oświatowej, uczniowie rom-
scy w szkołach specjalnych, asystenci 

Logo projektu „Spotkajmy się na Szlaku 
Kultury Wołoskiej” zaprojektował Marcin 
Wierzchowski – znany krakowski grafik, 
ilustrator, twórca komiksów i murali.

Sygnet loga stanowi znacznik mapy – 
pinezka, która jest bezpośrednim odnie-
sieniem do motywu szlaku. W symbolice 
logo została zastosowana ornamentyka 
wołoska, góralska. Inspiracją stała 
się rozeta (gwiazda) oraz wilcze zęby 
(łamana trójkątna linia), które są symbo-
lem  kultury materialnej i niematerialnej 
wołoskiej i góralskiej.  Barwa logotypu 
pochodzi z natury – kolor brązowy 
nawiązuje do gospodarki szałaśniczej, 
której podstawowym materiałem było 
drewno. Obok sygnetu umieszona zosta-
ła nazwa projektu.

Logo ma wspomagać program rozwoju 
i promocji kultury wołoskiej oraz popula-
ryzować Szlak Kultury Wołoskiej znajdu-
jący się w Gminie Ochotnica Dolna.

Projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury 
Wołoskiej” jest dofinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska 
– Słowacja 2014-2020. Projekt jest re-
alizowany razem z partnerem słowackim 
– Osturnią.

edukacji romskiej). Istotnym elementem 
konferencji będzie wymiana doświad-
czeń wśród uczestników z edukacji 
uczniów romskich oraz dobre praktyki 
w realizacji projektów z udziałem spo-
łeczności romskiej. 

W konferencji udział weźmie 
ok 50 uczestników, w tym nauczyciele 
wspomagający (mamy ich Małopolsce 
46), kilku dyrektorów szkół z największą 
liczbą uczniów romskich oraz zaproszeni 
goście, prelegenci. W ramach projek-
tu uczestnikom zostanie zapewniony 
transport, nocleg oraz wyżywienie. 
Uczestnicy otrzymają także materiały 
konferencyjne.

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”.

Rozpoczęło się ono od debaty na temat 
roli polan, skutków ich zarastania i prze-
ciwdziałania temu zjawisku. Uczestnicy 
dowiedzieli się jak powstały tereny 
wypasowe w Gorcach, czym różnią się 
hale od polan i jaką rolę pełnią.

Następnie została zaprezentowana 
dawna wołoska metoda pozyskiwania 

Niech tutaj stanie się polana 
– Wiosna Wołoska i pokaz 
karczowania

Tu się wszystko zaczęło 
– kongresowe rozmowy 

14 sierpnia, w Ochotnicy Górnej, mieszkańcy, goście oraz turyści 
spotkali się na Szlaku Kultury Wołoskiej, w ramach wydarzenia 
kulturalnego pn. „Wiosna Wołoska”.

Stowarzyszenie „Odkrywamy Gorce”, w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań z dziedziny turystyki i krajoznawstwa pn. 
„Małopolska Gościnna”, otrzymało, z Województwa Małopolskiego, 
środki na wykonanie zadania pn. „Tu się wszystko zaczęło 
– kongresowe rozmowy”. 

terenów wypasowych. Rozbrzmiał 
dźwięk siekier. Drzewka zostały ścięte, 
okorowane i pocięte na mniejsze kawał-
ki. Zapłonęła też symboliczna watra.

Wiosna Wołoska odbyła się w ramach 
realizowanego przez Gminę Ochotnica 
Dolna projektu „Spotkajmy się na Szlaku 
Kultury Wołoskiej”.

Podczas wydarzenia nie zabrakło muzyki 
z użyciem instrumentów pasterskich 
w wykonaniu Jana Smreczka i Jakuba 
Dobrzyńskiego, góralskiego śpiewu oraz 
regionalnego poczęstunku.

W wydarzeniu udział wzięli także part-
nerzy z Osturnii wraz z mieszkańcami.

Projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury 
Wołoskiej” jest dofinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska 
– Słowacja 2014-2020. Projekt jest re-
alizowany razem z partnerem słowackim 
– Osturnią.

W ramach projektu odbył się cykl wyda-
rzeń na Szlaku Kultury Wołoskiej. Były 
to Międzynarodowy Kongres Kultury 
Wołoskiej i Wołoski Kongres Młodych. 
Została także wydana ilustrowana książ-
ka dla dzieci promująca Szlak Kultury 
Wołoskiej.

Realizacja zadania ma na celu promowa-
nie bogactwa i różnorodności dziedzic-
twa kulturowego pozostawionego przez 
wołoskich pasterzy w Gorcach.

Wysokość przyznanego dofinansowania 
to 80 000 zł.
Patronat honorowy nad wydarzeniami 
na Szlaku Kultury Wołoskiej  objął 
Witold Kozłowski Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego. 

Projekt zrealizowano przy wspar-
ciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.
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Jeden z filmów przedstawia zwyczaje 
pasterskie. Jest formą reportażu 
i zarazem relacji z wydarzeń paster-
skich odbywających się w ciągu roku 
w Gminie Ochotnica Dolna. Rozpoczyna 
się wiosennym redykiem, który jest 
także początkiem sezonu wypasowego 
w Gorcach.

Drugi z filmów prezentuje dzień na 
bacówce. Poszczególne kadry pokazują 

Dzień na bacówce oraz zwyczaje 
pasterskie - na Szlaku Kultury 
Wołoskiej 

Mamy przyjemność zaprezentować filmy związane z pasterstwem, 
które powstały w ramach projekty „Spotkajmy się na Szlaku Kultury 
Wołoskiej”, realizowanego przez Gminę Ochotnica Dolna wspólnie 
ze słowacką Osturnią.

Spotkanie rozpoczęło się od regionalne-
go śpiewu i góralskiej muzyki w wykona-
niu „Ochotnych”. Następnie wszystkich 
zebranych przywitał Krzysztof Dobrzyń-
ski – prowadzący wydarzenie. Głos za-
brała także Małgorzata Piątek Kierownik 
zespołu ds. projektów, która opowiedzia-
ła zebranym o projekcie, jego elementach 
składowych i o przebiegu prac.

W wydarzeniu uczestniczyli autorzy 
dwóch nowo wydanych publikacji: 
Wojciech Mulet, Piotr Kłapyta oraz 
Jadwiga i Krzysztof Wielgusowie. 

Autorzy zaprezentowali napisane przez 
siebie książki: „Hale i polany. Dziedzic-
two zagrożone” oraz „Echa Wołoskie”. 
Pierwsza publikacja dotyczy polan 
w Gorcach, ich znaczenia, szybkiego 
zanikania i konieczności ich ratowania, 
druga zaś traktuje o zasobach natural-
nych i kulturowych na Szlaku Kultury 
Wołoskiej.

Pokazane zostały także filmy przedsta-
wiające zwyczaje pasterskie i dzień na 

Wołoskie echa w Ochotnicy Górnej 
- promocja publikacji 

Muzyka, śpiew i tematyka wołoska towarzyszyła wydarzeniu 
podsumowującemu projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury 
Wołoskiej”, które odbyło się 31 sierpnia br. Projekt był realizowany 
od początku roku przez Gminę Ochotnica Dolna, wspólnie 
ze słowacką Osturnią.

bacówce, interaktywna mapa Szlaku 
Kultury Wołoskiej i mapa turystyczna 
(w bloku oraz składana) Szlaku Kultury 
Wołoskiej w Gminie Ochotnica Dolna. 
Nie zabrakło także regionalnego poczę-
stunku przygotowanego przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej.

W spotkaniu uczestniczyła Maria Łojas 
– Jurkowska Sekretarz Gminy Ochot-
nica Dolna oraz Radna Rady Powiatu 
Nowotarskiego, Monika Groń Kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotni-
cy Dolnej wraz z pracownikami, Jan Ligas 
Sołtys Sołectwa Tylmanowa oraz Józef 
Michałek Wojewoda Wołoski.

Wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłat-
ne egzemplarze publikacji oraz map. 
O kolejnych spotkaniach z autorami 
i wydarzeniach promocyjnych będziemy 
informować na bieżąco.

Celem projektu było wykorzystanie 
potencjału polsko-słowackiego pogra-
nicza ze szczególnym uwzględnieniem 
kultury pasterskiej. Poszerzy on ofertę 

kulturalną o nowe działania, umożliwi 
dalszy rozwój i zachowanie dziedzictwa 
związanego z kulturą wołoską.

Projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury 
Wołoskiej” jest dofinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska 
– Słowacja 2014-2020. Projekt jest re-
alizowany razem z partnerem słowackim 
– Osturnią.

trud pracy bacy i juhasów oraz poszcze-
gólne czynności, które wykonują oni 
każdego dnia, a wiec: dojenie, wypas, 
wyrób serów.

Filmy powstały w celach edukacyjnych. 
Są ciekawą formą przekazu informacji 
o pasterstwie i bacowaniu. 

Zapraszamy do obejrzenia filmów na 
kanale YouTube Gminy Ochotnica Dolna. 

Projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury 
Wołoskiej” jest dofinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska 
– Słowacja 2014-2020. Projekt jest 
realizowany razem z partnerem słowac-
kim – Osturnią.

Kongres rozpoczął się od przywitania 
wszystkich uczestników tj. uczniów, 
opiekunów, dyrektorów, przez Tadeusza 
Królczyka Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna. Następnie na scenie wystąpił 
zespół „Nucicki”, działający w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w ochot-
nicy Dolnej, prowadzony przez Agatę 
Chlipałę.

Podczas Kongresu młodzi ludzie dowie-
dzieli się skąd wywodzi się kultura góral-
ska, jakie są ich korzenie oraz jak kultura 
naszych lokalnych społeczności wpływa 
na budowanie własnej tożsamości.
W trakcie wydarzenia, panelistami 
było wiele wybitnych osób, z różnych 
dziedzin.

Dr Piotr Kłapyta z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego przybliżył słuchaczom 
temat dotyczący „Idei szlaku Kultury 
Wołoskiej”. Odbyła się także prezenta-
cja książki, wydanej specjalnie z myślą 
o najmłodszych, pt. „Gorce – wołoska 
kraina”. Publikację wraz z kratami pracy 
zaprezentowali Paulina Sroka i Marcin 
Wierzchowski. Z kolei Łukasz Lisiecki 
omówił funkcjonalność i techniczne 
możliwości wirtualnej mapy Szlaku 
Kultury Wołoskiej w Gminie Ochotnica 

I Wołoski Kongres Młodych za nami
Ponad 300 osób z 11 szkół z całego regionu wzięło udział 
w I Wołoskim Kongresie Młodych w Ochotnicy Dolnej. Kongres 
odbył się 15 września w Ochotnicy Dolnej.

Dolna. Jarek Buczek – ochotnicki baca 
i zarazem Wojewoda Wołoski opowie-
dział o bacowaniu w praktyce. Zebranym 
zostały także zaprezentowane filmy 
pasterskie, a na instrumentach paster-
skich przygrzał Jan Smreczek. Na koniec 
został zaprezentowany zrekonstruowany 
strój wołoski – damski i męski. Omó-
wiła go etnograf Olena Kozakiewicz 
– pracownik Muzeum Etnograficznego 
im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Odbyła się także premiera teledysku 
„Ku radości” przygotowanego przez 
Dziecięcy Teatr Muzyczny Hejo, Klub 
Seniora Wiecznie Młodzi oraz mieszkań-
ców Ochotnicy i Tylmanowej. Reżyserem 
i scenarzystą klipu jest Michał Busek. 
Teledysk wkrótce będzie można zoba-
czyć w sieci. Teledysk powstał w hoł-
dzie wielowiekowej tradycji Ochotnicy 
i Tylmanowej.

Podczas Kongresu nie zabrakło także 
animacji dla uczestników prowadzonych 
przez Michała Buska oraz smacznego 
poczęstunku przygotowanego przez 
Restaurację OCH. Wszyscy otrzymali 
pakiety, w których znalazły się materia-
ły promujące kulturę wołoską, w tym 
m. in. mapy Szlaku Kultury Wołoskiej, 

publikacja „Gorce – wołoska kraina”, 
edukacyjne karty pracy, puzzle i pamiąt-
kowe przypinki.

W Kongresie uczestniczyli: Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Ochotnicy Górnej, Szkoła Podsta-
wowa im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w Ochotnicy Dolnej, Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy 
Dolnej, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Tylmanowej, Zespół 
szkolno – Przedszkolny im. Henryka 
Sucharskiego w Tylmanowej, Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Zasadnem, Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Adama Mickiewicza w Krościenku 
nad Dunajcem, Szkoła Podstawowa 
w Mokrej Wsi, Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy, 
Szkoła Podstawowa w Maszkowicach, 
Szkoła Podstawowa im. św. Kingi 
w Knurowie.

Dziękujemy wszystkim za udział! 
Zapraszamy do Ochotnicy i Tylmanowej 
na Szlak Kultury Wołoskiej.

Wydarzenie organizowane było w ra-
mach zadania „Tu się wszystko zaczęło 
– kongresowe rozmowy” realizowane-
go przez Stowarzyszenie Odkrywamy 
Gorce.

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął Witold Kozłowski Marszałek 
Województwa Małopolskiego.

Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Województwa 
Małopolskiego.

W ramach projektu zostanie wydany ko-
miks, będą opracowane puzzle i odbędą 
się warsztaty z wełny. Na koniec odbę-
dzie się wydarzenie promujące projekt.
Realizacja zadania ma na celu promowa-
nie bogactwa i różnorodności dziedzic-
twa kulturowego w Gorcach.

Wysokość przyznanego dofinansowania 
to 60 000 zł. Projekt zrealizowano przy 
wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.

Wybierz się z nami 
– na Wołoski Szlak 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej, w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań z dziedziny turystyki 
i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnna”, otrzymało, 
z Województwa Małopolskiego, środki na wykonanie zadania 
pn. „Wybierz się z nami – na Wołoski Szlak”. 
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VOŁOSI zagrali w Ochotnicy 

Rozmowy o stroju 
– spotkanie z etnografem  

Zespół VOŁOSI wystąpił ponad 700 razy w 34 krajach świata. 
Wreszcie wystąpił także u nas, w Ochotnicy Dolnej. Koncert 
odbył się 15 września w Restauracji OCH i stanowił zakończenie 
II Międzynarodowego Kongresu Kultury Wołoskiej.

Podczas Wołoskiego Kongresu Młodych i II Międzynarodowego 
Kongresu Wołoskiego odbyła się prezentacja zrekonstruowanego 
stroju wołoskiego – damskiego i męskiego. Zebranym, o stroju 
opowiedziała Olena Kozakiewicz – pracownik Muzeum 
Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Na koncert licznie przybyli mieszkańcy 
Gminy Ochotnica Dolna oraz okolicznych 
miejscowości. A warto było, bo słucha-
cze mieli prawdziwą muzyczną ucztę. 
Salę koncertową wypełniły niezwykle 
dynamiczne dźwięki skrzypiec i basów. 
Było magicznie. Publiczność doceniła 
występ zespołu gromkimi brawami. Nie 
obyło się bez bisów.

Z pewnością zespół jeszcze nie raz zagra 
w Ochotnicy. To dobra informacja dla 
tych, którzy nie mogli być na koncercie.
VOŁOSI to bardzo utytułowany zespół. 
Zdobyli m.in.: Grand Prix, Nagrodę Cze-
sława Niemena, Burzę Braw i nagrodę 
dla najlepszego solisty na festiwalu 
Polskiego Radia „Nowa Tradycja” 201. 
Ich album z Felixem Lajko zajął 2. miejsce 

Pani Olena opowiedziała o poszczegól-
nych elementach stroju, koncentrując 
się na materiałach, wykonaniu i przezna-
czeniu. Etnograf wskazała też zależności 
pomiędzy strojem wołoskim i góralskim.

Strój wołoski, powstał w ramach projek-
tu „W baraniej czapce i kożuchu – strój 
wołoski i etos góralski” realizowanego 

na liście przebojów World Music Charts 
Europe i 1. miejsce na Balkan World Mu-
sic Chart oraz otrzymał tytuł płyty roku 
brytyjskiego miesięcznika „Songlines”.

Historia zespołu VOŁOSI rozpoczęła 
się w 2010 roku, w którym skrzypek 
Krzysztof Lasoń i wiolonczelista Stani-
sław Lasoń spotkali niezwykle utalento-
wanych tradycyjnych artystów w samym 
sercu polskich Beskidów. Wraz z Janem 
Kaczmarzykiem, Zbigniewem Michał-
kiem i Robertem Waszutem stworzyli 
swój indywidualny styl, wymykający się 
tradycyjnym ramom: dynamiczny a zara-
zem bardzo wyrafinowany.

Wydarzenie organizowane było w ra-
mach zadania „Tu się wszystko zaczęło 

– kongresowe rozmowy” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Odkrywamy 
Gorce.

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął Witold Kozłowski Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego.

Projekt zrealizowano przy wspar-
ciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.

przez Stowarzyszenie Odkrywamy 
Gorce.

Twórcy ludowi, głównie z Ochotnicy 
i Tylmanowej, własnoręcznie wykonali 
poszczególne elementy stroju. Strój 
wołoski zrekonstruowali: Józef Chrobak 
(Dębno), Stanisław Gabryś (Tylmanowa), 
Danuta Giemzik (Ochotnica Dolna), To-

masz Hubiak (Tylmanowa) i Janina Król 
(Ochotnica Górna).

Olena Kozkiewicz jest autorką wielu 
prac, publikacji, artykułów. Recenzu-
je wydawnictwa naukowe. To także 
członkini Polskiego Towarzystwa Ludo-
znawczego, oddział w Krakowie; Sekcja 
Strojów i Tkanin ( Polska) oraz etnogra-
ficznego Stowarzyszenia „Res Carpathi-
ca” (Warszawa, Polska).

Karpacka inicjatywa lokalna finansowana 
ze środków Rządowego Programu Fun-
dusz inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
na lata 2021 – 2030 za pośrednictwem 
Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.

Ocalić od zapomnienia 2022 

Świat to nasz dom – premiera 
piosenki ekologicznej. Jesień 2022

Tablice z mapami istniejących 
i proponowanych odcinków Szlaku 
Kultury Wołoskiej

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej otrzymał środki 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu 
„Groby i cmentarze wojenne w kraju 2022” na realizację zadania 
pn. „Ocalić od zapomnienia”.

Rozpoczęła się jesień, a wraz z jesienią ruszyły coroczne działania 
związana z ekologią. Zapraszamy do obejrzenia nowego teledysku 
ekologicznego przygotowanego przez Michała Buska wraz 
z Dziecięcym Teatrem Muzycznym Hejo i społecznością romską 
na zlecenie Gminy Ochotnica Dolna.

Pod koniec sierpnia, w Ochotnicy i Tylmanowej, w wybranych 
miejscach, zostały zamontowane tablice z mapami informacyjnymi 
– graficznymi i turystycznymi. 

W ramach zadania zostanie upamiętnio-
na zbiorowa mogiła Żydów ochotnickich, 
który zostali zastrzeleni przez Niemców 
jesienią 1942 roku. Odbędą się także 
warsztaty i lekcje terenowe dla uczniów 
szkół z terenu Gminy Ochotnica Dolna 
i spotkania historyczne dla mieszkańców. 
Zostanie opracowana i wydana publi-

Kadry do teledysku zostały nakręcone  
w Ochotnicy i Tylmanowej m. in. przy 
nowym magazynie energii, w oczysz-
czalni ścieków, Gorczańskim Parku 
Narodowym.

„Chroń przyrodę, bo czas leci,
By się nią cieszyć przez wieki.
Ziemia żywi, ziemia leczy,
Chrońmy lasy, góry, morza, rzeki”

Mapy zawierają istniejące i propono-
wane odcinki Szlaku Kultury Wołoskiej 
oraz wybrane miejsca związane z kulturą 
wołoską na terenie Gminy Ochotnica 
Dolna.

Tablice z mapami zapewniają dostęp 
do interaktywnej mapy Szlaku Kultury 

kacja historyczna. Na koniec realizacji 
projektu odbędzie się konferencja.

Wysokość przyznanego dofinansowania 
to 72 856 zł.

Projekt ma na celu upowszechniać 
wiedzę historyczną dotyczącą II wojny 

światowej. To także forma budowania 
postaw patriotycznych wśród społecz-
ności lokalnej.

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

Niech te słowa staną się naszym mottem 
w życiu codziennym. Pamiętajmy! Ziemia 
nie chce, by ją zmieniać.

Dziękujemy wszystkim za udział w te-
ledysku. To właśnie z Wami budujemy 
nowy lepszy, świat, z poszanowaniem 
praw natury. Teledysk powstał w ramach 
zadania „EkoJa + EkoTy = EkoMy realizo-
wanego przez Gminę Ochotnica Dolna 

przy współpracy z Wiejskim Ośrodkiem 
Kultury w Ochotnicy Górnej.

Teledysk można obejrzeć na kanale 
YouTube Gminy Ochotnica Dolna. 

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”.

Wołoskiej poprzez zamieszczone tam 
NFC tagi. Użytkownicy smartfonów 
z systemem Android mogą przyłożyć 
swój telefon do specjalnie oznaczonego 
miejsca na tablicy, po czym, automatycz-
nie zostanie im wyświetlona interak-
tywna wersja mapy. Dla telefonów nie 
wyposażonych w wersję NFC tag, obok 
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zostały umieszczone QR kody, które 
można sczytać na każdym smartfonie, 
i które mają tę samą funkcjonalność 
tj. także przenoszą do interaktywnej 
wersji mapy.

Mapy zostały opracowane w ramach 
realizowanego przez Gminę Ochotnica 
Dolna projektu „Spotkajmy się na Szlaku 

Kultury Wołoskiej”. Ułatwią turystom 
orientację w terenie i umożliwią pozna-
wanie Ochotnicy i Tylmanowej.  

Projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury 
Wołoskiej” jest dofinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Trans-

Warsztaty poprowadziły panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Gór-
nej, które są beneficjentami projektu.
Podczas warsztatów uczestnicy zoba-
czyli proces obróbki wełny, poznali stare 
sprzęty służące kiedyś do jej przerabia-

Przyznana kwota dofinansowania 
wynosi 37 265, 00 zł. Koszty całkowite 
to 58 863,33 zł.

Zostanie ona wykorzystana na zakup 
kompletów ubrań ochronnych (komplet 
3-częściowy składający się z kurtki, 

Odbyły się warsztaty 
„Wełną otuleni”

Odzież specjalistyczna dla strażaków 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ochotnicy i Tylmanowej

27 września w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej 
odbyły się warsztaty pn. „Wełną otuleni” realizowane w ramach 
zadania „Wybierz się z nami – na Wołoski Szlak”.

Samorząd Województwa Małopolskiego udzielił pomocy finansowej 
dla Gminy Ochotnica Dolna z przeznaczeniem dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Ochotnicy Górnej, Ochotnicy 
Dolnej i Tylmanowej na zakup odzieży specjalistycznej dla 
strażaków.

nia, dowiedzieli się co można z wełny wy-
konać i w jaki sposób służyła ona kiedyś 
mieszkańcom w ich codziennym życiu.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finan-
sowym Województwa Małopolskiego.

spodni i kurtki lekkiej), butów strażac-
kich i hełmów – po trzy pakiety dla 
każdej jednostki OSP na terenie Gminy 
Ochotnica Dolna.

Odzież specjalistyczna trafi do naszych 
druhów jeszcze w tym roku.

granicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 
2014-2020. Projekt jest realizowany 
razem z partnerem słowackim – Osturnią.

Wirtualna mapa Szlaku 
Kultury Wołoskiej 

W ramach zadania „Spotkajmy się na szlaku Kultury Wołoskiej”, 
na które Gmina Ochotnica Dolna, w styczniu bieżącego roku, 
otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego z Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 
2014 – 2020, powstała wirtualna mapa Szlaku Kultury Wołoskiej.  

Interaktywna mapa dostępna jest pod 
adresem www.szlakwoloski.ochotnica.
pl. Przekierowanie do mapy jest także 
możliwe ze strony www.ochotnica.pl 
w zakładce turyści – turystyka 
– wirtualna mapa wołoska 
- https://www.ochotnica.pl/
aktualnosci/#menu_turysci 

Opracowana interaktywna mapa atrakcji 
wołoskich z terenu Gminy Ochotnica 
Dolna dostępna jest na wszystkich 
urządzeniach (wersja na PC, tablety 
i telefony). 

Funkcjonalność interaktywnej mapy 
polega na tym, że po kliknięciu kurso-
rem myszy (lub dotknięciu w przypadku 
smartfonów) wybranej atrakcji tury-
stycznej pojawiają się dodatkowe infor-
macje na jej temat. Jest to zredagowany 
tekst wraz z fotografiami w formie galerii 
dla wybranych 30 miejsc. Tekst jest 
dostępny także w formie nagrania audio, 
do którego głosu użyczyła Krystyna 
Czubówna. 

Nad interaktywną mapą jest też do-
stępne schematyczne podręczne menu 
z możliwością wyboru poszczególnych 
atrakcji i podziałem na kategorie. Jeśli 
użytkownik użyje tego menu to mapa 
zostanie automatycznie wycentrowana 
na wybraną atrakcję. 

Do mapy powstały materiały zdjęcio-
we w formie zdjęć tradycyjnych, zdjęć 
tradycyjnych z drona oraz panoram 
sferycznych z drona dla 30 najważniej-
szych miejsc wraz z 15 panoramami 
sferycznymi 360 stopni wykonanymi 
z poziomy aparatu, w które wkompo-
nowane zostały zdjęcia archiwalne lub 
grafiki związane z tematyką projektu. 
Panoramy sferyczne połączone zostały 
w spacer wirtualny. 

Zapraszamy do zwiedzania Ochotnicy 
i Tylmanowej za pośrednictwem wirtual-
nej mapy Szlaku Kultury Wołoskiej. 

Projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury 
Wołoskiej” jest dofinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 
2014-2020 dystrybuowanych przez 
Związek Euroregion Tatry.
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Wydarzenie rozpoczęło się od przywi-
tania gości przez Tadeusza Królczyka 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna.

Na Kongres przybyli m. in.: Pani Marsza-
łek Beata Białowąs – Członek Zarządu 
Województwa Śląskiego, Pani Marsza-
łek Iwona Gibas – Członek Zarządu 
Województwa Małopolskiego, Aleksan-
der Konopka – przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego, Ignat Timar – Konsul 
Honorowy Rumunii w Krakowie, Agata 
Mucha – Koordynator ds. Niematerialne-
go Dziedzictwa Kulturowego, Narodowy 
Instytut Dziedzictwa, Grzegorz Bie-
droń Prezes Małopolskiej Organizacji 
Turystycznej, Anna Glixelli – Dyrektora 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Małopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, Andrzej Zarych – Dy-
rektor Małopolskiego Centrum Kultury 
SOKÓŁ, Jan Piczura – Wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa Małopol-
skiego oraz wielu innych znamienitych 
gości.

Podczas Kongresu wystąpiło kilku pane-
listów, specjalistów z wielu dziedzin.

Dr hab. inż. arch. Jadwiga Środul-
ska – Wielgus i dr inż. arch. Krzysztof 
Wielgusowie – honorowi obywatele 
Gminy Ochotnica Dolna i pracownicy 
Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej – opowiedzieli uczestnikom 
Kongresu o genezie Szlaku Kultury Wo-
łoskiej oraz o początkach jego tworzenia 
w Ochotnicy.

II Międzynarodowy Kongres 
Kultury Wołoskiej 

Dźwiękiem trombity i góralskim śpiewem rozpoczął się 
II Międzynarodowy Kongres Kultury Wołoskiej w Ochotnicy 
Dolnej. Odbył się on 15 września.

Następnie odbył się panel dyskusyjny 
pn. „Szlak Kultury Wołoskiej szansą do 
rozwoju turystyki”, który poprowadził 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna. W pane-
lu udział wzięli Pani Marszałek Beata 
Białowąs – Członek Zarządu Wojewódz-
twa Śląskiego, Pani Marszałek Iwona 
Gibas – Członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego, Grzegorz Biedroń Prezes 
Małopolskiej Organizacji Turystycznej 
oraz Krzysztof Staszewski Prezes Zarzą-
du Podkarpackiego Funduszu Rozwoju.

Podczas panelu rozmawiano m. in. o tym 
jaka jest rola samorządów lokalnych 
i wojewódzkich w promowaniu Szlaku 
Kultury Wołoskiej dla celów turystyki 
kulturoznawczej, jakie są realne możli-
wości wsparcia pasterstwa i utrzymania 
dobrego stanu polan oraz jaka jest 
szansa na budowanie marki w postaci 
międzynarodowego, europejskiego 

Szlaku Kultury Wołoskiej i wpis na listę 
dziedzictwa niematerialnego UNESCO?

Kolejnym punktem Kongresu było 
podsumowanie kursu pasterskiego dla 
małopolskich baców i juhasów wraz 
z uroczystym wręczeniem certyfikatów.

Został także podpisany list dotyczący 
wpisania bacowania na listę niematerial-
nego dziedzictwa kultury.

Ważnym momentem wydarzenia 
było uhonorowanie osób, które 15 lat 
temu zainicjowały prace nad Szlakiem 
Kultury Wołoskiej w Ochotnicy Dolnej. 
Podziękowania z rąk Pani Marszałek 
Beaty Białowąs i Pani Marszałek Iwony 
Gibas otrzymali: Zdzisław Błachut, Józef 
Królczyk, Jarosław Buczek, Jadwiga 
i Krzysztof Wielgusowie.

II część Kongresu rozpoczął występ 
zespołu regionalnego „Wstonzecki” 
z Ochotnicy Dolnej. Następnie zostały 
zaprezentowane dobre praktyki w Gmi-
nie Ochotnica Dolna: autorzy przedsta-
wili publikacje i materiały promocyjne 
wydane dla Gminy Ochotnica Dolna.

Program Inwestycji Strategicznych 
w Gminie Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała w II edycji Rządowego Funduszu 
Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych łączną kwotę 
dofinansowania 9 999 990 zł na realizację projektów: „Ochotnica & 
Tylmanowa Smart Village - Etap I” oraz „Szczęśliwa gmina – miejsce 
rozwoju turystyki, sportu i rekreacji”. 

W ramach projektu „Ochotnica & Tyl-
manowa Smart Village - Etap I” zostaną 
zastosowane inteligentne rozwiązania 
w celu zmniejszenia zużycia i kosztów 
energii elektrycznej i ciepła oraz obniże-
nia poziomu emisji CO2, m. in. poprzez 
budowę instalacji OZE, modernizację 
oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego 
i dekoracyjnego.

Przewidywana wartość Inwestycji: 
3.000.000 zł. Dofinansowanie: 90%
Kwota wnioskowanych środków: 
2.700.000 zł

W ramach projektu „Szczęśliwa gmina 
– miejsce rozwoju turystyki, sportu 
i rekreacji” zostaną zmodernizowane lub 
zbudowane i wyposażone w urządzenia 

m.in. przestrzenie spotkań dla rodzin 
z dziećmi i młodzieży, obiekty sportowe, 
siłownie i miejsca zabaw dla dzieci wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą.

Przewidywana wartość Inwestycji: 
8.111.100 zł
Dofinansowanie: 90%
Kwota wnioskowanych środków: 
7.299.990 zł

Termin realizacji obydwu projektów 
przypada na 2023 r. 

Śpiew Mirosławy Zaziąbło – Hubiak 
wprowadził uczestników w cykl paneli. 
Prof. dr hab. Ilona Czamańska z Wy-
działu Historii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu opowiedzia-
ła o aspektach kultury wołoskiej, 
dr Agnieszka Pieniążek ze Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkar-
pacia „Pro Carpathia przedstawiła temat 
pt. „Szlaku Kultury Wołoskiej – Euro-
pejskim Szlakiem Kulturowym”?. Z kolei 
Agata Mucha, Koordynator ds. Niema-
terialnego Dziedzictwa Kulturowego, 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Praco-
wania Terenowa w Katowicach odniosła 
się do tematu – „Baca na Liście? Słów 
kilka o kulturze wołoskiej oraz folklorze 
obszarów górskich w kontekście niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego”.

Po części wykładowej delegacja udała 
się do Ochotnicy Górnej gdzie odbył się 

zbór bacowski. Zapłonęła watra przy 
której zgromadzili się bacowie wraz 
z Jarkiem Buczkiem – ochotnickim bacą. 
Została także odsłonięta tablica szlaku 
Kultury Wołoskiej.

Ostatnim punktem Kongresu był koncert 
zespołu VOŁOSI, który odbył się w Re-
stauracji OCH.

Wydarzenie organizowane było w ra-
mach zadania „Tu się wszystko zaczęło 
– kongresowe rozmowy” realizowane-
go przez Stowarzyszenie Odkrywamy 
Gorce.

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął Witold Kozłowski Marszałek 
Województwa Małopolskiego.
Projekt zrealizowano przy wspar-
ciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.
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Konferencja pn. „Edukacja 
uczniów romskich wyzwaniem 
dla pedagogów” za nami 

24.11.22 r. w sali bankietowej restauracji Och w Ochotnicy Dolnej 
odbyła się konferencja pn. „Edukacja uczniów romskich wyzwaniem 
dla pedagogów”. 

Wzięli w niej udział m. in. przedstawicie-
le instytucji państwowych, organizacji 
pozarządowych, wyższych uczelni, 
społeczności romskiej, kuratorzy oświa-
ty, asystenci romscy, dyrektorzy szkół,. 
nauczyciele pedagodzy i psycholodzy 
zainteresowani problematyką integracji 
dzieci romskich. 

Spotkanie poprowadził Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna. 

Konferencja była podzielona na trzy 
bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył 
ogólnej sytuacji Romów w Polsce. W tym 
panelu głos zabrali: Maciej Sekułowicz 
Główny Specjalista, Wydział Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych, Departament 
Wyznań Religijnych oraz Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych, Tomasz 
Ocetkiewicz Zastępca Dyrektora Wy-
działu Zdrowia, Urząd Wojewódzki 
w Krakowie, Adam Bartosz Etnograf, 
Cyganolog, Specjalista w dziedzinach 
Romów i Żydów oraz Jan Dziedzina Wójt 
Gminy Łącko. 

Drugi blok nosił tytuł „Edukacja Romów 
dziś, czyli z czym mierzą się dzieci 
romskie mniejszości etnicznej; aktualna 
sytuacja uczniów romskich w polskich 
szkołach podstawowych, współpraca 
z asystentami i nauczycielami wspoma-
gającymi”. Na ten temat wypowiedzieli 
się: Albert Golonka – Dyrektor Szkoły 
w Limanowej, Andrzej Hasslinger – 
Dyrektor Szkoły w Nowym Sączu, Sylwia 
Paluch – Dyrektor Szkoły w Maszkowi-
cach, Krystyna Kwak – Dyrektor Szkoły 
w Czarnej Górze, Jan Królczyk - były 
Dyrektor Szkoły w Maruszynie Dolnej, 

Paulina Miłkowska- Pedagog szkolny 
w Nowym Sączu.
 
Ostatni, trzeci blok zatytułowany był:„ 
Problemy i wyzwania, przed którymi 
stoją nauczyciele – oczami nauczycieli 
wspomagających edukację dzieci rom-
skich, klasy wielokulturowe, wsparcie 
dzieci romskich w realizacji obowiązku 
szkolnego. Wymiana dobrych praktyk, 
praca z rodzicami, szkołą i instytucjami”. 
W tym bloku wypowiedzieli się: ks. Sta-
nisław Opocki – Krajowy Duszpasterz 
Romów, ks. mgr Krzysztof Majerczak 
– Zastępca dyrektora Caritas Diecezji 
Tarnowskiej, Agnieszka Kapturkiewicz - 
nauczyciel języka polskiego, nauczyciel 
prowadzący świetlice środowiskową, 
dr Krzysztof Gil- biografik, Kierownik 
Katedry Malarstwa na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie, Seweryn 
Szczerba – Prezes Stowarzyszenia 
JUDODORO oraz Asystent Edukacji 
Romskiej.

Celem konferencji była wymiana do-
świadczeń w zakresie działań na rzecz 
społeczności romskiej w celu poprawy 
poziomu edukacji uczniów oraz omówie-
nie aktualnej sytuacji uczniów romskich 
w polskich szkołach, czynników kształ-
tujących tę sytuację oraz sformułowanie 
rekomendacji co do działań, jakie należa-
łoby podjąć, aby modyfikować istniejącą 
sytuację w kierunku pożądanych zmian.

Podczas konferencji zostały poruszone 
m.in. tematy przeciwdziałania dyskry-
minacji rasowej, ksenofobii i związanej 
z nimi nietolerancji wobec uczniów 
pochodzenia romskiego oraz inne aspek-

ty funkcjonowania edukacji (System 
Informacji Oświatowej, uczniowie rom-
scy w szkołach specjalnych, asystenci 
edukacji romskiej). Istotnym elementem 
konferencji była wymiana doświadczeń 
wśród uczestników z edukacji uczniów 
romskich oraz dobre praktyki w realiza-
cji projektów z udziałem społeczności 
romskiej. 

W konferencji udział wzięło 
ok 60 uczestników. 

Ostatnim punktem konferencji była pre-
zentacja inkubatora przedsiębiorczości 
jako przykład dobrych praktyk w Gminie 
Ochotnica Dolna. 

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 Ochotnicy Górnej w latach 2008-
2013 Gmina Ochotnica Dolna wybu-
dowała budynek mieszkalny wieloro-
dzinny dla Romów. Znajduje się w nim 
18 mieszkań wyposażonych w instalację 
elektryczną, grzewczą c.o. oraz wod-
nokanalizacyjną. W ramach otrzyma-
nych środków zostały przeprowadzone 
następujące prace remontowe: wymiana 
rynien dachowych, wymiana rur spusto-
wych, montaż płotków przeciwśniego-
wych, malowanie klatek schodowych. 

Realizacja wyżej wymienionych działań 
ma na celu poprawę warunków byto-
wych rodzin romskich.

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”.

Remont budynku w osiedlu romskim 
w Ochotnicy Górnej 

Gmina Ochotnica Dolna, na początku bieżącego roku, otrzymała 
dofinansowanie w ramach Programu Integracji Społecznej 
i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030, na realizację 
zadania pn. „Remont budynku wielorodzinnego w osiedlu romskim”

Ochotnica & Tylmanowa 
kalendarz książkowy 2023 

Kalendarz książkowy na 2023 r., został wydany przez Gminę 
Ochotnica Dolna w ramach pozyskanych środków z „Programu 
integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 
2021–2030”.

Każdy miesiąc rozpoczyna się od zdjęcia 
dedykowanego danemu miesiącowi. 
Fotografie wykonał Adam Brzoza. Każdy 
miesiąc podzielony jest na tygodnie. 
Obok rozkładu tygodniowego znajduje 
się notes. Na każdy tydzień zaplanowano 
po jednym przysłowiu ludowym, cytacie.

W kalendarzu znalazły się także wiersze 
Stanisławy Gołdyn – ochotnickiej poetki. 

Kalendarz jest na spirali, dlatego jest 
wygodny w użyciu.  

Kalendarze otrzymali uczestnicy Kon-
gresu Kultury Wołoskiej oraz konferencji 
poświęconej edukacji uczniów romskich. 

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”.
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Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ochotnicy Górnej wyda komiks

Puzzle promujące Ochotnicę 
i Tylmanową

Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej, realizuje zadania pn. 
„Wybierz się z nami – na Wołoski Szlak”, w ramach którego trwają 
prace nad wydaniem komiksu związanego z tematyką pasterstwa. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej, w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań z dziedziny 
turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnna”, otrzymało, 
z Województwa Małopolskiego, środki na wykonanie zadania 
pn. „Wybierz się z nami – na Wołoski Szlak”. 

Scenariusz oraz rysunki do komiksu 
wykonuje Marcin Wierzchowski – znany 
krakowski grafik. Wsparcia merytorycz-
nego udziela Wojciech Mulet – właści-
ciel skansenu Studzionki w Ochotnicy 
Górnej. 

Komiks będzie skierowany przede 
wszystkim do młodego pokolenia miesz-
kańców Ochotnicy i Tylmanowej. Jest 
to atrakcyjna forma przekazu informacji 
związanych z lokalną kulturą, tradycją 
i historią. 

Projekt zrealizowano przy wspar-
ciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.

W ramach projektu zostały opracowane 
puzzle ze specjalnymi grafikami nawią-
zującymi do kultury wołoskiej, kuchni 
i gotowania. Na przygotowanej grafice 
nie mogło zabraknąć także gospodyń. 
Rysunki są animowane – zostały wyko-
nane przez Marcina Wierzchowskiego. 

Na wewnętrznej stronie wieczka od 
pudełka zostały umieszczone informacje 
o grafice. Mają one wymiar edukacyjny 
i są związane z tradycją Gminy Ochotni-
ca Dolna. 

Puzzle przeznaczone są dla najmłod-
szych mieszkańców Ochotnicy i Tylma-
nowej, który poprzez zabawę poznają 
historię miejscowości – swoich małych 
ojczyzn. Są też doskonałym materiałem 
promocyjnym i informacyjnym, nośni-
kiem wiadomości o kulturze regionu. 

Projekt zrealizowano przy wspar-
ciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.

Laureatki Konkursu Literackiego 
„Piękno Małopolski – słowem 
opisane”

Edukacyjny Piknik Historyczny 
w Ochotnicy Górnej

Stanisława Gołdyn i Stanisława Noworolnik zostały laureatkami 
Konkursu Literackiego „Piękno Małopolski – słowem opisane”

Na gorczańskich szlakach znajdujących się w Ochotnicy Górnej 
zorganizowany został trzydniowy XII Rajd „Szlakami Żołnierzy 
1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej”. Edukacyjny 
Piknik Historyczny, w którym uczestniczył Witold Kozłowski 
Marszałek Województwa Małopolskiego, był okazją 
do podsumowania całego wydarzenia.

27 maja w Małopolskim Centrum Kultury 
SOKÓŁ w Nowym Sączu, odbył się 
uroczysty Finał drugiej edycji Konkursu 
Literackiego „PIĘKNO MAŁOPOLSKI – 
SŁOWEM OPISANE” pod Honorowym 
Patronatem Marszałka Województwa 
Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego.

Finałową Galę poprzedziły warsztaty li-
terackie z udziałem uczestników Konkur-
su, które poprowadzili: Wanda Łomnic-
ka-Dulak (poetka, regionalistka, autorka 
Słownika Gwary Górali Nadpopradzkich) 
i prof. Wojciech Kudyba (poeta, prozaik, 
krytyk, historyk literatury – przewodni-
czący Jury Konkursu).

XII Rajd Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzel-
ców Podhalańskich Armii Krajowej został 
zorganizowany w Gorcach, gdzie funkcjo-
nowały w czasie II wojny światowej struk-
tury Obwodu AK Nowy Targ oraz działał 

Zebranych na Gali przywitali Zastępca 
Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym 
Sączu Piotr Gąsienica oraz Lidia Jagiełka-
-Różańska – Dyrektor Departamentu 
Generalnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego w Kra-
kowie. Laureaci konkursu, przybyli do 
SOKOŁA ze wszystkich regionów woje-
wództwa małopolskiego, wraz ze swoimi 
rodzinami, opiekunami i przyjaciółmi.

Fragmenty tekstów laureatów napisane 
językiem literackim odczytali aktorzy 
Teatru Robotniczego im. Bolesława Bar-
backiego, zaś gwarowe utwory zapre-
zentowali sami laureaci.

W konkursie wzięło udział 190 au-
torów, którzy zgłosili w sumie 305 
utworów - w tym: 218 wierszy i 87 form 
prozatorskich.

Wśród laureatów konkursu znalazły 
się nasze poetki Stanisława Gołdyn 
z Ochotnicy Dolnej i Stanisława Nowo-
rolnik z Tylmanowej. Ogromne gratulacje 
dla naszych Pań!

Zwycięzców wyłoniło jury w składzie:

Wojciech Kudyba – poeta, prozaik, 
krytyk, historyk literatury – przewod-
niczący Jury, Wanda Łomnicka-Dulak – 
poetka, regionalistka, autorka Słownika 
Gwary Górali Nadpopradzkich, Andrzej 
Zarych – filolog, dziennikarz, Dyrektor 
MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, Monika 
Kurzeja – dialektolog, dokumentalistka 
niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go Małopolski w MCK SOKÓŁ w No-
wym Sączu i Janusz Michalik – poeta, 
animator kultury i teatru w MCK SOKÓŁ 
w Nowym Sączu.

W kategorii gwara II NAGRODĘ zdobyła 
Stanisława NOWOROLNIK z Tylmano-
wej za wiersz „Na wsi”. Zaś III NAGRO-
DĘ przyznano Stanisławie GOŁDYN 
z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochot-
nicy Dolnej za wiersze: „Turysto”, „Na 
gorczańskim szlaku” i „Stary zwycoj”.

W kategorii proza wyróżnienie zdobyła 
Stanisława NOWOROLNIK z Tylmano-
wej za utwór pt. „Spełnione marzenie”.

Serdecznie gratulujemy obu Paniom i ży-
czymy kolejnych sukcesów literackich.

IV batalion 1. PSP AK. Z uczestnikami 
Rajdu podczas Pikniku spotkał się Witold 
Kozłowski Marszałek Województwa 
Małopolskiego oraz Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

Podczas Rajdu ponad 100 uczestników 
w tym także grupa uczniów ze Szko-
ły Podstawowej im. M. Konopnickiej 
w Ochotnicy Górnej, przemierzając 
kolejne przygotowane przez organi-
zatorów trasy, rozwiązywali zadania 
związane z okresem 1939-1945. Przy tej 
okazji poznawali również historię gminy 
Ochotnica Dolna zwiedzając najciekaw-
sze gorczańskie miejsca.
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Historie wierszem pisane
Były podziękowania, życzenia i prośby o kolejne wiersze. 
W niedzielę w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej odbył 
się wieczór poetycki poświęcony twórczości Stanisławy Gołdyn. 
Podczas wydarzenia promującego najnowszy tomik poetki „Zebrane 
myśli” zaprezentowana została także publikacja „Zioła w kuchni 
górali gorczańskich” do której wiersze o gorczańskich ziołach 
napisała autorka.

Zanim na dobre rozpoczęto się wyda-
rzenie minutą ciszy uczczona została 
pamięć ofiar wojny w Ukrainie.

To był wyjątkowy niedzielny wieczór, kto 
spędził ten czas w Wiejskim Ośrodku 

Na zakończenie Rajdu w Ochotnicy 
Górnej odbył się Edukacyjny Piknik 
Patriotyczny połączony z prezentacją 
wystawy plenerowej „Armia Krajowa”. 
Program uświetnił występ młodych 
instrumentalistów z Ochotnicy Górnej, 
a także zespół „Nucicki” prowadzonego 
przez Agatę Chlipałę i zespół wokalny ze 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Ochotnicy Górnej pod opieką 
Stanisława Urbaniaka. Cała uroczystość 
rozpoczęła się od mszy świętej w Koście-

le PW. Wniebowzięcia w Ochotnicy Gór-
nej koncelebrowanej przez ks. Stanisława 
Kowalika.

Dodatkowo uczestnicy Pikniku mogli od-
wiedzać stoiska edukacyjne IPN o/Kraków, 
SRH AK w Słopnicach i Gminy Ochotnica 
Dolna. Nie zabrakło też pysznych potraw 
regionalnych przygotowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej. 
Smakowitą grochówką częstowała firma 
Tarchała Catering.

W uroczystości uczestniczyła Krzysz-
tof Jurkowski Zastępca Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna, Maria Łojas - Jurkow-
ska Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna 
i Radna Rady Powiatu Nowotarskiego, 
radni z Gminy Ochotnica Dolna na czele 
z Marią Chlipałą – Gołdyn Zastępcą 
Przewodniczącego Rady Gminy, Aneta 
Wolańska kierownik Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Ochotnicy Górnej, a także 
Sołtysi z Gminy Ochotnica Dolna. 

Spotkanie otworzył dr Dawid Golik 
historyk, pracownik Biura Poszuki-
wań i Identyfikacji Instytutu Pamięci 
Narodowej w Krakowie a także Michał 
Masłowski – historyk, Naczelnik Oddzia-
łowego Biura Edukacji Narodowej IPN 
w Krakowie i komandor Rajdu. Obecni 
byli również potomkowie żołnierzy Armii 
Krajowej na czele Tadeuszem Morawą.

Organizatorami rajdu był Oddział IPN 
w Krakowie, Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznych 1. Pułk Strzelców 
Podhalańskich AK oraz Gmina 
Ochotnica Dolna.

Kultury w Ochotnicy Dolnej na długo go 
będzie wspominać. Okazją do spotkania 
była promocja najnowszego tomiku po-
ezji lokalnej artystki Stanisławy Gołdyn 
połączona z prezentacją całego dorobku 
poetyckiego autorki. Wiersze poetki za-

prezentowali młodzi recytatorzy z Gminy 
Ochotnica Dolna, a także syn i wnukowie 
Stanisławy Gołdyn. Na przedstawienie 
dwóch swoich utworów namówić się 
dała także autorka.

- Z całego serca dziękuję za wiersze, 
które Pani Stanisławo pisze – mówił 
podczas wydarzenia Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna. Miłe 
słowa w imieniu Macieja Mikołajczy-
ka Przewodniczącego Rady Gminy 
Ochotnica Dolna a także Radnych Gminy 
Ochotnica Dolna skierowała do poetki 
Maria Chlipała – Gołdyn Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Gminy Ochotnica 
Dolna. - Myślę, że taką największą sa-
tysfakcjonują dla twórcy jest to, że jego 
dzieła wywołują w ludziach emocje, Pani 
Wiersze to czynią – podkreśliła.

W drugiej części spotkania odbyła się 
promująca wydanej w ubiegłym roku 
przez Wiejski Ośrodek Kultury w Tylma-
nowej publikacji „Zioła w kuchni górali 
gorczańskich”. W wydarzeniu uczestni-
czyła autorka książki Agata Cieślik- dy-
plomowany zielarz, fitoterapeuta i absol-
wentka wielu kursów oraz warsztatów 
zielarskich i kosmetycznych.

Agata Cieślik w zeszłym rok a także 
dwa lata wcześniej w Gminie Ochotnica 
Dolna prowadziła warsztaty zielarskie, 
które cieszyły się dużą popularnością 

mieszkańców i gości. Przy tej okazji 
zrodził się pomysł publikacji, której 
pierwsze wydarzenie promocyjne odbyło 
się pod koniec zeszłego roku w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Tylmanowej. Książka 
została wydana w ramach projektu pn. 
„Tradycja ziołami pachnąca”.

Zaproszony gość opowiadał o tym jak 
powstawała publikacja a na zakończenie 
spotkania odczytał jeden z wierszy Sta-
nisławy Gołdyn. Po wydarzeniu był czas 

na autografy, gratulacje oraz życzenia. 
Spotkanie poprowadziła Monika Jagieła 
Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Ochotnicy Dolnej i Monika Groń 
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Ochotnicy Dolnej.

Organizatorem niedzielnego spotkania 
był Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotni-
cy Dolnej i Gminna Biblioteka Publiczna 
w Ochotnicy Dolnej.

Festiwal Dunajca - dwudniowe 
święto w Tylmanowej

W Tylmanowej podczas pierwszego weekendu lipca było wyjątkowo 
za sprawą II Festiwalu Dunajca. Sobotę zdominował Festiwal Pstrąga, 
czyli najbardziej pstrągowe, wesołe i smakowite wydarzenie w Polsce 
a niedzielę folkowo – regionalne Tylmanowskie Lato.

Pierwszego dnia imprezy były warsztaty 
muchowe, konkursy plastyczne, polo-
wanie na piankowe rybki i wiele innych 
atrakcji. Chętni mieli możliwość przystą-

pienia do egzaminu na kartę wędkarską. 
Podczas Festiwalu na wszystkich czekał 
smakowity grillowany pstrąg tęczowy 
i inne pyszne przekąski. Imprezę, którą 

zakończyła zabawa z muzyką poprowa-
dził z energią i humorem Michał Busek.

Organizatorami Święta Pstrąga byli 
Polski Związek Wędkarski - Okręg Nowy 
Sącz i Przyjaciele Doliny Dunajca a także 
Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Górnej i Tylmanowej oraz Gmina Ochot-
nica Dolna.

Drugi dzień Festiwalu Dunajca zaczął się 
z przytupem od występów zespołów re-
gionalnych. Na scenie z muzyką i tańcem 
zaprezentowali się zaproszeni goście 
– zespół “Zasodnicki”, “Starosądecza-
nie”, “Sądeczanie” a także “Piątkowioki”. 
Scena mieniła się od kolorowych dziew-
częcych spódnic a przygotowane stoiska 
przez twórców ludowych zachwycały 
pięknym rękodziełem. Wieczorem 
publiczność do zabawy poderwał zespół 
Pogwizdani i Sqbani czyli połączenie 
miłości do folku z nowoczesną aranżacją.

Ten Festiwal Dunajca przeszedł już do 
historii, trwale wpisując się we wspo-
mnienia osób, które postanowiły te dwa 
dni spędzić w Tylmanowej.
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Przybyłych gości powitał Wójt Gminy 
Tadeusz Królczyk, który życząc dobrej 
zabawy podkreślił, że dołoży wszelkich 
starań, aby w kolejnych latach OCHO 
Festiwal się rozwijał. Tak jak przy okazji 
pierwszej edycji dopisała publiczność, 
która przybyła, aby posłuchać muzyki 
znakomitych polskich zespołów.

W tym roku głównymi gwiazdami były 
zespoły: Sorry Boys z charyzmatyczną 
wokalistką Belą Komoszyńską oraz jedni 
z najbardziej utytułowanych polskich 
gwiazd Fisz Emade, czyli bracia Waglew-
scy z zespołem.

Zanim w sercu Gorców na dobre 
zabrzmiała muzyka, na scenie wystąpili 
młodzi utalentowani górale z Gminy 
Ochotnica Dolna – wielokrotnie nagra-
dzany multiinstrumentalista Jan Smre-
czek oraz młode wokalistki Aleksandra 
Faltyn i Helena Chlipała. Po nich zagrał 
pochodzący z Ochotnicy Dolnej zespół 
KNT, któremu na scenie przy góralskich 
dźwiękach towarzyszyli tańczący zbój-
nickiego młodzi górale Jan Jagieła i Filip 
Rusnak. Po gospodarzach zaprezentował 
się pochodzący z Nowego Sącza Deny 
Ki.

Po chwili przerwy do zabawy porwał 
publiczność zespół Sorry Boys - jedna 
z najciekawszych grup alternatywno-
-popowy z charyzmatyczną wokalistką, 
kompozytorką i autorką tekstów – Belą 
Komoszyńską. Ci, którzy mieli ochotę, 
mogli sobie zrobić zdjęcie z wokalist-
ką mieli do tego świetną okazję, gdy 
podczas jednego z utworów zeszła ze 
sceny i podeszła w kierunku bawiących 
się uczestników OCHO!Festiwalu. Po 
występie Bela Komoszyńska długo roz-

OCHO Festiwal z Sorry Boys 
i Fisz Emade Tworzywo!

W przepięknej góralskiej scenerii, przyciągając wielu uczestników 
po pandemicznej przerwie, powrócił OCHO Festiwal. Były bisy, 
selfie z publicznością i prawdziwa muzyczna uczta.

dawała autografy publiczności i rozma-
wiała z fanami.

Bez dwóch zdań, gwiazdą Ocho!Festi-
walu był zespół FISZ EMADE TWORZY-
WO – zdobywca aż trzech tegorocznych 
Fryderyków – najważniejszej nagrody 
polskiej sceny muzycznej. Grupa powsta-
ła w 2002 roku z inicjatywy braci: pro-
ducenta muzycznego i instrumentalisty 
Piotra Emade Waglewskiego oraz rapera 
i wokalisty Bartosza Fisza Waglewskie-
go. Na tą chwilę czekali wszyscy, którzy 
z niecierpliwością odliczali dni do OCHO 
Festiwalu. Jeszcze w przeddzień naszego 
Festiwalu wg statystyk FB informacja 
o naszym wydarzeniu dotarła do 218 ty-
sięcy osób.

Oczywiście po koncercie były bisy a na 
zakończenie selfie z publicznością i orga-
nizatorami OCHO!Festiwalu.

Na Ocho Festiwalu nie zabrakło, także 
góralskiej kuchni przygotowanej przez 
Stowarzyszenie Odkrywamy Gorce 

a także pysznego oscypka i innych spe-
cjałów z Bacówki Jarka Bucka.

 Organizatorem OCHO! FESTIWALU 
była Gmina Ochotnica Dolna, Wiejski 
Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej 
i Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Górnej oraz w Tylmanowej.

Muzycznej uczcie medialnie patronowali 
infogram.pl, Tygodnik Podhalański, 24tp.
pl, znaddunajca.pl, goral.info.pl, pieniny.
info, podhale24.pl, NowyTarg24.tv i No-
wotarska Telewizja Kablowa.

Dawid Wołoch jest zasadźcą wołoskiej 
Ochotnicy. Na mocy przywileju loka-
cyjnego otrzymał od króla Władysława 
Jagiełły dwa łany gruntu oraz prawo do 
posiadania młyna i karczmy. Prawdopo-
dobnie brał udział w obronie terenów 
sądeckich przed najazdem Ścibora 
ze Ściborzyc, za co mógł się osiedlić 
wraz z grupą Wołochów na terenach 
dzisiejszej Ochotnicy. Został sołtysem, 
a jego najważniejszym zadaniem było 

Nadanie wieży widokowej 
na Gorcu imienia Dawida Wołocha 
zasadźcy Ochotnicy

51. Rajd Szlakami 
Partyzantów za nami

18.09.2022 roku na Halach Gorcowskich odbyła się Msza Święta, 
którą sprawował ks. dr Stanisław Kowalik oraz ks. Piotr Tajak. Tuż 
po niej nastąpiło przejście pod wieżę widokową, gdzie nastąpiło 
uroczyste poświęcenie, a tym samym nadanie wieży imienia Dawida 
Wołocha oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej jego postać.

Około 500 uczniów z 13 szkół uczestniczyło
w 51. „Rajdzie Szlakami Partyzantów”.

odbudowanie wsi na zasadach prawa 
wołoskiego i ściągnięcie do niej osadni-
ków. Więcej o tej postaci dowiecie się 
z tablicy umiejscowionej na Gorcu.

Podczas wydarzenia obecni byli: Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
Aneta Wolańska Kierownik Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej, 
Maciej Mikołajczyk Przewodniczący 
Rady Gminy Ochotnica Dolna wraz 

z radnymi, przedstawiciele Związku 
Podhalan, harcerzy, szkół, Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Wydarzenie cieszyło się 
zainteresowaniem lokalnej społeczności, 
jak również turystów.

Na koniec odbyły się wspólne posiady 
przy przepysznej kuchni Koła Gospodyń 
Wiejskich z Ochotnicy Górnej.

Z samego rana dzieci i młodzież ze szkół 
z Gmin: Ochotnica Dolna, Czorsztyn, 
Krościenko nad Dunajcem i Szczawnicy 
ruszyły w kierunku Lubania, by popołu-
dniu spotkać się na głównej części uro-
czystości pod pomnikiem ofiar „Krwawej 
Wigilii” w Ochotnicy Dolnej.  Wszyst-
kich uczestników przywitał Krzysztof 
Jurkowski Zastępca Wójta Gminy Ochot-
nica Dolna wspólnie z Andrzejem Spro-
chem Prezesem PTTK Oddział Pieniński 
w Krościenku nad Dunajcem - głównym 
organizatorem Rajdu.

Na placu przed Szkołą Podstawową im. 
Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej, która 
gościnnie przyjęła uczestników Rajdu 
odbyły się występy zespołu regional-
nego i uczniów ze Szkoły w Ochotnicy 
Dolnej, złożenie kwiatów i zniczy pod 
pomnikiem „Krwawej Wigilii” oraz na 
grobach ofiar II wojny światowej. Na-



K
U

LT
U

R
A

K
U

LT
U

R
A

66 67

Po góralsku i harcersku 
- I Rajd Papieski

Była wyjątkowa frekwencja i niezwykła atmosfera podczas 
I Rajdu Papieskiego na Wojtyłową Gazdówkę. 

stępnie dzieci i młodzież zaprezentowały 
się w przeglądzie pieśni patriotycznej. 
Były dyplomy, podziękowania i upominki.

W związku tegoroczną edycją Rajdu na 
uczestników czekało wiele atrakcji. Zain-
teresowani mogli podziwiać przywieziony 
sprzęt przez Muzeum Armii Krajowej 
w Krakowie oraz wystawę plenerową 
Instytutu Pamięci Narodowej „Armia 
Krajowa”. Na wszystkich czekał pyszny 
ciepły poczęstunek.

Organizatorem 51. Rajdu Szlakami Par-
tyzantów było PTTK Oddział Pieniński 
w Krościenku nad Dunajcem. Współor-
ganizatorem Gmina Ochotnica Dolna. 

W pomoc przy organizacji włączył 
się Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Ochotnicy Dolnej, Wiejski Ośrodek 
Kultury w Ochotnicy Dolnej i Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochot-
nicy Dolnej – dziękujemy.

Dopisali miejscowi oraz turyści, a także 
wielka rzesza harcerzy, która dotarła 
na Skałkę z Rabki, Białki i Bukowiny 
Tatrzańskiej oraz z okolic Nowego Sącza 
razem z 9 Podhalańską Drużyną Har-
cerską im. Olgi i Andrzeja Małkowskich 
działającą w Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej. 
Przybyli również potomkowie party-
zantów z Armii Krajowej stacjonujących 
podczas II wojny światowej w Ochotnicy. 
W uroczystości uczestniczył także Tade-
usz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dol-
na i Maria Łojas - Jurkowska Sekretarz 
Gminy Ochotnica Dolna i Radna Rady 
Powiatu Nowotarskiego.

Wszyscy zgromadzili się w tym wyjąt-
kowym miejscu w górach by przeddzień 
44 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na 
Papieża oddać hołd Świętemu. Na-

bożeństwo w Wojtyłowej Gazdówce 
poprowadził ks. dr Stanisław Kowalik 
proboszcz z parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP z Ochotnicy Górnej. Podczas 
kazania ksiądz przypomniał jak w 1955 
roku w gościł tutaj ks. Karol Wojtyła, 
późniejszy papież Jan Paweł II. Ksiądz 
Wojtyła przyjechał w Gorce wraz z gru-
pą młodzieży na blisko dwutygodniowy 
obóz narciarski.

Zanim na Skałce zabrzmiała „Barka” 
ulubiona pieśń Jana Pawła II na trasie 
Rajdu Papieskiego a dokładnie w miejscu 
sztabu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 
AK została poświęcona tablica upamięt-
niająca wydarzenia II wojny światowej. 
Znajdują się na niej informacje doty-
czące - bitwy Ochotnickiej stoczonej 
w dniach 18-20 października 1944 roku, 
80. rocznicy powstania Armii Krajowej 

oraz 78. rocznicy zaprzysiężenia 1 Pułku 
Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej 
w Ochotnicy.

Po uroczystości był czas na biesiadę 
przy muzyce i pyszny poczęstunek 
przygotowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Ochotnicy Górnej. Był czas 
na pamiątkowe zdjęcia i dyplomy dla 
uczestników I Rajdu Papieskiego, które 
razem z Tadeuszem Królczykiem Wójtem 
Gminy Ochotnica Dolna wręczyła Aneta 
Wolańska kierownik Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Ochotnicy Dolnej i Andrzej 
Foks Kustosz Wojtyłowej Gazdów-
ki.I Rajd Papieski zorganizował Wiejski 
Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej 
wspólnie z Andrzejem Foksem kusto-
szem Wojtyłowej Gazdówki. Uroczy-
stość uświetniła muzyka kapeli „Ochot-
ni” i występ Klubu Seniora „Wiecznie 
Młodzi”.

„Pochodzę z kraju, 
gdzie róże zrywano,

aby ukwiecić mogiłę żołnierza.

Pochodzę z kraju, 
gdzie łzy ocierano,

by je zamienić 
w korale pacierza…”

Stanisława Noworolnik

W piątek, 11 listopada świętowaliśmy 
104. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W Gminie Ochotnica 
Dolna obchody Święta Niepodległości 
zwieńczył wieczorny wyjątkowy Koncert 
Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od 
Mszy świętej w intencji Ojczyzny w ko-
ściele Znalezienia Krzyża w Ochotnicy 
Dolnej. Po godzinie 10:00 przy Pomni-
ku ofiar Krwawej Wigilii w Ochotnicy 
Dolnej złożone zostały kwiaty i znicze 
zapłonęły. Następnie delegacja udała 
się na wzgórze Tarchałowskie pod Krzyż 
Niepodległości, w tym wydarzeniu Urząd 
Gminy Ochotnica Dolna reprezentował 
Krzysztof Jurkowski Zastępca Wójta 
Gminy Ochotnica Dolna, Maria Chlipała 
– Gołdyn Zastępca Przewodniczącego 
Rady Gminy Ochotnica Dolna i radna 
Irena Pawlik. W obchodach uczestni-
czyła również Maria Łojas – Jurkowska 
Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna 
i Radna Powiatu Nowotarskiego. Całą 
uroczystość uświetniły poczty sztanda-
rowe z Związku Podhalan w Ochotnicy 
Dolnej, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ochotnicy Dolnej, Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy 
Dolnej, Szkoły Podstawowej im. ks.prof. 
Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej, 

Obchody Święta Niepodległości 
w Ochotnicy i Tylmanowej

W piątek, 11 listopada świętowaliśmy 104. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W Gminie Ochotnica Dolna obchody 
Święta Niepodległości zwieńczył wieczorny Koncert Pieśni 
Patriotycznych.

Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. 
Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy 
Dolnej, Polskiego Związku Łowieckiego 
a także delegacje Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Ochotnicy Dolnej, parafii pw. 
Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotni-
cy Dolnej.

Z kolei Tadeusz Królczyk Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna wraz z Maciejem 
Mikołajczykiem Przewodniczącym 
Rady Gminy Ochotnica Dolna i Janem 
Ligasem Sołtysem Sołectwa Tylmanowa 
złożyli wiązanki kwiatów pod tablicami 
upamiętniającymi walczących o niepod-
ległość oraz ofiary II Wojny Światowej 
z Tylmanowej. Uroczystość w tym miej-
scu rozpoczęła się symbolicznie o godz. 
11.11 od odśpiewania hymnu narodowe-
go. Po nim nastąpiło krótkie widowisko 
słowno-muzyczne przygotowane przez 
uczniów. Kwiaty zostały złożone w os. 
Rzeka – pod Bastą – w miejscu, które 
stanowiło punkt oporu dla działań I i II 
wojny światowej oraz w os. Rzeka – pod 
tablicą, która upamiętania ofiary pacyfi-
kacji z 22 grudnia 1944 r.

- Czytając historię naszych przodków 
dowiadujemy się, że woleli oni umrzeć 
niż wyprzeć się wiary i ojczyzny, w myśl 
zasady - Bóg, honor i ojczyzna - mówił 
podczas uroczystej Mszy Świętej w in-
tencji Ojczyzny ks. dr Stanisław Kowalik, 
proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP 
w Ochotnicy Górnej. Tradycyjnie po na-
bożeństwie mieszkańcy parafii w Ochot-
nicy Górnej wraz Związkiem Podhalan 
pielgrzymowali w procesji różańcowej 
pod Krzyż Niepodległości wzniesiony na 
górze nad kościołem. Tam odbył się apel 
poległych oraz koncert pieśni patrio-
tycznych. Śpiewającym przygrywała 
kapela „Ochotni” pod przewodnictwem 
Krzysztofa Dobrzyńskiego. W obchody 
103. rocznicy odzyskania niepodległości 
włączyli się także harcerze wraz ze swoją 
opiekunką Moniką Gierczyk. W wy-
darzeniu uczestniczyli m. in. Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy, Aneta Wolańska 
Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Górnej, Wiesław Maciąga 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna oraz 
Piotr Król Prezes Związku Podhalan 
w Ochotnicy Górnej.
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Drużyna, festiwal i harcerze
W sobotę 19 listopada w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 
Górnej odbył się VI Harcerski Festiwal Piosenki Patriotycznej.

Wieczorem w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej odbył się koncert 
Pieśni Patriotyczny i Żołnierskich. 
Zagrała Orkiestra Dęta OSP Ochotnica 
Dolna pod batutą Piotra Matusiewi-
cza z solistami: Natalią Szczepaniak, 
Zbigniewem Chlebkiem, Oliwią Chrobak 
i Pauliną Czajką. Wystąpiły też dzie-
ci z zajęć wokalnych, które prowadzi 
Mirosława Zaziąbło – Hubiak. Swój 
repertuar zaprezentowała również Miro-

Gratulujemy wszystkim zuchom, harce-
rzom i wędrownikom za wzorową po-
stawę, przepiękny śpiew. Drużynowym 
dziękujemy za fantastyczny dobór re-
pertuaru i poświęcenie swojego wolnego 
czasu na przygotowanie gromad i drużyn 
do występów na scenie. Nasi harcerze 
również uczestniczyli w wydarzeniu.

Wyniki konkursowych zmagań:
Kategoria: ZUCHY
I MIEJSCE 
GZ Pracowite Mrówki z Łapsz W.
II MIEJSCE 
GZ Niedźwiadki z Bukowiny T.
III MIEJSCE 
GZ Odkrywcy Białki z Białki T.

Kategoria: HARCERZE, WĘDROWNICY
I MIEJSCE 
8PDH Bure Misie z Białki T.
II MIEJSC 
6PDH Dzikie Buki z Bukowiny T.
III MIEJSCE PDH z Ochotnicy Górnej

Kategoria: SOLIŚCI
I MIEJSCE 
Patrycja Polaczyk z Ochotnicy G.
II MIEJSCE 
Ewelina Starzonek z Maruszyny
III MIEJSCE Agnieszka Babiarz z Białki T.

sława Zaziąbło – Hubiak i Klub Seniora 
Wiecznie pod opieką Michała Buska. Na 
scenie wstąpił zespół wokalno – instru-
mentalny z wokalistkami zespołu Agatą 
Gołdyn i Wojciechem Rusnarczykiem. 
Na instrumentach zagrali: Karolina Jagie-
ła (skrzypce), Tomasz Królczyk (kajon), 
Wojciech Rusnarczyk (gitara), Monika 
Jagieła (gitara), Michał Busek (pianino), 
Joanna Rusnarczyk (flet) wraz z chórem 
dziewczęcym: Asia Rusnarczyk, Julka 

Rusnarczyk, Justynka Antolec, Maja Ja-
gieła, Dominika Dąbrowska, Asia Jagieła. 
W wydarzeniu uczestniczyli Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

Wiktoria Jurek - Pierwsza Dama 
Dworu z Chicago - promuje akcję 
„Zdobądź 4 wieże”

Filip Piszczek promuje akcję 
„Zdobądź 4 wieże”

Wiktoria w ostatnich dniach odwiedziła wieże na Suchym Groniu 
(Koziarzu) w Beskidzie Sądeckim oraz na Lubaniu w Gorcach.

W ostatnich dniach, Filip Piszczek i Piotr Noworolnik na wszystkich 
wieżach widokowych, zabezpieczyli kamery, montując na najwyższej 
platformie każdej wieży specjalną konstrukcję.

Wiktoria Jurek pochodzi z Tylmanowej, 
ale mieszka i studiuje w USA. Podczas 
tegorocznych wyborów Królowej Parady 
3 Maja w Chicago została Pierwszą 
Damą Dworu. Obecnie przebywa na 
wakacjach w Polsce. Spędza je w rodzin-
nych stronach rodziców tj. w Pieninach 
i Gorcach.

Wiktoria zna doskonale tutejsze góry. 
Co roku, podczas wakacji, wędruje i zdo-

Filip Piszczek, zasłużony piłkarz z Tylma-
nowej, wychowanek klubu piłkarskiego 
Lubań Tylmanowa, zawodnik m. in. Sande-
cji Nowy Sącz, Cracovii, włoskiej drużyny 
Trapani Calcio, Jagiellonii Białystok, 
Warty Poznań, ma na swoim koncie wiele 
sukcesów sportowych. Teraz osiągnął ko-
lejny sukces, także „sportowy” związany 
jednak nie z piłką nożną, a z aktywnością 
górską – Filip został zdobywcą 4 wież.

W ostatnich dniach, Filip Piszczek i Piotr 
Noworolnik (także tylmanowianin, 
wieloletni prezes LKS Lubań Tylmanowa, 
biegacz, z zawodu utalentowany stolarz), 
na wszystkich wieżach widokowych, 
zabezpieczyli kamery, montując na naj-
wyższej platformie każdej wieży 
specjalną konstrukcję.

bywa szczyty. Pierwsza Dama Dworu 
promuje także akcję „Zdobądź 4 wieże”, 
która od dwóch lat prowadzona jest 
w Gminie Ochotnica Dolna. Promocja, 
z jej udziałem, dotrze z pewnością aż za 
ocean.

Wiktoria w ostatnich dniach odwiedzi-
ła wieże na Suchym Groniu (Koziarzu) 
w Beskidzie Sądeckim oraz na Lubaniu 
w Gorcach.

Dziękujemy serdecznie Wiktorii za 
promowanie Tylmanowej i Ochotnicy, za 
to że zawsze pamięta o swoich rodzin-
nych stronach i że interesuje się tutejszą 
kulturą i historią, ale także bieżącymi 
sprawami naszej Małej Ojczyzny. Dzię-
kujemy i życzymy kolejnych sukcesów 
zarówno tych zawodowych, jak i tych 
w życiu prywatnym.

Przypominamy, że aby otrzymać gor-
czańsko – beskidzką odznakę „zdobywcy 
wież” należy odwiedzić wszystkie wieże 
i zebrać pieczątki. Szczegóły w linku: 
https://www.ochotnica.pl/zdobadz-
-4-wieze/. Także w aplikacji „Be active 
Ochotnica & Tylmanowa” można zebrać 
wszystkie pieczątki, grając w grę tereno-
wą „Zdobądź cztery wieże”.

Zapraszamy do Ochotnicy i Tylmanowej, 
w Gorce i Beskid Sądecki oraz do zdo-
bywania wież: na Lubaniu, Magurkach, 
Gorcu i Suchym Groniu (Koziarzu).

Dziękujemy serdecznie za Waszą 
dobrowolną pomoc, zaangażowanie 
i pomysłowość w zabezpieczeniu naszej 
gminnej infrastruktury. Filipowi życzymy 
dalszych sukcesów sportowych i dzięku-
jemy za promowanie Gminy Ochotnica 
Dolna i akcji „zdobądź 4 wieże”.
Specjalny, dedykowany akcji „Zdobądź 
4 wieże” kubek emaliowany oraz gor-
czańsko – beskidzką odznakę „Zdobywcy 
4 wież” Filipowi wręczyła Lucyna Kozub 
– specjalista ds. turystyki w Urzędzie 
Gminy w Ochotnicy Dolnej.

- Już wiem z jakiego kubka, co rano, będę 
pił kawę – skwitował Filip Piszczek.

Przypominamy, że aby otrzymać gor-
czańsko – beskidzką odznakę „zdobywcy 

4 wież” należy odwiedzić wszystkie 
wieże i zebrać pieczątki. Szczegóły 
w linku: https://www.ochotnica.pl/
zdobadz-4-wieze/. Także w aplikacji „Be 
active Ochotnica & Tylmanowa” można 
zebrać wszystkie pieczątki, grając w grę 
terenową „Zdobądź cztery wieże”.

Zapraszamy do Ochotnicy i Tylmanowej, 
w Gorce i Beskid Sądecki oraz do zdo-
bywania 4 wież: na Lubaniu, Magurkach, 
Gorcu i Suchym Groniu (Koziarzu).
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80 - osobowa grupa z Krzeszowic 
zdobyła 4 wieże

Redyk wiosenny

„Owiecki, owiecki, nie syćkieście 
moje, przyjdzie święty Michoł, 
kozdy weźnie swoje…”Pierwsza edycja kubków dla 

zdobywców 4 wież – zamknięta

Indywidualnie lub grupowo - nasza akcja „Zdobywcy 4 wież” cieszy 
się ogromnym powodzeniem. Dziękujemy, że jesteście z nami i tak 
chętnie dzielicie się zdjęciami oraz opowieściami z wędrówek.

24 czerwca, w święto św. Jana – patrona rolników, gospodarzy, 
pasterzy i juhasów, mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna wraz 
z ochotnickim bacą Jarkiem Buczkiem modlili się, podczas msza św., 
o potrzebne łaski w trwającym od maja sezonie pasterskim.

Zgodnie z tradycją pasterską na św. Michała owce schodzą z hal 
i tym samym kończy się sezon wypasowy. W związku z tym w sobotę 
1 października w Ochotnicy Górnej odbył się redyk jesienny, na który 
licznie przybyli mieszkańcy, gospodarze oraz turyści.

W ramach akcji „Zdobywca 4 wież” w ciągu przeszło dwóch lat 
wydaliśmy ponad 500 kubków. Nasz promocyjny podarunek 
powędrował w różne zakątki Polski, a także świata.

Oto relacja świetnie zorganizowanej 
liczącej około 80 osób grupy, składającej 
się ze scholii i służby liturgicznej wraz 
z rodzicami z parafii pw. św. Marcina 
z Krzeszowic. Zapraszamy do lektury!

W sobotę 15 października 2022 r. 
o godzinie 10 z minutami zameldowali-
śmy się w Kościele Wniebowzięcia NMP 

w Ochotnicy. Dzięki uprzejmości i go-
ścinności Księdza Proboszcza mogliśmy 
rozpocząć od Mszy Świętej nasz czwarty 
już marsz szlakami kultury wołoskiej. 
Tym razem ku wieży na Magurkach. Pod 
wieloma względami było to wyjątkowe 
wyjście. Choć aura jesienna i piękne 
słońce zabarwiły mocno nasze zmysły, 
to pełnię kolorów uzyskaliśmy dzięki 

gościnności, jaką okazała nam Pani Lu-
cyna Kozub wraz z zespołem. Za to serce 
Wam mówimy: Bóg zapłać!

A teraz od początku: Nasze tegoroczne 
wędrowanie rozpoczęliśmy 21 maja 
2022 r. wieżą na Lubaniu. Piękna pogoda 
i potrzeba ruchu na świeżym powietrzu 
po zimie sprawiły, że było to najlicz-
niejsze nasze wyjście. Grupa liczyła 
blisko 80 osób. Po niespełna miesiącu 
wróciliśmy na szlaki i 18 czerwca 2022 r. 
zdobyliśmy Gorc. Na Koziarz musieli-
śmy poczekać odrobinę dłużej, ale i ten 
szczyt zdobyliśmy 20 sierpnia 2022 r., 
gromadząc się po drodze na Eucharystii 
przy ołtarzu na Błyszczu. W tym miejscu 
chciałbym podziękować księdzu Łuka-
szowi Jachymiakowi za zaangażowanie, 
pomysł, każdą rozmowę i nade wszystko 
każdą wspólną modlitwę (szczególnie 
tę na szlaku). Dobrym aniołem każdego 
wyjścia była oczywiście siostra Iwona 
Piela. Dobre słowo podziękowań kieru-
jemy również do księdza Krzysztofa za 
kilkukrotną gościnę, a także do księdza.

Na koniec jeszcze dodam, że na pewno 
do Was wrócimy, bo po prostu jest tutaj 
PIĘKNIE! A tymczasem zachęcamy każ-
dego, kto to czyta, a jeszcze nie podjął 
wyzwania: Zrób to, bo warto!

Wszystkich miłośników górskich wycie-
czek informujemy, że niestety wyczerpa-
ły nam się zasoby kubków, które z takim 
entuzjazmem rozdawaliśmy w ramach 
akcji „Zdobywca 4 wież”. W ciągu prze-
szło dwóch lat wydaliśmy ich ponad 500.

Nasze kubki powędrowały w różne 
zakątki Polski, a także świata. Jeden 
z naszych kubków towarzyszy Filipowi 
Piszczkowi, naszemu utalentowanemu 
piłkarzowi z Tylmanowej, na wyjeździe 
w Japonii. Z naszego kubka pije kawę 
również Wiktoria Jurek Pierwsza Dama 
Dworu z Chicago, która rodzinnie jest 
związana z Tylmanową oraz nasz rodak 
i świetny dziennikarz Andrew Andrzej 

Mikołajczyk z Radia Dla Ciebie – Polski.
FM 92.7 z Chicago.

O naszej akcji rozpisywały się media. 
Akcję świetnie promowała, z własnej 
inicjatywy, na stronie https://polazmy.
pl/category/zdobywca-4-wiez/, Klaudia 
Zgód. DZIĘKUJEMY!

Wydawanie naszego specjalnego kubka 
z grafiką, na której nadrukowany był 
profil wysokościowy szczytów oraz ich 
nazwy sprawiało nam wiele radości. 
Otrzymywaliśmy od Was wiele miłych 
wiadomości, w których opisywaliście 
swoje przygody w Gorcach, a także dzie-
liliście się cennymi wskazówkami. 

Pamiętajcie, nasza akcja „Zdobywca 
4 wież” trwa nadal i wszystkie osoby, 
które zdobędą 4 wieże otrzymają gor-
czańsko – beskidzką odznakę. Wystarczy 
odwiedzić następujące szczyty: Gorc, 
Lubań, Magurki i Suchy Groń (Koziarz) 
oraz zebrać pieczątki.

Mszy św. przewodniczył ks. dr Stanisław 
Kowalik – proboszcz parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Ochotnicy Górnej oraz 
Kapelan Zarządu Głównego Związku 
Podhalan w Polsce.

Wierni zgromadzili się na mszy św. 
w Wojtyłowej Gazdówce na Skałce 
w Ochotnicy Górnej – miejscu symbo-
licznym, w którym przebywał późniejszy 
święty Jan Paweł II – pasterz kościoła na 
całym świecie.

- Skałka to miejsce wyjątkowe, jest świę-
te, tutaj chodziły święte stopy papieża 
Jana Pawła II, ale chodziły też tutaj stopy 
ludzi, naszych gazdów, Janczurów, któ-
rzy musieli bardzo się natrudzić chodząc 
na dół do wsi, do kościoła, chodząc tu po 
górach, gazdując. Ten trud to ich miłości 
do Serca Jezusowego, z którego czer-
pali siłę. Ich wysiłek i wiara splatają się 
w piękny bukiet, który i dziś zdobi ołtarz. 

Jezus szuka owiec, szuka nas. Pan Jezus 
jest pasterzem i jest utrudzony szuka-
niem ludzi. Jarek wychodzi na bacówkę, 
na kilka miesięcy opuszcza dom, pilnuje 
owiec, strzeże ich wraz z juhasami, 
dlatego także jest utrudzony i zmęczony. 
Podobnie jest w naszym życiu ducho-
wym. Ale trzeba się pocieszać nawzajem 
i wspierać – mówił podczas kazania ks. 
Kowalik. 

Na koniec głos zabrał Jarek Buczek: 
- Dziękuję ks. Kowalikowi za sprawo-
waną msze św., za ducha pasterskiego. 
To tradycja, że na Jana odprawiało się 
mszę św. Podtrzymujemy tę tradycję 
dalej. Początek i koniec dnia u naszych 
przodków zaczynał się zawsze modli-
twą, modlitwa ludzi ratowała, dodawał 
im sił. Na bacówce też modlimy się, bo 
modlitwa uspokaja i krzepi. Bóg zapłać 
wszystkim za pomoc i promowanie 
tradycji pasterskiej.

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 ubrany w regionalny 
strój. Towarzyszyła im góralska muzyka 
„Ochotnych” pod kierownictwem 
Krzysztofa Dobrzyńskiego.

Po uroczystości, w którą oprócz 
miejscowych włączyli się także turyści 
w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Górnej odbyły się wspólne 
posiady. 

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy 
serdecznie Bartłomiej Jurecki

Po mszy św., w oprawie góralskiej, 
odbyły się posiady przy ognisku i przy 
dźwiękach muzyki regionalnej.

W wydarzeniu uczestniczyli m. in. 
Jarek i Małgorzata Buczkowie tj. baca 
i bacowa, Aneta Wolańska Kierownik 
WOK w Ochotnicy Górnej i Andrzej Foks 
Kustosz Wojtyłowej Gazdówki.

Organizatorami wydarzenia był Jarek 
Buczek i Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Górnej.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OCHOTNICY DOLNEJ

Otwarcie biblioteki w sobotę
W każdą drugą sobotę miesiąca 
biblioteka w Ochotnicy Dolnej jest 
otwarta w godzinach od 9:00 do 13:00. 
Zapraszamy.

Mała Książka - Wielki Człowiek
Biblioteka kontynuuje projekt dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, który realizo-
wany jest w ramach ogólnopolskiej kam-
panii „Mała książka - wielki człowiek” we 
współpracy z bibliotekami publicznymi. 
Akcja ma zachęcić rodziców do odwie-
dzania bibliotek i codziennego czytania 
z dzieckiem.

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, 
które przyjdzie do biblioteki, otrzyma 
w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czy-
telniczą na dobry czytelniczy start.

GBP zaprasza przedszkolaki do udziału 
w projekcie!

Projekt „Jak nie czytam,  
jak czytam!”
Gminna Biblioteka Publiczna w Ochot-
nicy Dolnej uzyskała dofinansowanie 
z programu Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego „Promocja czytelnic-
twa 2022” na zadanie pn. „Jak nie czy-
tam, jak czytam!” w kwocie 9296,00 zł.

W ramach programu GBP ma zamiar 
przeprowadzić osiem spotkań: autor-
skich, warsztatowych o charakterze 
dydaktyczno-wychowawczym nawią-
zujących do ważnych zjawisk literackich 
i społecznych, konkurs pięknego czytania 
oraz noc detektywów. Zadanie ma na 
celu promowanie literatury, postaw pro-
ekologicznych oraz pogłębianie i utrwa-
lanie tożsamości kulturowej i narodowej.

Dzień Kobiet
W dniu 5 marca w WOK w Ochotnicy 
Dolnej odbył się Dzień Kobiet zorga-
nizowany przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną oraz Wiejski Ośrodek Kultury. 
Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Tade-
usz Królczyk życząc paniom wszystkiego 
co najlepsze, podkreślając rolę kobiet 
w społeczeństwie i trudne począt-
ki w dążeniu do równouprawnienia. 
Zachęcał, aby w tych trudnych obecnie 
czasach solidaryzować się z potrzebują-
cymi osobami z Ukrainy.

Następnie uczestniczki spotkania wysłu-
chały pięknego koncertu „Retro Granie” 
wraz z Agatą Gołdyn i naszą uzdolnioną 
muzycznie młodzieżą oraz prelekcji jak 
dbać o swoje zdrowie.

Wiele pań z ochotą skorzystało z fa-
chowej porady jak dbać o cerę oraz 
z komputerowej analizy skóry, którą 
przeprowadziła pani Bożena Jachy-
miak. Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się inscenizacja dramatu „Moralność pani 
Dulskiej” w wykonaniu młodzieży ze 
szkół podstawowych.

Na zakończenie wręczono nagrody dla 
Najaktywniejszych Czytelniczek GBP 
oraz rozlosowano wiele atrakcyjnych 
upominków.

Wieczorek poetycki
W niedzielę 27 marca w WOK w Ochot-
nicy Dolnej odbył się wieczór poetycki 
poświęcony twórczości Stanisławy Goł-
dyn. Podczas wydarzenia promującego 

najnowszy tomik poetki „Zebrane myśli” 
zaprezentowana została także publikacja 
„Zioła w kuchni górali gorczańskich” do 
której wiersze o gorczańskich ziołach 
napisała autorka.

Organizatorem spotkania był WOK 
i GBP w Ochotnicy Dolnej.

Co mi w duszy gra
W dniu 28.03.2022 r. w Szkole Podsta-
wowej im. M.Konopnickiej w Ochotnicy 
Górnej- w ramach projektu pn. „Jak nie 
czyta, jak czytam!” odbyły się poetyckie 
warsztaty dla klas 0-3 zorganizowane 
przez GBP. Spotkanie prowadziła Elż-
bieta Kolusz – poetka, animator, plastyk 
i wychowawca. Pani Elżbieta przeczytała 
wierszowaną książeczkę z serii Czyta-
dełko pt. „Florek w kosmosie”- Sarah Ro-
berts, do której dzieci przy relaksacyjnej 
muzyce wykonały ilustracje na konkurs.

Jury w składzie: pani Monika Groń 
i pani Elżbieta Kolusz wyłoniły laure-
atów konkursu plastycznego. Nagrody 
książkowe otrzymali: I miejsce - Gabrysia 
Tokarczyk, II miejsce – Krystian Wanicki, 
III miejsce – Marcelina Kuziel.

Spotkanie odbyło się w ramach progra-
mu Promocja czytelnictwa pn. „Jak nie 
czytam, jak czytam”. Projekt dofinan-
sowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkanie autorskie  
z Izabelą Skrzypiec-Dagnan
W dniu 21 kwietnia w WOK w Ochotni-
cy Dolnej odbyło się spotkanie autorskie 
z pisarką Izabelą Skrzypiec-Dagnan, 
zorganizowane przez GBP w Ochotnicy 
Dolnej.

Pani Izabela z wykształcenia jest histo-
rykiem sztuki, pracuje jako muzealnik. 

Pisze powieści obyczajowe i roman-
tyczne. Jest laureatką wielu konkursów 
prozatorskich i poetyckich. Autorka 
z pasją zaprezentowała swoją twórczość 
pisarską, przeczytała kilka fragmentów 
z najnowszej powieści i zdradziła o czym 
będzie kolejna, która ukaże się jesienią. 
Na zakończenie uczestnicy zakupili 
książki z autografem autorki.

W dalszej części spotkania Pani Izabela 
pokazywała i instruowała jak prawi-
dłowo założyć własny las w słoiku i jak 
o niego dbać. Uczestnicy ochoczo wzięli 
się do pracy i powstały piękne, roślinne 
kompozycje.

Spotkanie dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach projektu Promocja 
czytelnictwa pn. „Jak nie czytam, jak 
czytam!”

Książka – źródło wiedzy,  
myśli, marzeń
W dniu 27 kwietnia 2022 roku miały 
miejsce trzy spotkania autorskie zorga-
nizowane przez GBP dla uczniów klas 
III i V ze szkół podstawowych w Tylma-
nowej. Gościem była pisarka Jolanta 
Reisch – Klose. Spotkania odbyły się 
z okazji Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich. 

Autorka prezentując swoją twórczość 
dowodziła, że w książkach można znaleźć 
wiele ciekawych informacji, wniknąć 
w świat fantazji, nauki i przyrody, książki 
mogą być też lekarstwem dla smutnych 
uczuć. Następnie uczniowie klasy III mie-
li za zadanie zaprojektować i namalować 
ilustrację do ulubionej książki. Za piękne 
prace nagrody książkowe otrzymali: 
Kacper Jurek, Rozalia Drozdowska, Mak-

symilian Kotowicz. W wyniku zapropo-
nowanych przez panią Jolantę ciekawych 
ćwiczeń redakcyjnych, uczniowie klasy 
V wymyślali opowiadania. Wyróżnienia 
i nagrody książkowe otrzymali: Szymon 
Adamczyk, Michał Polczyk, Lena Pisz-
czek i Mateusz Nawara.

Na zakończenie interesującego spotkania 
uczniowie zadawali autorce mnóstwo 
pytań i otrzymali autografy na specjalnie 
przygotowanych zakładkach oraz na 
zakupionych książkach.

Spotkanie dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach projektu Promocja 
czytelnictwa pn. „Jak nie czytam, jak 
czytam!”

Dzień Książki i Praw Autorskich
W dniu 28 kwietnia 2022 roku z okazji 
Światowego Dnia Książki i Praw Autor-
skich bibliotekę w Tylmanowej odwiedzili 
uczniowie z oddziału zerowego z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego im. mjr 
Henryka Sucharskiego w Tylmanowej 
wraz z panią Katarzyną Ziajkiewicz i pa-
nią Natalią Bodziarczyk. Dzieci poznały 
zasady korzystania z książek, dowie-
działy się czym jest kłamstwo, czemu 
należy mówić prawdę i co to są wyrzuty 
sumienia. Żeby lepiej zrozumieć temat 
wysłuchały bajki z cyklu Przygody Fenka 
pt. „Wyrzuty sumienia”. Podczas spo-
tkania dzieci wykonały prace plastyczne 
– róże, które podarowały bibliotece wraz 
z książeczkami, które same napisały 
i zilustrowały.

Odwiedziny przedszkolaków
W dniu 13 maja 2022 roku bibliotekę 
w Tylmanowej odwiedziły przedszkolaki 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 
mjr Henryka Sucharskiego w Tylmanowej 
wraz z panią Józefą Bodziarczyk i panią 
Natalią Bodziarczyk. Dzieci poznawały 
bibliotekę buszując między regałami 
z książkami, słuchały głośnego czytania, 
rozwiązywały zagadki z serią książkową 
„Dopasuj połówki” oraz malowały swoje 
ulubione postacie z bajek. Na zakończe-
nie założyły karty czytelnicze i dostały 

w prezencie książeczki „Pierwsze czytan-
ki dla…” wraz z zakładkami.

Książka, to kraina jest 
zaczarowana…
W dniu 20 maja 2022r. odbyły się dwa 
spotkania autorskie, zorganizowane 
przez GBP. Jedno z uczniami klas I-III ze 
szkoły podstawowej w Ochotnicy Dolnej 
- Młynne, drugie z uczniami klas II i III ze 
szkół podstawowych Centrum, Skrodne 
oraz z wychowankami OREW. Spotkania 
poprowadziła zaprzyjaźniona z biblioteką 
i Ochotnicą autorka wielu książek i opo-
wiadań dla dzieci Ewa Stadtmuller. 
Spotkanie dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach projektu Promocja 
czytelnictwa pn. „Jak nie czytam, jak 
czytam!”

Książka – polecam!
2.06.2022 r. uczniowie SP z Ochotnicy 
Górnej i Ochotnicy Dolnej Centrum 
z klas V - VI uczestniczyli w spotkaniu 
z autorką książek dla dzieci i młodzieży, 
tłumaczką literatury szwedzkiej, dzien-
nikarką Radia Kraków - panią Barbarą 
Gawryluk.

Pani Barbara opowiadała o swoich 
książkach, ich bohaterach, o tym jak 
powstawały. Przekonywała, że wszystkie 
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opisane historie, zdarzyły się napraw-
dę. Tematy do nich czerpie ze swojej 
pracy dziennikarskiej.

Autorka przybliżyła treść kilku swoich 
książek m.in. „Teraz tu jest nasz dom”, 
w której ukazała prawdziwą, wzruszającą 
historię rodziny uciekającej z Ukrainy 
przed wojną. Duże zainteresowanie 
wzbudziły także książki: „Dżok – legenda 
o psiej wierności” oraz „Baltic - pies, któ-
ry płynął na krze” opowiadające o losach 
przerażonego psa i o rodzącej się w naj-
trudniejszych warunkach miłości między 
psem a człowiekiem.

Bardzo miłe i ciekawe spotkanie 
zakończyło się wspólnymi fotografia-
mi, a uczniowie otrzymali pamiątkowe 
zakładki z autografami pisarki.

Spotkanie dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach projektu Promocja 
czytelnictwa pn. „Jak nie czytam, jak 
czytam!”

VI Gminny Konkurs Pięknego 
Czytania
7.06.2022 r. odbył się VI Gminny Kon-
kurs Pięknego Czytania, zorganizowany 
przez GBP.

Komisja w składzie: Halina Ziemia-
nek – Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Wychowania, Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Lucyna Czubernat – Instruk-
tor z Biblioteki Powiatowej, Iwona Faltyn 
– Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nowym Targu, Renata Chryc – Biblio-
tekarka biblioteki w Waksmundzie, Mo-
nika Jagieła – Kierownik Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej 
przesłuchała 33 uczestników.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali 
fragmenty z wylosowanych książek.

Komisja wyłoniła laureatów :
Kategoria I - klasy I-III :
Mistrz czytania – Kinga Królczyk
II miejsce – Amelia Nowak
III miejsce – Anna Goldyn

Kategoria II – klasy IV –VI :
Mistrz czytania – Dorota Mikołajczyk

II miejsce – Weronika Chryczyk
III miejsce – Filip Kiełbasa

Kategoria III kl. VII - VIII :
Mistrz czytania – Karolina Luberda
II miejsce – Marzena Gaździak
III miejsce – Anna Jamińska

Nagrody wręczył Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk. Pan wójt gratu-
lując uczestnikom konkursu podkreślił, 
że czytając książki już są wygranymi, 
bo to właśnie czytanie jest jednym 
z najpiękniejszych wynalazków czło-
wieka, który sprawia, że można poczuć 
się szczęśliwym i wolnym. Kierownicz-
ka GBP Monika Groń zaznaczyła, że 
punktacja jury była bardzo wyrównana 
i wszyscy swoim występem zasłużyli na 
wysokie miejsca.

Wakacje z Biblioteką

Piknik u Alicji w Krainie  
Książkowych Czarów
7 lipca w Amfiteatrze w Ochotnicy 
Górnej, w bibliotece w Ochotnicy Dolnej 
i w Czytelni pod chmurką w Tylmanowej 
odbyły się fantastyczne spotkania z Ali-
cją w Krainie Książkowych Czarów, zor-
ganizowane przez Gminną Bibliotekę 
w Ochotnicy Dolnej, WOKw Ochotnicy 
Górnej i WOK w Tylmanowej. 

Pierwsze wakacyjne spotkania z cyklu 
„Z książką w chmurach” poprowadziła pi-
sarka Ewa Stadtmuller. Pani Ewa jak zwy-
kle bajkowo wprowadziła uczestników 
do zaczarowanej krainy jaką są książki 
i niczym nieograniczona wyobraźnia.

Warsztaty Zielono Mi
14 lipca miały miejsce kolejne trzy spo-
tkania z cyklu „Z książką w chmurach” 
zorganizowane przez Gminną Bibliotekę 
w Ochotnicy Dolnej we współpracy 
z WOKw Ochotnicy Górnej i WOK 
w Tylmanowej.

Tym razem spotkaliśmy się na warszta-
tach „Zielono mi”, które poprowadziła 
pisarka Monika Sawicka-Kacprzak. Pani 

Monika przypominała uczestnikom czym 
jest ekologia, jakich zasad powinien prze-
strzegać mały ekolog, dlaczego nie na-
leży wyrzucać śmieci, jak je segregować 
oraz jak przebiega proces przetwarzania 
ich na wysypiskach.

Bajkowy las w słoiku
W dniu 21 lipca odbyły się warsztaty 
„Bajkowy Las w Słoiku” zorganizowane 
przez Gminną Bibliotekę w Ochotnicy 
Dolnej we współpracy z WOK w Ochot-
nicy Górnej i WOK w Tylmanowej. 
Zajęcia poprowadziła Monika Groń, 
kierownik GBP.

Pani Monika pokazała i poinstruowała 
jak prawidłowo założyć swój własny las 
w słoiku i jak o niego zadbać. Uczestni-
cy z zapałem wzięli się do pracy, dzięki 
czemu powstały niesamowite, roślinne 
kompozycje, które później każdy zabrał 
ze sobą do domu.

Co mi w duszy gra?
3 sierpnia w Ochotnicy Górnej, Ochot-
nicy Dolnej i Tylmanowej odbyły się 
ostatnie wakacyjne warsztaty biblio-
teczne z cyklu „Z książką w chmurach” 
zorganizowane przez Gminną Bibliotekę 
w Ochotnicy Dolnej we współpracy 
z WOK w Ochotnicy Górnej i WOK 
w Tylmanowej. Zajęcia poprowadziła Elż-
bieta Kolusz - poetka, animator, plastyk 
i wychowawca.

Pani Elżbieta rozpoczęła od przeczyta-
nia bajki „Grajek z Hamelin” ze zbioru 
pt. „Moje ulubione bajki” autorstwa R. 
A. F. Scriba, do której dzieci we własnej 
interpretacji wykonały ilustracje. 

Uczestnicy z zapałem brali udział 
w literowych zmaganiach z alfabe-
tem – „Pociągu liter z wagonami słów” 
oraz w zabawie „piłka w kręgu” gdzie 
tematycznie grupowali wyrazy z danej 
kategorii. Odważni wyskakali swoje imię 
na skakance lub podbili je rakietką ping- 
pongową, a ochotnicy odczytali nowy 
wiersz pani Elżbiety Kolusz pt. „Lubię”, 
który został podarowany bibliotece. 
Na zakończenie wszyscy wylosowali 
sentencję książkową i otrzymali słodki 
poczęstunek.

Wieczorek poetycki
W dniu 19 lipca w WOK w Ochotnicy 
Dolnej odbył się montaż słowno-mu-
zyczny „ROMANTYZM PO POLSKU”.

Na scenie wystąpili Jerzy Zielnik i Ma-
ria Skurjat-Silva, którzy w niezwykłych 
aranżacjach zaprezentowali jedne 
z największych dzieł Adama Mickiewi-
cza, Cypriana Kamila Norwida, Juliusza 
Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego.

Usłyszeliśmy m.in. fragment inwo-
kacji Pana Tadeusza, Romantyczność, 
Fortepian Chopina, W pamiętniku 
Zofii Bobrowny, Przedświt, Testament 
mój oraz Promethidion. Wydarzenie 
otworzyły Monika Groń, kierownik 
GBP i Monika Jagieła, kierownik WOK 
w Ochotnicy Dolnej, przybliżając pokrót-
ce sylwetki artystów. 

Na zakończenie publiczność nagrodziła 
artystów wielkimi brawami. Chętni mieli 
możliwość zrobienia sobie pamiątkowe-
go zdjęcia oraz otrzymania autografu.

Serdecznie dziękujemy za przybycie 
Pani Marii Łojas-Jurkowskiej, Radnej 
Powiatu i Sekretarz Gminy oraz uczestni-
kom kolonii z Hajnówki, a także wszyst-
kim uczestnikom.

Narodowe Czytanie 
W dniu 9 września 2022 roku w WOK 
w Ochotnicy Dolnej odbyło się wspólne 
czytanie zorganizowane w ramach akcji 
Narodowego Czytania zainicjowanego 
przez Prezydenta RP w 2012 roku.

Gminna Biblioteka w Ochotnicy Dol-
nej po raz szósty wzięła udział w akcji. 
Do tej pory czytaliśmy Wesele Stanisła-
wa Wyspiańskiego, Przedwiośnie Stefana 
Żeromskiego, nowele polskie, Ballady-
nę Juliusza Słowackiego, której fragmen-
ty można odsłuchać na naszej stronie 
oraz Moralność Pani Dulskiej Gabrieli 
Zapolskiej. W tym roku czytaliśmy Balla-
dy i romanse Adama Mickiewicza.

Spotkanie rozpoczęła Monika Groń, kie-
rownik GBP w Ochotnicy Dolnej, która 
przybliżyła nam treść listu Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy oraz osobę i twór-
czość Adama Mickiewicza.

Później głos zabrał Krzysztof Jurow-
ski Zastępca Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna, który podziękował organizatorom 
za kontynuowanie tradycji obchodów 
wspólnego czytania dzieł polskich kla-
syków i podkreślił jak ważnym zadaniem 
jest promocja czytelnictwa.

Do wspólnego czytania włączyli się 
również: pani Barbara Konopka Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej Centrum i Emilia 
Tworek, uczennica Szkoły Podsta-
wowej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Tylmanowej.

Noc w Bibliotece
W piątek 30 września 2022 r. czy-
telnicy Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Ochotnicy Dolnej wzięli udział w Nocy 
Detektywów, która odbyła się w ramach 
ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod 
hasłem To się musi powieść. Spotkanie 
poprowadził Krzysztof Petek – pisarz, 
dziennikarz, organizator wypraw i szkół 
przetrwania.

Pan Krzysztof rozpoczął spotkanie od 
prelekcji, podczas której za pomocą 
zabawnych anegdot, pasjonujących fak-
tów historycznych i geograficznych oraz 
pokazu slajdów opowiedział uczestnikom 
jak wyglądały jego wyprawy m.in. do 
Rumunii, Amazonii.

Następnie policjanci Rafał Skrobot i Pa-
weł Filas z Komendy Powiatowej Policji 
w Nowym Targu opowiedzieli jak na co 

dzień wygląda praca w policji. Pokaza-
li jak zbierać i zabezpieczać ślady prze-
stępstw oraz jak posługiwać się bronią. 
Wszyscy mieli możliwość sprawdzić jak 
pobiera się odciski palców, obejrzeć 
dokładnie sprzęt policyjny oraz przete-
stować alko gogle, imitujące zachowanie 
osoby będącej w stanie nietrzeźwości.

Po części praktyczniej, uczestnicy zostali 
podzieleni na trzy grypy (pierwszą, drugą 
i siódmą) i pod okiem opiekunów oraz 
bibliotekarzy rozpoczęli rywalizację 
terenową, która miała doprowadzić ich 
do ukrytego skarbu. Na zakończenie 
uczestnicy obejrzeli film pt. „Biuro De-
tektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza 
tajemnica”.

Spotkanie dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach projektu pn. „Jak nie 
czytam, jak czytam!”

Elektroniczny system  
udostępniania zbiorów
Od 10 czerwca 2022 r. w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Ochotnicy Dolnej oraz 
w jej filiach w Ochotnicy Górnej i w Tyl-
manowej został uruchomiony elektro-
niczny system udostępniania zbiorów.

System biblioteczny SOWA2/MARC21 
zmieni dotychczasową pracę Biblioteki 
oraz znacznie ułatwi czytelnikom sposób 
korzystania z jej zasobów.

Dostęp do katalogu jest możliwy ze sta-
nowisk komputerowych w czytelniach 
oraz przez stronę internetową biblioteki. 

Czytelnicy mają możliwość samodziel-
nego sprawdzania stanu konta czytel-
niczego w Internecie i historii swoich 
wypożyczeń, przedłużanie okresu 
wypożyczenia, rezerwowania i zamawia-
nia książek.
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Po uruchomieniu katalogu internetowe-
go GBP, pojawia się zakładka logowania. 
Czytelnik loguje się na swoje konto czy-
telnicze według podanej tam instrukcji. 
Po poprawnym zalogowaniu czytelnik 
ma możliwość sprawdzenia tytułów ksią-
żek wypożyczonych oraz przewidzianych 
terminów ich zwrotu.

Zapraszamy do naszych bibliotek 
uzupełnić dane czytelników (e-mail itp.) 
aby móc w pełni korzystać z katalogu 
on-line.

Projekt Priorytet 1 – Zakup 
nowości wydawniczych
Gminna Biblioteka Publiczna w Ochot-
nicy Dolnej otrzymała dofinansowanie 
w ramach Programu Wieloletniego 

Wydarzenia w WOK 
styczeń – październik 2022r

Styczeń

02.01. Koncert kolęd 
i pastorałek 
oraz uroczysta oprawa Mszy św. w wy-
konaniu Orkiestry Dętej OSP Ochotnica 
Dolna w Kościele p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Ochotnicy 
Górnej

14. 01 Hej kolęda, kolęda...
Pod takim tytułem odbył się Koncert 
kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów 
Ogniska Muzycznego. Było to rów-
nież podsumowanie półrocznej pracy 
uczniów. 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bi-
bliotek publicznych Kierunek Interwen-
cji1.1.Zakup i zdalny dostęp do nowości 
wydawniczych ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z budżetu państwa 
w kwocie 10 500,00.

Dzień Języka Ojczystego
W dniu 25 lutego z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Języka Ojczystego 
bibliotekę w Ochotnicy Górnej odwie-
dzili uczniowie klasy III SP w Ochotnicy 
Górnej wraz z wychowawczyniami: 
Anną Wójciak i Zofią Chrobak. Podczas 
spotkania uczniowie czytali opowiadania 
z trudnymi słowami, układali rozsypanki, 
rozwiązywali zagadki językowe oraz po-

znali wiele nowych słów, które pojawiły 
się w języku polskim.

3)16.01. Zaśpiewajmy Jezuskowi 
Kapela góralska Wstonzecki wraz 
z przedstawicielami Urzędu Gminy na 
czele z Panem Krzysztofem Jurkowskim 
kolędowała w Kościele św. Kazimierza 
w Nowym Sączu. 

Po zakończonej mszy św. odbył się 
Koncert Kolęd, który w ciepły i piękny 
sposób wydłużył wszystkim wykonaw-
com i słuchaczom czas świąt. Wykonaw-
cy w niezwykłej świątecznej scenerii 
zaprezentowali swoje umiejętności 
grając i śpiewając kolędy i pastorałki.

23. 01 - Koncert kolęd  
i pastorałek w wykonaniu  
dzieci z zajęć wokalnych
Na zakończenie okresu bożonarodze-
niowego uczniowie zajęć wokalnych 
prowadzonych w Wiejskich Ośrodkach 
Kultury w Gminie Ochotnica Dolna 
przygotowali koncert kolęd i pastorałek. 
Ponadto wystąpiła pani Mirosława Za-
ziąbło – Hubiak, Pani Agata Gołdyn oraz 
za pianinem Pan Michał Busek

Ferie 
W czasie ferii zimowych w Wiejskim 
Ośrodku Kultury zostały zorganizowane 
zajęcia dla dzieci i młodzieży: 
1) Feriada to zajęcia na stoku narciar-
skim w Kluszkowcach. W sumie było 
pięć wyjazdów. Dzieci i młodzież pod 
okiem instruktorów szlifowali jazdę na 
nartach, a niektórzy od początku uczyli 
się pierwszych kroków. Na zakończenie 
uczestnicy feriady otrzymali pamiątkowe 
medale oraz słodkości. Pracownicy WOK 
w Ochotnicy Dolnej składają ogromne 
podziękowanie rodzicom zaangażowa-
nym w wyjazdy na narty za wszelaką 
otrzymaną pomoc. 
2) Zabawy na śniegu - lepienie bał-
wanów, wyścigi na śniegu, celowanie 
do tarcz kulami śnieżnymi oraz zjazdy 

z górki na sankach lub ślizgach. 
3) Wyjazd do Zakopanego do Parku Iluzji. 
4) Turniej tenisa stołowego.
Zwycięzcami turnieju Tenisa Stołowego 
zostali:
I miejsce - Marcin Rusnak
II miejsce - Piotr Wójciak
III miejsce - Piotr Kołek 

Luty

17.02 Poznajemy  
Miejsca Pamięci
W piękny, słoneczny, zimowy dzień w ra-
mach zajęć regionalnych prowadzonych 
w WOK rozpoczęliśmy cykl wycieczek 
po Gminie Ochotnica Dolna, na których 
poznajemy i odkrywamy historię, kulturę 
i tradycje naszej Małej Ojczyzny.

W pierwszym dniu odwiedziliśmy 
os. Skałka w Ochotnicy Górnej, które we 
wrześniu i październiku 1944 było bazą 
liczącego ok. 200 partyzantów IV bata-
lionu 1. Pułku Strzelców Podhalańskich 
AK kpt. Juliana Zapały „Lamparta”. 

W roku 1955 na Skałce gościł na zimowi-
sku ks. Karol Wojtyła, późniejszy papież 
Jan Paweł II. Dziękujemy P. Andrzejowi 
- kustoszowi Wojtyłowej Gazdówki za 
gościnę i piękną lekcję historii!.

Marzec

05.03 Dzień Kobiet 
5 marca w WOK w Ochotnicy Dolnej 
uroczyście obchodziliśmy Dzień Kobiet 
zorganizowany przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną oraz Wiejski Ośrodek 
Kultury. Wszystkim Paniom dziękujemy 
za przybycie, przesympatyczną atmos-

ferę i życzymy wszystkiego co najlepsze, 
abyście czuły się silne i piękne.
Bardzo dziękujemy za przyniesione dary 
dla potrzebujących z Ukrainy

27.03 Wieczorek poetycki 
Wydarzenie organizowane przez Wiejski 
Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Ochotnicy Dolnej.

Podczas spotkania zaprezentowano 
twórczość autorki nowo wydanego tomi-
ku poezji pt. „Zebrane myśli”. 

Ponadto odbyła się promocja publikacji 
pt. „Zioła w kuchni górali gorczańskich”, 
do których opisy ziół są również autor-
stwa Pani Stasi Gołdyn.

Podczas spotkania była możliwość naby-
cia zarówno Tomiku Poezji jak i publikacji 
o ziołach.

Kwiecień

10.04 Misterium Męki Pańskiej
Po latach przerwy ponownie została 
wystawiona sztuka teatralna „Misterium 
Męki Pańskiej”. Sztuka została przygo-
towana przez grupę teatralną działa-
jącą przy WOK-u oraz przez członków 
Związku Podhalan z Ochotnicy Dolnej. 
Wszystkim wykonawcom serdecznie 
dziękujemy.

17.04 Rezurekcja
Muzyczna oprawa procesji oraz Mszy 
św. Zmartwychwstania Pańskiego przez 
Orkiestrę Dętą OSP 

Maj

Szkolenie dzieci  
i młodzieży - Viar
WOK w Ochotnicy Dolnej realizuje 
projekt BIT: Bony na Innowacje Techno-
logiczne - wsparcie rozwoju kompetencji 
cyfrowych pracowników instytucji kul-
tury w podregionie nowotarskim, współ-
finansowany przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa w ramach konkursu: „Cy-
fryzacja Gminnych Ośrodków Kultury” 
w ramach działania 3.2 Innowacyjne roz-
wiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020”.

W maju rozpoczęliśmy szkolenia dzieci 
i młodzieży w ramach w/w projektu:

Codzienna Majówka 
Tradycyjnie co roku w miesiącu maju co-
dziennie wczesnym rankiem o godz. 6.00 
można usłyszeć pieśni Maryjne, które 
co roku nieprzerwalnie od kilkudziesię-
ciu lat wykonują członkowie orkiestry 
kontynuując wcześniejszą tradycję 
zapoczątkowaną przez panów, którzy 
kochają muzykę do dziś. Cieszy fakt, że 
coraz więcej członków orkiestry angażu-
je się w tę tak piękną tradycję, a naj-
bardziej jesteśmy wdzięczni młodzieży, 
która chętnie ponosi trud codziennego 
wstawania o tak wczesnej porze, aby 
czcić imię Matki Bożej tym, co potrafią 
najlepiej czyli muzyką.
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02.05 Święto Strażaków
Strażacy OSP Ochotnica Dolna wraz 
z Orkiestrą Dętą OSP wspólnie obcho-
dzili swoje święto. W tym dniu była od-
prawiona uroczysta Msza św. w Kościele 
Parafialnym. Muzyczną oprawę Mszy św. 
przygotowała Orkiestra. Po zakończo-
nej Mszy św. był wspólny przemarsz do 
WOK oraz posiady przy watrze.

08.05 Odpust parafialny
Muzyczna oprawa procesji oraz Mszy 
św. odpustowej w Kościele Parafialnym 
przez Orkiestrę Dętą

15.05 Konkurs Góralskie  
śpiewonie Nowy Targ 
Mirosława Zaziąbło - Hubiak - instruk-
torka zajęć wokalnych prowadzonych 
w WOK wraz z uczennicami Pauliną 
Czajką oraz Oliwią Chrobak wzięły 
udział w konkursie „Góralskie śpiywa-
nie”, który odbył się w Miejskim Centrum 
Kultury w Nowym Targu. Wystąpiły 
w kategorii Mistrz i Uczeń. Oliwia Chro-
bak wraz z Mistrzem zajęły I miejsce, co 
dało im nominację do Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu nad Wisłą

21.05 Majówka przy górskiej 
kapliczce 
Majówki odprawiane przy górskich 
kapliczkach to tradycja naszej wsi. Przez 
całe wieki również i dziś w miesiącu 
maju Ochotniczanie gromadzili się przy 
kapliczkach, by wspólnie odśpiewywać 
Litanie Loretańską. Aby podtrzymać tę 
piękną tradycję odprawiliśmy Majówkę 
wraz z zespołami działającymi przy WO-
K-u. Była to majówka wielopokoleniowa

22.05 Powiatowy Przegląd  
Orkiestr Dętych
Brawo Orkiestra Dęta OSP  
Ochotnica Dolna!

W Parku Miejskim im. Adama Mickiewi-
cza w Nowym Targu w niedzielę 22 maja 
2022 r. odbył się XIV Podhalański Festi-
wal Orkiestr Dętych. 

Organizatorem wydarzenia jest Powia-
towe Centrum Kultury w Nowym Targu, 
Urząd Miasta Nowy Targ oraz Starostwo 
Powiatowe w Nowym Targu. Patronat 
sprawuje też Małopolskie Centrum 
Kultury Sokół z Nowego Sącza – festiwal 
stanowi bowiem eliminacje do Mało-
polskiego Festiwalu Orkiestr Dętych 
ECHO TROMBITY, który jest dorocznym 
spotkaniem konkursowym najlepszych 
orkiestr dętych z całego Województwa 
Małopolskiego.

Miło nam poinformować, że Orkiestra 
Dęta OSP Ochotnica Dolna zajęła 
II miejsce wśród orkiestr z całego Podha-
la i tym samym zakwalifikowała się do 
przeglądu na szczeblu wojewódzkim. 

Naszym orkiestrantom życzymy powo-
dzenia i dalszych sukcesów!

27.05 Konkurs Literacki „Piękno 
Małopolski słowem opisane” 
Z wielką radością przekazujemy informa-
cję, że ogłoszony przez Małopolskie Cen-
trum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 
Konkurs Literacki „Piękno Małopolski 
słowem opisane”, nad którym Honorowy 
Patronat objął Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego - Witold Kozłowski, 
przyniósł naszej ochotnickiej poetce 
Pani Stanisławie Gołdyn zaszczytne 
III Miejsce.

Piękno Małopolski, fragmenty jej krajo-
brazu i architektury; piękno twórczości 
ludowej, rękodzieła, obrzędów i zwy-
czajów, legend, a nawet smaku niepo-
wtarzalnych, tradycyjnych małopolskich 
potraw, ale też piękno zwykłych ludzi, 
na co dzień zamieszkujących tę ziemię 
można było opisać prozą lub wierszem. 

Do konkursu zgłosiliśmy trzy wiersze, 
które przyniosły Pani Stasi tak wspaniałe 
osiągnięcie.

Gratulujemy Pani Stanisławie Gołdyn 
oraz Pani Stanisławie Noworolnik 
z Tylmanowej, która również została 
laureatką konkursu.

Przy okazji przypominamy, że wydaliśmy 
cztery Tomiki Poezji Pani Stanisławy 
Gołdyn, które można nabyć w Kiosku 
Wielobranżowym na Targowisku przy 
Urzędzie Gminy.

Czerwiec

02.06 Edukacyjna wycieczka 
„Tropem ochotnickich dziejów”
W Dzień Dziecka z grupą dzieci i mło-
dzieży w ramach zajęć regionalnych 
wybraliśmy się „Tropem ochotnickich 
dziejów” na rozwiązywanie tajemnic 
historycznych. Grę terenową rozpo-
częliśmy od parkingu przy kościele 
parafialnym. Uczestnicy chętnie słuchali 
opowieści na temat wydarzeń, które 
rozegrały się w miejscach, po których 
prowadziła trasa Questu. Dzieci chętnie 
poznawały historię i z wielkim zaanga-
żowaniem rozwiązywały zagadki, by 
ostatecznie dotrzeć do miejsca, gdzie 
ukryliśmy skarb. 

Młodzież radziła sobie bardzo dobrze 
z odkrywaniem zagadek i szybko dotarła 
do skarbu.

Jeśli ktoś ma ochotę na rozwikłanie 
zagadek i odkrycie wszystkich ukrytych 
słów, które doprowadzą do zdobycia 
skarbu zapraszamy do WOK po odbiór 
Questu, który utworzyliśmy przy 
współpracy z Lokalną Grupą Działania 
„Gorce – Pieniny” w ramach Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie.

Quest opowiada o pięknych miejscach 
i dramatycznych wydarzeniach, jakie ro-
zegrały się na terenie Ochotnicy Dolnej 
w czasie II wojny światowej i nie tylko… 
Od punktu startu należy wędrować 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi 
w wierszowanej instrukcji. Po drodze są 
zagadki, których rozwiązanie pozwoli 
na odkrycie hasła. Trzeba się bacznie 
rozglądać, czytać tablice i inne napisy, 
dostrzegać kształty i detale. Hasło jest 
niezbędne, aby w końcu dotrzeć do 
skarbu.

Serdecznie zapraszamy do poznawania 
lokalnej historii poprzez zabawę.

05.06 Dzień Dziecka 
- piknik rodzinny
W dniu 05 czerwca przy Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej 
swoje święto obchodziły dzieciaki oraz 
ich rodzice. Piknik Rodzinny już po raz 
kolejny zorganizowaliśmy przy współpra-
cy z rodzicami dzieci uczęszczających do 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- 
Wychowawczego oraz Szkoły Przy-
sposabiającej do Pracy na Brysiówce 
oraz Dyrekcję i Pracowników ośrod-
ka, z Gminną Biblioteką Publiczną, ze 
Związkiem Podhalan z Ochotnicy Dolnej, 
z Wolontariatem Siostry Danuty oraz 
z OSP z Ochotnicy Dolnej. 

Podczas pikniku zbierane były wolne 
datki na rzecz Fundacji „Pod niebem 
Pienin” na cele Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczego i Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy na Bry-

siówce. Dziękujemy wszystkim ludziom 
dobrego serca za każdą złotówkę, którą 
wrzuciliście do puszki.

Za wszelaką pomoc w przygotowaniu 
Pikniku Rodzinnego kierujemy serdeczne 
słowa podziękowania:
- Związkowi Podhalan z Ochotnicy Dol-
nej wraz z Prezesem Leszkiem Chroba-
kiem za przygotowanie i obsługę stoiska 
z regionalnymi potrawami i grillowanie 
kiełbasek, lody oraz zorganizowanie 
przejażdżki quadem oraz przejażdżki 
na kucyku. W tym miejscu składamy 
również ogromne podziękowania Panu 
Henrykowi Kochowi.
- Siostrze Danucie wraz z Wolontariu-
szami za przygotowanie i obsługę stoiska 
z zabawkami i różnorakimi gadżetami.
- Pani Monice Groń oraz pracownikom 
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 
wszystkim Wolontariuszkom za obsługę 
kącika plastycznego oraz zaplatanie 
pięknych warkoczyków, malowanie bu-
ziek i tatuaże. Podziękowania kierujemy 
również do praktykantki Wiktorii.
- Ochotniczej Straży Pożarnej za pokazy 
oraz oprowadzanie dzieciaków po 
remizie strażackiej. Dzieciaki mogły też 
usiąść za kierownicą wozu strażackie-
go i poczuć się jak prawdziwy strażak 
ratownik.
- Rodzicom i pracownikom OREW i SPdP 
oraz wszystkim, którzy upiekli pyszne 
ciasta, ciasteczka i zrobili desery a także 
wszystkim tym, którzy podarowali róż-
norakie gadżety. 
- Dzieciakom i młodzieży oraz trenerom 
Karate Kyokushin Inpakuto za pokaz, 
a także Teatrowi Hejo wraz z opieku-
nem oraz Pani Agacie za wykonanie 
„rodzinnej piosenki”. Dziękujemy Panu 
Andrzejowi za watę, cukrową, popcorn 
i zjeżdżalnię.
- Moim współpracownikom oraz kierow-
nikowi i pracownikom Zakładu Gospo-
darki Komunalnej. 

Za wrażliwość i otwarte serce na potrze-
by drugiego człowieka dziękujemy spon-
sorom – właścicielom sklepów, salonów 
kosmetycznych, fryzjerskich i ciastkarni:
Lewiatan Ochotnica Dolna, 
Piekarnia Rusnak 
Lewiatan Tylmanowa Rzeka, 
Hitpol Ochotnica Dolna, 
Carrefour Ochotnica Dolna, 

Salon kosmetyczny Anna Lizoń, 
Salon kosmetyczny Mariola Syjud, 
Salon fryzjerski Barbara Pasoń.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
przybycie i wspólną zabawę.

Patronat nad Rodzinnym Piknikiem 
Charytatywnym obejmuje Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna.

12.06 Nuta Dunajca
W niedzielę 12.06. spora grupa dziew-
czyn wraz z instruktorką Mirosławą 
Zaziąbło-Hubiak oraz „Ochotnickie Bel-
koty” reprezentowały Wiejski Ośrodek 
Kultury w IV Przeglądzie Folkloru Pienin 
- Gorców - Podhala NUTA DUNAJCA.

W konkursie śpiewu solowego 
w kategorii dorosłych:
I miejsce – Mirosława Zaziąbło-Hubiak

W konkursie śpiewu solowego 
w kategorii młodzieżowej:
III miejsce: Maja Jagieła

W konkursie śpiewu solowego 
w kategorii dziecięcej:
Wyróżnienie - Marcelina Kuziel

W konkursie Mistrz – Uczeń:
I miejsce – Mirosława Zaziąbło-Hubiak 
wraz z uczennicami: Oliwią Chrobak, 
Pauliną Czajką i Zuzanną Gierczyk

Pięknie zaprezentowały się również 
malutkie góraleczki, które wystąpiły 
poza konkursem: Karolina Rusnarczyk, 
Basia Gromala i Anastazja Zaziąbło- 
Hubiak. WOK reprezentowała również 
Asia Jagieła.

12.06 Siedem Grzechów  
po góralsku spektakl teatralny
W niedzielne popołudnie mieliśmy 
przyjemność gościć w Wiejskim Ośrodku 
Kultury Grupę Teatralną „Coz teroz 
bedzie”, działającą przy Parafii w Białce 
Tatrzańskiej, a jej kierownikiem od same-
go początku jest Pani Maria Kuruc.

Grupa wystawiła u nas spektakl pt. „Sie-
dem grzechów głównych po góralsku” 
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i już cieszymy się z kolejnego spotkania, 
gdyż w swoim repertuarze grupa posiada 
też inne sztuki regionalne, góralskie, 
wśród których można znaleźć i komedie 
i dramaty. Wszystkie jednak łączy jedno: 
zamiłowanie do kultury Podtatrza i jego 
historii. „Siedem grzechów po góral-
sku” to sztuka, która oparta została na 
gawędach Kazimierza Przerwy-Tetmaje-
ra z książki „Na Skalnym Podhalu” oraz 
filozofii ks. prof. Józefa Tischnera.

Dziękujemy Pani Marii oraz młodym 
aktorom za wszystkie emocje, których 
nam dostarczyliście, a było ich napraw-
dę dużo...łzy smutku przeplatały się ze 
łzami ze śmiechu. Wspaniały spektakl 
pięknie zagrany! GRATULUJEMY! Bardzo 
cieszymy się z dalszej współpracy.

15.06 Koncert uczniów  
z Ogniska Muzycznego
Kolejny rok szkolny w Ognisku Muzycz-
nym dobiegł końca. Z tej okazji ucznio-
wie zaprezentowali swoje umiejętności 
i talent przed rodzicami i bliskimi. Po 
występach wszyscy uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

26.06 Ogólnopolski Festiwal 
Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu nad Wisłą 
Podczas Festiwalu zaprezentowała 
swoje umiejętności uczennica zajęć wo-
kalnych prowadzonych w WOK Oliwia 
Chrobak wraz z instruktorką śpiewu 
Mirosławą Zaziąbło-Hubiak w kategorii 
Mistrz-Uczeń. Swoim wspaniałym woka-
lem wywalczyły WYRÓŻNIENIE!

Kwiecień/Czerwiec to czas 
warsztatów rękodzielniczych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Zajęcia prowadziła Pani Władysła-
wa Kurzeja. Podczas zajęć robiliśmy 
makramy, torebki, kartki okolicznościo-
we haftem matematycznym, kwiatki 
z bibuły, ptaszki z włóczki i wiele innych 
piękności. 

26) Lipiec Czerwiec/lipiec/ 
wrzesień - Cykl zajęć z robotyki
W Wiejskich Ośrodkach Kultury 
w Ochotnicy Dolnej Ochotnicy Górnej 
i Tylmanowej odbywały się wakacyjne, 
bezpłatne warsztaty z robotyki dla 
dzieci z terenu Gminy Ochotnica Dolna 
– i polskich i romskich. Udział w warsz-
tatach był poprzedzony zapisami, które 
zakończyły się 23 czerwca br. 

Warsztaty prowadzone były w dwóch 
grupach wiekowych: grupa 6-8 lat oraz 
grupa 9-12 lat. Każda z grup liczyła po 
12 osób. 

Robotyka odbywała się w ramach dofi-
nansowania otrzymanego przez Gminę 
Ochotnica Dolna w ramach Programu 
Integracji Społecznej i Obywatelskiej 
Romów w Polsce na lata 2021 - 2030 na 
zadanie „Zajęcia edukacyjne z robotyki. 

Głównym celem realizacji projektu była 
integracja przez zabawę oraz wspól-
ne spędzanie czasu wolnego - zajęcia 
z robotyki były okazją do rozmów dzieci 
polskich i romskich, a tym samym do 
lepszego poznania się wzajemnie. Dla 
dzieci romskich była to także możliwość 
nauki języka polskiego.

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”.

03.07 Koncert Orkiestry Dętej 
na prymicjach Ojca Waldemara - 
kolegi z Orkiestry
Był to dlo nos zaszczyt, powód do 
radości,
Gościć Waldka w WOK-u w kapłańskiej 
godności.
Downego kolege, ftory z nomi grywoł,
pospołu z orkiestrą na koncertach 
bywoł.

Odrzucił syćko co świat oferuje,
w zakonnym habicie nojlepi sie cuje.
I takiego właśnie Waldka Mrozowego,
wspominać bedomy niemal dnia 
kozdego.

„Pójdze haw na scene, piyknie Cie 
pytomy 
weź trąbke do ręki razem se zagromy.
Niech do nieba wzleci naskie wspólne 
gronie
i bedzie podzięką za Twe Powołonie”.
(Stanisława Gołdyn)

09.07 OCHO Festiwal 
9 lipca odbyła się wyjątkowa muzyczna 
uczta w Ochotnicy! W najpiękniejszym 
zakątku Gorc przy Wiejskim Ośrodku 
Kultury zabrzmiały najlepsze polskie 
zespoły. Wystąpili: SORRY BOYS jeden 
z najciekawszych zespołów alternatyw-
no-popowy z charyzmatyczną woka-
listką, kompozytorką i autorką tekstów 
- Belą Komoszyńską oraz Tomaszem 
Dąbrowskim i Piotrem Blak.

Gwiazdą OCHO!FESTIWALU był wyjąt-
kowy, energetyczny i bezkonkurencyjny 
zespół FISZ EMADE TWORZYSTWO 
- zdobywca tegorocznych Fryderyków 
- najważniejszej nagrody polskiej sceny 
muzycznej! Nie jednej, nie dwóch, ale aż 
trzech statuetek!

Przed koncertem naszych gwiazd wystą-
pili Deny Ki oraz KNT. Na piszczałkach 
zagrał Jaś Smreczek oraz zaśpiewały 
dziewczynki z zespołu Góralskiego Nu-
cicki Helenka Chlipała oraz Olka Faltyn

10.07 Gorczańskie kośby
10 lipca odbył się Festyn „Gorczańskie 
Kośby” z portalem M jak Małopolska, 
który rozpoczął się od występu zespołu 
regionalnego „Spod Gorca” oraz uczniów 
zajęć wokalnych prowadzonych w Wiej-
skim Ośrodku Kultury. Ze swoimi uczen-
nicami zaśpiewała również Mirosława 
Zaziąbło-Hubiak. Następnie wystąpiły 
wokalistki Studio Piosenki Young Stars: 
Marta Dydziak, Monika Traczyk oraz 
Julia Kołatek. 

Po występach rozpoczął się konkurs 
składania siana poprowadzony przez 
Krzysztofa Trebunię – Tutkę. W zaciętej 
rywalizacji wystartowały trzy druży-
ny: przedstawiciele Związku Podhalan 
w Ochotnicy Górnej, Związek Podhalan 
Oddział Gorczański w Ochotnicy Dolnej 
oraz drużyna wyłoniona z publiczności 
zgromadzonej na festynie. Pierwsze 
miejsce zdobyła drużyna w składzie Pani 
Katarzyna Syjud oraz Pan Marian Urba-
niak reprezentujący Związek Podhalan 
w Ochotnicy Dolnej. Drugie miejsce 
wywalczyła Pani Aneta Gołdyn oraz Pan 
Andrzej Konopka, zaś miejsce trzecie za-
jęli: Pani Maria Furca oraz Pan Krzysztof 
Dłubacz – reprezentanci Związku Podha-
lan w Ochotnicy Górnej. Wszystkim 
„zawodnikom” serdecznie dziękujemy za 
udział w konkursie i gratulujemy, gdyż 
siano w kopy poskładali w zaledwie kilka 
minut. 

Po konkursie składania siana chłopaki 
z MKS Trial Ochotnica oraz Laci Hege 
– Mistrz Węgier w trialu rowerowym 
wykonali fantastyczny „Trial Show”. Po-
dziwialiśmy różnorakie triki oraz skoki po 
przeszkodach a nawet i po samochodzie 
wykonane na rowerach trialowych. Dzię-
kujemy Mks Trial-Ochotnica i Hegeshow.

Wieczorną część festynu rozpoczęli-
śmy od koncertu BoBa - duo, następnie 
publiczność bawił Kabaret Śleboda 
z Gliczarowa. 

Przed występem Gwiazdy wieczoru Pan 
Jakub Kurek - właściciel portalu M jak 
Małopolska wręczył Wójtowi Gminy 
Ochotnica Dolna nagrody za tytuł Naj-
piękniejszej Gminy Wiejskiej Małopolski 
2020 oraz Super Gmina Małopolski 
2020. Gmina otrzymała voucher na 
kampanię reklamową o wartości 30 
000 zł, z czego połowa kwoty będzie 
przeznaczona na kampanię reklamową 

dla przedsiębiorców prowadzących dzia-
łalność gospodarczą na terenie Gminy 
Ochotnica Dolna. 

O godz. 20.00 zagrał zespół Old Bre-
akout. Gościnnie w Breakoutami zagrał 
znakomity muzyk, gitarzysta zespołu 
Dżem - Jerzy Styczyński oraz wokalistka 
Magdalena Meinsel, która zachwyciła 
publiczność swoim głosem. Dziękujemy 
Old Breakout za piękny koncert.

Po koncercie przyszedł czas na tańce 
wywijańce do późnych godzin nocnych 
przy zespole muzycznym KNT.

Podczas festynu swoją twórczość 
zaprezentowali twórcy ludowi z Ochot-
nicy i z Tylmanowej. Można było też 
pokosztować regionalnych przysmaków 
przygotowanych przez Związek Podhalan 
z Ochotnicy Dolnej, Stowarzyszenie Od-
krywamy Gorce oraz Bacówkę u Bucka. 
Były też zabawy i atrakcje dla dzieciaków 
a Panie z Gminna Biblioteka Publiczna 
w Ochotnicy Dolnej zaplatały dziew-
czynkom kolorowe warkoczyki.

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy włączyli się w pomoc 
przy organizacji festynu.

Publiczności dziękujemy za obecność 
i wspólną zabawę! 

19.07 „Romantyzm po Polsku” 
W WOK odbyło się spotkanie słowno-
-muzyczne z aktorem teatralnym i filmo-
wym - Jerzym Zelnikiem oraz pianistką 
Marią Skurjat - Silva.

Spotkanie zorganizowane zostało przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Wiej-
ski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej 

24.07 Turniej Brydża 
Sportowego 

24. 07 Msza św. na halach Jagie-
łowskich pod szczytem Gorca
Co roku Orkiestra Dęta OSP Ochotnica 
Dolna dba o muzyczną oprawę Mszy Św. 
Jest to również okazja do wspólnego mu-
zykowania i śpiewu na łonie natury. 

Sierpień

02.08 59. Festiwalu Górali  
Polskich w Żywcu
Podczas festiwalu zaprezentowały swoje 
umiejętności uczennice zajęć wokal-
nych prowadzonych w WOK. Oliwia 
Chrobak, Paulina Czajka oraz Zuzanna 
Gierczyk wraz z instruktorką śpiewu 
Mirosławą Zaziąbło-Hubiak w kategorii 
Mistrz-Uczeń.

Również Wiejski Ośrodek Kultury repre-
zentowała grupa śpiewacza „Ochotnickie 
Belkoty” Dziewczyny wyśpiewały sobie 
II miejsce, za co kładamy wielkie gratula-
cje, zarówno dla Mistrza jak i Uczennic! 
zaś Mirosława Zaziąbło - Hubiak w kate-
gorii śpiewu solowego zajęła miejsce I.

Dziękujemy Mirce, dziewczynom oraz 
Belkotom za piękny dzień i gratulujemy 
sukcesów!!! Wielkie brawa dla Was!!!
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Sierpień - Wakacje z WOK-iem 
W ramach zajęć wakacyjnych 
odbyły się :

1)Warsztaty kreatywne 
Piękne i oryginalne organizery na biurko 
wykonane przez dzieci na warsztatach 
kreatywnych w ramach zajęć „Wakacje 
z WOK-iem”. Wystarczyły stare gazety, 
butelka, klej i bibuła a fantazji i pomysło-
wości nie było końca. 

2) Wakacyjne igrzyska radości
Zabawy z animatorem kultury, rywali-
zacje drużynowe to kolejny dzień pełen 
wrażeń i zabawy przy Wiejskim Ośrodku 
Kultury w ramach wakacji z WOK-iem

3) Kino plenerowe „Wakacje Mikołajka”.
To kolejne zajęcia w cyklu wakacji 
z WOK-iem. Tym razem kino pod gwiaz-
dami i przygody Mikołajka był to film 
przeznaczony dla rodzin z mniejszymi 
i większymi dziećmi. 

03-08. Goście z Wejherowa
W sierpniu gościliśmy Panie z Łężyc-
kiego Koła Gospodyń Wiejskich Gminy 
Wejherowo. Podczas pobytu w naszej 
miejscowości panie zdobyły jeden z Gor-
czańskich szczytów Turbacz, a także 
zaangażowały się na rzecz biegów gór-
skich. Wraz z paniami z koła Gospodyń 
Wiejskich z Ochotnicy Górnej obstawia-
ły jeden z punktów żywieniowych na 
trasie biegowej. 

05 – 07.08. Festiwal Biegów 
Górskich „Gorce Ultra Treil” 
Od kilku lat WOK jest współorganizato-
rem biegów górskich „Gorce Ultra Treil”

12-14.08 Zawody rowerowe 
MTB 4 Towers
Podczas zawodów MTB 4 Towers odbyły 
się również zawody dla dzieci, w których 
uczestniczyła liczna grupa dziecia-
ków z terenu gminy Ochotnica Dolna. 
W trakcie zawodów panowała wspaniała 
atmosfera, był bufet dla uczestników, 
trofea i nagrody dla najlepszych. Udział 
w zawodach był bezpłatny. Zawody 
już od kilku lat mają swoją pod nazwę 
„Może znajdziemy następców Katarzyny 
Niewiadomej...Niewiadomo???

W czasie przygotowań do dekoracji 
przed licznie zgromadzoną publicznością 
wystąpili młodsi i starsi zawodnicy Mks 
Trial-Ochotnica dając wspaniały pokaz!

Dziękujemy Cezaremu Szafrańcowi 
i całej ekipie za wspaniałe zawody, 
a zwycięzcom gratulujemy i wszystkim 
młodym zawodnikom, którzy w pocie 
czoła rywalizowali o najlepsze miejsca!!!

17.08 EKO warsztaty
W ramach „ Programu integracji spo-
łecznej i obywatelskiej Romów w Polsce 
na lata 2021-2030 w Wiejskim Ośrodku 
Kultury w Ochotnicy Dolnej odbyły się 
EKO warsztaty z panią Jadwigą Bandyk. 
Podczas warsztatów dzieci uczyły 
się ponownie wykorzystywać papier. 
Powstały koszyczki, różne zwierząt-
ka i oczywiście to co siedzi w naszej 
wyobraźni.

21.08 Dożynki
Pierwsza niedziela po Wniebowstąpieniu 
Matki Bożej to święto plonów w Ochot-
nicy Dolnej. W kościele parafialnym Zna-
lezienia Krzyża św. odbyła się uroczy-
stość dożynkowa, Msza św. dziękczynna 
i barwny przemarsz górali prezentują-
cych tegoroczny wieniec oraz Orkiestry 
Dętej OSP Ochotnica Dolna. 

W niedzielę, 21 sierpnia, mieszkańcy 
Ochotnicy Dolnej tradycyjnie podzięko-
wali za plony. Uroczystości dożynkowe 
zorganizowane przez Zarząd Związku 
Podhalan Oddział Gorczański w Ochot-
nicy Dolnej i Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Dolnej otworzyła msza 
św. w kościele Znalezienia Krzyża św. 
w Ochotnicy Dolnej. Zanim rozpoczęło 
się nabożeństwo uczestnicy uroczysto-
ści razem z mieszkańcami w barwnym 
orszaku prowadzonym przez Orkiestrę 
Dętą działającą przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej, z pocztem sztandarowym 
Związku Podhalan Oddział Gorczański 
w Ochotnicy Dolnej oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ochotnicy Dolnej 
udali się przed dzwonnicę, gdzie nastą-
piło poświęcenie przyniesionego wieńca 
oraz plonów. 

25-29.08 Wyjazd do Wejherowa 
Orkiestry Dętej OSP oraz Kapeli 
Góralskiej Wstonzecki
W ostatni weekend wakacji Orkiestra 
Dęta OSP Ochotnica Dolna oraz kapela 
góralska Wstonzecki koncertowały 
w zaprzyjaźnionej Gminie Wejherowo. 
Była to też okazja do bliższego poznania 
się Wójtów obydwu Gmin, gdyż Pan 
Tadeusz Królczyk również wybrał się 
w odwiedziny, aby spotkać się z Wójtem 
Gminy Wejherowo Panem Przemysła-
wem Kiedrowskim i omówić szczegóły 
dalszej współpracy.

Dziękujemy Nataszy Sobczak - Dyrek-
tor Biblioteki i Centrum Kultury Gminy 
Wejherowo wraz z wszystkimi pracow-
nikami oraz Wójtowi Gminy Wejherowo 
Panu Przemysławowi Kiedrowskiemu 
za wspaniałe przyjęcie i gościnę. To był 
piękny czas.

Bardzo cieszymy się, że Kaszubi przyjęli 
nasze zaproszenie i w przyszłym roku 
odwiedzą Ochotnicę. Swoją kulturę za-
prezentują podczas „Gorczańskich Kośb”, 
które odbędą się w trzecią niedzielę 
lipca.

Wrzesień 

Spotkania organizacyjne  
w kółkach zainteresowań dla 
dzieci i młodzieży na nowy rok  
szkolny 2022/23 

Wraz z nowym rokiem szkolnym 
rozpoczęliśmy też zajęcia w WOK:

1.Ognisko muzyczne 
- nauka teorii muzyki 
- nauka gry na skrzypcach, pianinie, gita-
rze, akordeonie, instrumentach dętych
- kapela muzyki regionalnej 
Zajęcia prowadzone są we wtorki i piątki

2. Karate Kyokushin 
Zajęcia prowadzone są we wtorki i piątki

3. Taniec nowoczesny 
Zajęcia prowadzone są w piątki

4. Zespół regionalny Spod Gorca 
– nauka tańca, śpiewu i muzyki. 
Zajęcia prowadzone są w piątki i soboty

5. Gimnastyka akrobatyczna. 
Zajęcia prowadzone są w czwartki

6. Nauka śpiewu i emisji głosu. 
Zajęcia prowadzone są w czwartki

7. Zajęcia z wykorzystaniem 
technologii Viar. 
Zajęcia prowadzone są w poniedziałki 
i środy. 

8. Warsztaty kulinarne. 
jęcia prowadzone są w pierwsze 
czwartki miesiąca 

9. Aerobik
10. Ćwiczenia rozciągające dla seniorów 
Zajęcia prowadzone są w poniedziałki 
i środy

11. Orkiestra OSP Ochotnica Dolna 

Październik

42) Warsztaty Historyczne  
w ramach projektu programu 
„Groby i cmentarze wojenne 
w kraju 2022” zadanie  
pn. „Ocalić od zapomnienia”.
W dniach 15,16,17 październik historia 
Ochotnicy i Tylmanowej została przy-
wołana i opowiedziana przez dr Dawida 
Golika– pracownika Instytutu Pamięci 
Narodowej w Krakowie. 15 październi-
ka w spotkaniu z historią uczestniczyli 
mieszkańcy Ochotnicy Górnej, natomiast 
16 października mieszkańcy Tylmanowej. 
17 października spotkanie z historią mieli 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. 
Jana Twardowskiego z Tylmanowej oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej z Ochotnicy Górnej.

W kolejnych dniach 21 i 24 października 
spotkanie z historią Ochotnicy i Tylma-
nowej przeprowadził pasjonat historii 
Pan Wojciech Mulet. W spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie: 
- Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka 
Sucharskiego z Tylmanowej, 
- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
z Ochotnicy Dolnej, 
- Niepublicznej szkoły Podstawowej im. 
Bohaterów Krwawej Wigilii z Młynnego, 
- Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa 
Tischnera.
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27.10 Zapal świeczkę, za tych 
których zabrał los...okrutny  
los czasów wojny
Na naszym cmentarzu znajduje się 
18 mogił, w których spoczywają boha-
terowie z czasów I wojny światowej oraz 
zamordowani przez Niemców z okresu 
II wojny światowej. Wolontariuszki 
z Wiejskiego Ośrodka Kultury oddały 
hołd bohaterom tamtych czasów zapala-
jąc świeczkę na ich mogiłach.

Listopad

11.11 Koncert Patriotyczny 
z okazji Święta Odzyskania  
Niepodległości przez Polskę 
Świętowanie 104. Rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości rozpoczęli-
śmy od uroczystej Mszy Świętej w inten-
cji Ojczyzny. Po Mszy Św. delegacje wraz 
z pocztami sztandarowymi udały się pod 
pomnik Ofiar Krwawej Wigilii, aby złożyć 
kwiaty i zapalić znicze. Wiązanki złożono 
także pod Krzyżem Niepodległości na 
Wzgórzu Tarchałowskim.

Wieczorem zgromadziliśmy się w Wiej-
skim Ośrodku Kultury, aby wspólnie 
świętować niepodległość poprzez 
wyśpiewanie pieśni Patriotycznych 
i Żołnierskich.

Dziękujemy serdecznie wszystkich 
wykonawcom: 
Mirosławie Zaziąbło-Hubiak wraz 
z uczennicami, 
Orkiestrze Dętej OSP Ochotnica Dolna 
pod batutą Piotra Matusiewicza wraz 
z solistami: Natalią Szczepaniak, Zbignie-
wem Chlebkiem, Pauliną Czajką i Oliwią 
Chrobak, 
Klubowi Seniorów Wiecznie Młodzi wraz 

z opiekunem Michałem Buskiem i Preze-
sem Janem Ligasem,
Grupie muzycznej w składzie: Agata Goł-
dyn - śpiew, Karolina Jagieła – skrzyp-
ce, Asia Rusnarczyk – flet, Wojciech 
Rusnarczyk – śpiew i gitara, Monika 
Jagieła – Gitara, Michał Busek – pianino, 
Tomasz Królczyk - Cajon, Asia Jagieła, 
Asia Rusnarczyk, Maja Jagieła, Justynka 
Antolec, Julka Rusnarczyk , Dominika 
Dąbrowska – chórek. 

Dziękujemy również Markowi Rusnakowi 
oraz Rafałowi Jagieła za obsługę tech-
niczną koncertu oraz pracownikom ZGK 
za pomoc przy składaniu sceny.

Wszystkim uczestnikom i wykonawcom 
dziękujemy za wspólne Świętowanie 
Niepodległej.

CHWAŁA BOHATEROM 
I WOLNEJ POLSCE!

Grudzień

Mikołajki
6 grudnia jak wszyscy wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
I każde dziecko prezent dostanie.
6 grudnia Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Dolnej odwiedził nas 
Święty Mikołaj. Licznie przybyłe dzieci 
wraz z rodzicami obejrzały mikołajkowe 
kino oraz otrzymały drobne upominki. 
Następnie z radością fotografowały 
się z Mikołajem i jego pomocnikami 
aniołkami. 

Spotkanie zorganizowała Gminna Biblio-
teka Publiczna w Ochotnicy Dolnej oraz 
WOK w Ochotnicy Dolnej. 

Dziękujemy za tak liczne przybycie.
Dziękujemy wolontariuszkom za pomoc 
w organizacji wydarzenia.

Obchody upamiętniające  
rocznicę Krwawej Wigilii 

Koncerty Bożonarodzeniowe 
i oprawy Mszy św. w wykonaniu 
Orkiestry Dętej OSP Ochotnica 
Dolna

Życzenia świąteczne
Na to Boze Narodzenie
przyjmijcie scyre życenie:
Zdrowio, zgody i miłości,
łaski Boze w obfitości.

Niek ten Jezus co sie rodzi
trudy zycio Wom osłodzi,
siły dodo i ochoty
do nauki i roboty

Niekze w Nowym Roku
Spełnią sie Waskie zamiary.
I niech zawdy pod Gorcomi
Jezus bedzie z nomi
Spełnienia Marzeń i wszelkiej pomyślno-
ści życzą pracownicy Wiejskiego Ośrod-
ka Kultury w Ochotnicy Dolnej

WOK OCHOTNICA GÓRNA

Ferie, czyli zimowe szaleństwo
W dniach 17.01 - 30.01.2022 roku 
w Ochotnicy Górnej w Wiejskim Ośrod-
ku Kultury prowadzone były zajęcia, 
które w czasie ferii zimowych cieszyły 
się wielkim zainteresowaniem wśród 
dzieci i młodzieży. Wszyscy z zapałem 
uczestniczyli w zajęciach, aktywnie brali 
w nich udział, współpracując w grupie. 
Zdobywali nowe umiejętności teore-
tyczne i praktyczne. Działali w świecie 
realnym oraz wirtualnym, nie brakowało 
zdrowej sportowej rywalizacji. Udało 
się nawet przygotować słodki prezent 
dla Babci i Dziadka, z okazji ich świę-
ta. Dzieci spędziły ten czas aktywnie 
i z uśmiechem.

VIII Memoriał w sportach 
zimowych 
29.01.2022 r. odbyła się sportowa 
rywalizacja organizowana w rocznicę 
pobytu św. Jana Pawła II na Skałce oraz 
uroczysta Msza Święta w ,,Wojtyło-
wej Gazdówce”, którą koncelebrował 
ks. dr Stanisław Kowalik. Był wyścig 
na skiturach, zjazd slalom i zjazd na 
workach. Zwycięzcy otrzymali medale, 
a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział. 
Jak co roku można się było delektować 
kuchnią Koła Gospodyń Wiejskich.

Konkursy, przeglądy i wyjazdy
Gmina Ochotnica Dolna jest bogato re-
prezentowana przez mieszkańców (Zwią-
zek Podhalan, Koło Gospodyń Wiejskich, 
Zespół ,,Ochotni’’ i ,,Mali Ochotni”) na 
różnych konkursach, przeglądach i wy-
jazdach. W tym roku:

• Muzyka z Ochotnicy Górnej brała 
udział w 50. Góralskim Karnawale 
w Bukowinie Tatrzańskiej (10.02.2022 r.), 
gdzie godnie reprezentowała naszą 
kulturę

• Przedstawiciele gminy Ochotnica 
Dolna na XXXVII Muzykowaniu na 
Duchową Nutę w Czarnym Dunajcu 
(24.04.2022 r.) - konkurs mający na celu 
propagowanie tradycyjnej muzyki gó-
ralskiej, reprezentowali nas członkowie 
zespołu ,,Ochotni”, I miejsce zdobył Jan 
Smreczek, II miejsce muzyka w składzie: 
prym Jakub Dobrzyński, sekund Filip 
Dobrzyński i Wojciech Jagieła, basy Jan 
Smreczek; wyróżnienie w kategorii mło-
dzieżowej grupy śpiewaczej zajęła Sylwia 
Bulanda i Katarzyna Bulanda

• Zespół ,,Ochotni” na XXIX Przednówku 
w Polanach (28.05.2022 r.) - wydarze-
nie regionalne, które ma przypomnieć 
zwyczaje pasterskie górali, Z Gminy 
Ochotnica Dolna w kategorii III Jan 
Smreczek zdobył Złoty Zbyrcok, a Jakub 
Dobrzyński - Brązowy Zbyrcok

• Zespół ,,Ochotni” podczas IV Prze-
glądu Nuta Dunajca (11.06.2022 r.) - 
celem konkursu jest kultywowanie oraz 
popularyzowanie tradycji związanej 
ze śpiewem, gwarą, muzyką i tańcem 
ludowym

• Występ Koła Gospodyń Wiej-
skich Ochotnica Górna w Żywcu 
(04.08.2022 r.) - Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich, a z nimi jeden Pan zaprezen-
towali się na Tygodniu Kultury Beskidz-
kiej, zaśpiewali starodawne charaktery-
styczne dla Ochotnicy utwory

• Udział Jana Smreczka i Jakuba 
Gabrysia na 56. Sabałowych Bajaniach 
w Bukowinie Tatrzańskiej - Jan Smre-
czek prezentując grę na tradycyjnych 
instrumentach zdobył 1 miejsce, a Jakub 
Gabryś w konkursie śpiewaków otrzymał 
3 miejsce; chłopcy pięknie prezentowali 
region i rozsławiali góralską kulturę

• Koło Gospodyń Wiejskich i Gorczański 
Oddział Związku Podhalan na Festiwalu 
Lachów i Górali (12.09.2022 r.) - pre-
zentując program ,,Skubacka” otrzymali 
honorowe wyróżnienie Komisji Arty-
stycznej za autentyzm zachowania na 
scenie; ukazali obyczaje zapomniane już 
przez społeczeństwo; komisja była pod 
ogromnym wrażeniem prezentacji; całej 
grupie przewodził Andrzej Foks - kustosz 
,,Wojtyłowej Gazdówki”

• Wyjazd Zespołu ,,Ochotni” i ,,Mali 
Ochotni” do Opola (09.11.2022 r.) 
- członkowie zespołów brali udział 
w odpuście parafialnym w Parafii Rzym-
skokatolickiej pw. św. Karola Borome-
usza, uświetniając uroczystość swoim 
śpiewem i góralską grą; góralska muzyka 
stała się piękną oprawą sumy odpusto-
wej i procesji, a także innych mszy i cza-
su integracji na przykościelnym placu

Zbiórka i promocja komiksu
W marcu 2022 r. strażacy oraz Wiejski 
Ośrodek Kultury zorganizowali zbiórkę 
dla Ukrainy - okazanie wsparcia przez 
materialną pomoc sąsiadom z Ukrainy. 
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Zbieraliśmy podstawowe rzeczy, po-
trzebne do przetrwania.

29 marca 2022 r. w Ochotnicy Górnej 
odbyła się promocja komiksu ,,Przyby-
sze. Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej” 
oraz prezentacja wystawy ,,Wołosi 
w Ochotnicy i Tylmanowej”. Spotkanie 
promujące wołoskie dziedzictwo gminy 
Ochotnica Dolna, ukazujące początki 
osadnictwa wołoskiego, stroje, narzę-
dzia, architekturę, pasterstwo. Autora-
mi komiksu są Artur Wabik i i Marcin 
Wierzchowski. Podczas wydarzenia 
przygrywali lokalni muzycy, a panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich raczyły gości 
przysmakami. 

Warsztaty bibułkarskie 
W okresie wielkanocnym odbywała się 
nauka tworzenia tradycyjnych kwiatów 
z bibuły, których najczęściej używano 
do robienia palm czy też przystraja-
nia obrazów, prowadzona przez panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich. Odbyły 
się także zajęcia plastyczne, na których 
wykonywano stroiki oraz konkurs Palm 
Wielkanocnych. 

II Gminny Gwarowy  
Konkurs Recytatorski  
i Wokalny ,,Nie zabocyć” 
odbył się 21.04.2022 r. Wydarzenie 
organizowane dla dzieci i młodzieży, 
aby kultywować tradycje regionalne 
zaczerpnięte z domów, zachować swoją 
tożsamość regionalną oraz dzielić się 
talentem z innymi. Konkurs cieszy się 
dużą popularnością wśród uczestników; 

jest organizowany przy współpracy 
z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia 
i Pomocy Społecznej.

Zajęcia kulturalne
Przez cały rok szkolny w Wiejskim 
Ośrodku Kultury prowadzone są zajęcia 
kulturalne: 

• dla osób starszych polecamy Klub Se-
niora ,,Wiecznie Młodzi”, jak sama nazwa 
wskazuje ,,młodzi ciałem i duchem”

• Historie Haftem Pisane prowadzone 
przez Panią Janinę Król dla starszych 
i młodych, chcących poznawać tajniki 
haftowania

• zajęcia ,,Gitarowe Rewolucje” prowa-
dzone przez Pana Stanisława Urbania-
ka udoskonalają umiejętności dzieci 
i młodzieży w grze na instrumentach, jak 
i w wokalu

• Zespół Regionalny ,,Ochotni” i ,,Mali 
Ochotni” prowadzony przez Pana 
Krzysztofa Dobrzyńskiego i Panią Moni-
kę Dobrzyńską zrzesza dzieci i młodzież 
z Ochotnicy Górnej, dając im potencjał 
i możliwości rozwojowe rozwijania pasji 
tanecznej i krzewienia kultury góralskiej

• Pracownia VR to przedstawienie 
wirtualnego świata w taki sposób, że 
widziane w nim obiekty sprawiają wra-
żenie fizycznej, przestrzennej obecności. 
Jeśli założymy na głowę gogle wirtualnej 
rzeczywistości oraz słuchawki – dwa 
najważniejsze nasze zmysły poznaw-
cze będą odcięte od bodźców świata 
zewnętrznego

• Fitness to zajęcia sportowe poprawia-
jące koordynację, motorykę, zwiększają-
ce możliwości fizyczne; przeznaczone dla 
młodszych i starszych

• Wygniatanki Glinianki są to warsztaty 
manualne, pozwalające rozwinąć moto-
rykę małą i są ciekawą formą spędzania 
czasu dla wszystkich zainteresowanych

• zajęcia Tańca nowoczesnego prowa-
dzone są dla dzieci młodszych i mło-
dzieży; poprzez różne formacje, kroki 
taneczne ćwiczą oni pamięć, koncentra-
cję, współpracę, komunikację

Zajęcia cieszą się powodzeniem. 
Dzieci, jak i dorośli chętnie uczestniczą 
w zajęciach, rozwijając swoje pasje 
i zainteresowania.

X Spotkanie Artystów  
i Twórców Ludowych  
na Szlaku Łuku Karpat
1 maja 2022 r. odbyło się IX Spotka-
nie Artystów i Twórców Ludowych na 
Szlaku Łuku Karpat czyli prezentacja 
prac Twórców Ludowych z terenu Gminy 
i sąsiednich miejscowości. Impreza odby-
wa się w jednym z piękniejszych miejsc 
Ochotnicy - w Skansenie Studzionki, 
gdzie rozpościera się cudowny widok 
na Tatry; znajduje się tam wizerunek 
Józefa Rzemieślnika, który jest patronem 
kaplicy, jak również ludzi pracy i twór-
ców ludowych. Podczas tego wyda-
rzenia odprawiana jest również Msza 
Święta w intencji wszystkich Twórców 
Ludowych.

14 maja 2022 r odbył się Redyk Wiosen-
ny - uroczysta Msza Święta na Jamnym, 
a po niej ,,mieszanie owiec” połączone 
z ich poświęceniem i okadzeniem. Baca 
Jarek Buczek wyprowadza owce na hale, 
wyjściu towarzyszy pasterski śpiew i gra 
na instrumentach.

Nabożeństwo Majowe na ,,Wojtyłowej 
Gazdówce” (18.05.2022 r.) - jak co roku 
spotykamy się razem z Paniami z Koła 
Gospodyń, aby odśpiewać w dawnym 
ochotnickim charakterze litanię lore-
tańską na Skałce w rocznicę urodzin św. 
Jana Pawła II.

Dzień Mamy i Dzień Dziecka
Dzień Mamy (26.05.2022 r.) - na wszyst-
kie mamy czekała niespodzianka słowno-
-muzyczna przygotowana przez uczniów 
dla mam z okazji ich święta we współpra-
cy ze szkołą podstawową w Ochotnicy 
Górnej, a po niej poczęstunek.

Dzień Dziecka (01.06.2022 r.) - to dzień 
pełen konkurencji, zabaw i słodkości 
dla najmłodszych; w tym Roku zapre-
zentowały się zespoły ,,Mali Ochotni” 
i ,,Czarny Potoczek”, nie brakowało 
zabaw, zjeżdżalni, dmuchańców, balo-
nów, różnego rodzaju słodkości, jednym 
słowem super zabawy.

XII Rajd Szlakami Żołnierzy  
1. Pułku Strzelców  
Podhalańskich Armii Krajowej
W tym roku w Ochotnicy Górnej odbył 
się XII Rajd Szlakami Żołnierzy 1. Pułku 
Strzelców Podhalańskich Armii Krajo-
wej (10.06 - 12.06.2022 r.). Wydarze-
nie historyczne z udziałem Marszałka 
Województwa Małopolskiego Witolda 
Kozłowskiego. Rajd prowadził przez 
Szczawę, Ochotnicę, Gorce, czyli 
miejsca, gdzie funkcjonowały w czasie 
II wojny światowej struktury Obwodu 
AK Nowy Targ oraz działał IV batalion 
1. PSP AK; przez te tereny biegły rów-
nież szlaki kurierskie i przerzutowe.

EtnoPolska  
i XXVI Watra Ochotnicka
Zajęcia z angielskiego - to ostatni cykl 
zajęć przed wakacjami, nauka języka 
przez zabawy ruchowe, plastyczne oraz 
muzyczne; dzieci z uśmiechem na twarzy 
angażowały się w zabawy, dzięki temu 
uczyły się nowego słownictwa i współ-
pracy. Wszystkie dzieci otrzymały cer-
tyfikaty ukończenia zajęć oraz słoiczki 
z zadaniem specjalnym na wakacje. 

Podczas wakacji w ramach realizacji pro-
jektu EtnoPolska. Edycja 2022 odbywały 
się różne spotkania i warsztaty:

• Warsztaty wyrobu serów i oscypków 
oraz tworzenia pasterskich narzędzi 
(29.06.2022 r.) - baca Jarek Buczek 
podzielił się z uczestnikami warsztatów 
najważniejszymi informacjami o życiu 
na bacówce, opowiedział swoją historię, 
a także objaśnił znaczenie elementów 
wchodzących w skład bacówki, uczest-
nicy mogli przyjrzeć się bliżej jego pracy 
oraz skosztować serowych wyrobów 

• Warsztaty tworzenia instrumentów 
pasterskich (30.06.2022 r.) - poprowa-
dził je Andrzej Budz 

• Warsztaty nauki gry na instrumentach 
pasterskich (01.07.2022 r.) - wykonane 
fujarki wydały pierwsze dźwięki, Andrzej 
Budz zaprezentował też inne pasterskie 
instrumenty oraz ich brzmienie (róg, 
trombita, dwojnica, różnego rodzaju 
fujarki), zainteresowani mieli możliwość 
dotknąć i spróbować swoich sił w grze

• Warsztaty rzeźbiarskie (04.07.2022 r.) 
- Józef Tokarz wprowadził uczestni-
ków warsztatów w tajniki rzeźbienia, 
opowiedział o narzędziach i sposobach 
tworzenia w drewnie, pokazał jak należy 
prawidłowo rzeźbić, każdy uczestnik 
stworzył swoje własne dzieło, które 
z dumą zabrał ze sobą do domu 

• Warsztaty obróbki wełny owczej 
(07.07.2022 r.) - Panie z KGW Ochotnica 
Górna na starodawnych narzędziach 
przedstawiły proces przygotowania weł-
ny do przędzenia, wyjaśniły jak używać 
kołowrotka, wrzeciona i przysiadki, a na 
sam koniec pokazały sztukę dziergania 

na drutach; było to ciekawe wydarzenie 
dla dzieci, które większość tych narzędzi 
widziały po raz pierwszy

• Warsztaty śpiewu głosem białym 
(14.07.2022 r.) - Katarzyna Broda-Firla 
pokazała uczestnikom jakie ćwiczenia 
należy stosować, by rozluźnić struny 
głosowe, przygotować je do śpiewu 
oraz jak powinien brzmieć właściwie 
wydobywany tradycyjny biały głos, tak 
poszukiwany, cenny dla tradycji Gminy 
Ochotnica Dolna

W ramach projektu odbyła się również 
XXVI Watra Ochotnicka (14.08.2022 r.) 
- wielkie święto góralskiej kultury, 
podczas którego wystąpili Muzyka Jaśka 
Kubika, Zespół Regionalny ,,Ochotni” 
i ,,Mali Ochotni”, Koło Gospodyń Wiej-
skich Ochotnica Górna, Zespół ,,Echo”, 
Zespół ,,Marzeń”, Związek Podhalan 
oddział Łącko,bacówka ,,U Bucka”, 
Zespół NeoKlez, Trebunie-Tutki, Folk 
Power; impreza cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem lokalnej społeczności 
oraz turystów.

Msza Święta  
w ,,Wojtyłowej Gazdówce”
Msza Święta w ,,Wojtyłowej Gazdówce” 
(24.06.2022 r.) - uroczystości związane 
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z obchodami wspomnienia św. Jana, 
który jest patronem owczarzy, związany 
z pracą bacy w myśl ludowego powie-
dzenia ,, Św. Jan bierze owcom mleka 
dzban”.

Wakacyjne zajęcia 
Spotkanie z Alicją w Krainie Czarów 
(08.07.2022 r.) - Ewa Stadtmuller wpro-
wadziła dzieci w bajkowy świat książki 
i niczym nieograniczonej wyobraźni. 

Podczas wakacji odbył się także cykl 
warsztatów edukacyjnych z robotyki. 
Bezpłatne zajęcia, w których uczestni-
czyły dzieci polskie i romskie. Zajęcia 
obejmowały tworzenie budowli i ele-
mentów z klocków LEGO, które w po-
łączeniu z odpowiednim programem 
potrafiły się poruszać.

Była także wakacyjna przygoda 
w Krakowie (12.07.2022 r.) Dzieci 
i młodzież zwiedziły Galerię Sztuki 
Polskiej XIX wieku i Galerię Rzemiosła 
Artystycznego, wraz z przewodnikiem 
poznały Kraków od magicznej strony. 
Dzieci i młodzież z wielkim zaintereso-
waniem podziwiały eksponaty, słuchały 
pani przewodnik i poznawały historię 
Krakowa.

Podczas wakacji odbyło się wiele zajęć 
edukacyjnych, na które dzieci z miłą 
chęcią uczęszczały. Były warsztaty 
,,Zielono mi” (15.07.2022 r.) z Moniką Sa-
wicką-Kacprzak, zajęcia z wikliniarstwa, 
malarstwa oraz ekologiczne warsztaty. 
Zajęcia życie wtórne papieru poprowa-
dziła Jadwiga Bandyk. 

Nadanie wieży widokowej  
na Gorcu im. Dawida Wołocha
18 września odbyło się nadanie wieży 
widokowej na Gorcu im. Dawida Wo-
łocha zasadźcy Ochotnicy - uroczyste 
poświęcenie oraz odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej na Gorcu. Na Halach 
Gorcowskich odbyła się Msza Święta, 
której przewodniczył ks. dr Stanisław 
Kowalik, po niej nastąpiło przejście pod 
wieżę i poświęcenie tablicy upamięt-
niającej. Na koniec odbyły się wspólne 
posiady przy przepysznej kuchni Koła 
Gospodyń Wiejskich. 

Piknik Ekologiczny,  
redyk jesienny
Piknik Ekologiczny (27.09.2022 r.) - cie-
szył się dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci ze szkół podstawowych, którzy 
chętnie wzięli udział w konkursie piosen-
ki ekologicznej; zaprezentowano nowy 
teledysk, na scenie wystąpił cygański 
zespół Romano Drom; dzieci delekto-
wały się watą cukrową i popcornem, 
z zainteresowaniem słuchały występów 
kolegów oraz prelekcji.

Redyk jesienny (01.10.2022 r.) - baca 
wraz z juhasami (według zwyczaju) na 
liturgiczne wspomnienie św. Michała 
sprowadził owce z hal. Odprawiono 
uroczystą dziękczynną Mszę Świętą, 
a zejściu towarzyszyła góralska muzyka 
i śpiew pasterski, owce powróciły do 
swoich właścicieli.

Rajd Papieski  
na ,,Wojtyłową Gazdówkę”
Rajd Papieski na ,,Wojtyłową Gazdów-
kę” (15.10.2022 r.) - uczestnicy rajdu 
mieli za zadanie dotrzeć na Wojtyłową 
Gazdówkę, po drodze rozwiązując zagad-
ki związane z postacią Papieża Polaka, 

w tym dniu została również odsłonięta 
tablica upamiętniająca wydarzenia 
II wojny światowej, umieszczona w szta-
bie 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 
AK; wydarzenie cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem turystów i społeczno-
ści Gminy Ochotnica Dolna; nie mogło 
zabraknąć śpiewu Barki, prowadzonej 
przez Klub Seniora oraz ciepłej strawy 
przygotowanej przez Koło Gospodyń 
Wiejskich.

100-lecie Koła Gospodyń 
Wiejskich
29 października 2022 r. odbyło się 
100-lecie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Ochotnicy Górnej. Po uroczystej Mszy 
Świętej były posiady z regionalną kuch-
nią, podczas których nastąpił moment 
podziękowań. KGW Ochotnica Górna to 
prężnie działające koło, które angażuje 
się w działania prowadzone na terenie 
Gminy i reprezentuje ją na konkursach 
kulinarnych oraz różnych regionalnych 
przeglądach

Ferii w Wiejskim  
Ośrodku Kultury
W Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylma-
nowej podczas Ferii w dniach 17.01 - 
30.01.2022 r. odbywały się następujące 
wydarzenia: 

• Takie nasze małe Rio - zabawa kar-
nawałowa z kolorowymi, wymyślnie 
zdobionymi maskami oraz strojami

• Wyprawa do świata VR - zajęcia 
w wirtualnej przestrzeni z użyciem gogli 
Vive Cosmos

• Kojot czy Struś Pędziwiatr - ruch na 
świeżym powietrzu

• Z siana cuda, to musi nam się udać - 
tworzenie maskotek z wykorzystaniem 
tradycyjnych materiałów – siana

• Ciasteczkowy zawrót głowy - nauka 
pieczenia ciasteczek według tradycyjnej 
receptury

• Turniej bilardu, piłkarzyków, tenisa 
stołowego - emocjonujące zawody 
sportowe

• To, co nam owca dała - warsztaty 
obróbki wełny, pracy z filcem 

• Wyszywanki - szmacianki 

• Co kryje się za miedzą

• Wyjazd na stok narciarski

Zajęcia prowadzone w czasie ferii zimo-
wych cieszyły się wielkim zainteresowa-
niem wśród dzieci i młodzieży. Wszyscy 
z zapałem uczestniczyli w zajęciach, 
aktywnie brali w nich udział, współpra-
cując w grupie. Zdobywali nowe umiejęt-
ności teoretyczne i praktyczne. Działali 
w świecie realnym oraz wirtualnym, nie 
brakowało zdrowej sportowej rywaliza-
cji. Udało się nawet przygotować słodki 
prezent dla Babci i Dziadka, z okazji ich 
święta. Dzieci spędziły ten czas aktyw-
nie i z uśmiechem.

WOK TYLMANOWA

Jasełka
10 stycznia 2022 r. Jasełka -wystawiła 
młodzież szkolna z Tylmanowej przy-
gotowana przez księdza. Wspaniała gra 
aktorska, dekoracje i świąteczny klimat 
przybliżyły nam historię zbawienia za-
początkowaną w Betlejem; nie zabrakło 
tradycyjnego śpiewania kolęd i życzeń.

Zajęcia Regionalne 
W Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylma-
nowej zespół Regionalny Tylmanowianie 
przez naukę tańca, śpiewu, gwary uczy 
się pielęgnowania tradycji góralskiej 
przekazywanej z pokolenia na pokole-
nie. Zajęcia, które są doskonałą formą 
integracji i rozbudzania zamiłowania do 
folkloru, a przede wszystkim poznawania 
oraz kultywowania dziedzictwa przod-
ków prowadzi Andrzej Budz - wielowy-
miarowy artysta, multiinstrumentalista.

W WOK-u odbywają się także warsztaty 
wyszywania i haftowania gorsetów - na-
uka tradycyjnego rzemiosła prowadzona 
jest przez Panią Małgorzatę Wąchałę. 

Komedia ,,Narcyz”
2 marca 2022 r. w Wiejskim Ośrodku 
Kultury w Tylmanowej wystawiona 
została przez Teatr Nowy Sącz komedia 
,,Narcyz”. Komedia w zabawny sposób 
przedstawia relacje sąsiedzkie. Licznie 
zgromadzona publiczność nagrodziła ak-
torów gromkimi brawami i nie szczędziła 
datków na pomoc dla Ukrainy. Pieniądze 
z wejściówek zostały bowiem przezna-
czone na pomoc dla Ukrainy. 

Promocja VII tomu albumu  
Krakowiacy, Lachy, Górale  
pt. ,,Górale Ochotnicy”
11 marca 2022 r. w Wiejskim Ośrodku 
Kultury w Tylmanowej odbyła się promo-
cja VII tomu albumu Krakowiacy, Lachy, 
Górale pt. ,,Górale Ochotnicy”. W albu-
mie znajdują się opisy strojów regionu 
Górali Ochotnickich publikowane przez 
Małopolskie Centrum Kultury ,,Sokół” 
wraz z opisami. 

„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 od 
Krakowa po Zakopane, od Zawoi po Gor-
lice. Składający się z dziesięciu tomów 
album jest efektem realizowanego przez 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
w Nowym Sączu projektu badawczo-do-
kumentacyjnego pod nazwą Małopol-
ska Źródłem Tradycji, finansowanego 
z funduszy europejskich w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020.

Konkurs na palmę wielkanocną 
18.03.2022 r. w Tylmanowej odbył się 
konkurs na palmę wielkanocną - wygrała 
największa, najpiękniejsza i najbardziej 
tradycyjna palma. Konkurs poprzedzo-
ny był warsztatami nauki tworzenia 
tradycyjnych kwiatów z bibuły, których 
najczęściej używano do robienia palm 
czy też przystrajania obrazów. 
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Konkursy regionalne 
Gmina Ochotnica Dolna jest bogato 
reprezentowana przez mieszkańców, za-
kochanych w góralskiej tradycji i bardzo 
utalentowanych, na różnych konkursach. 

W tym roku:
• Przedstawiciele gminy Ochotnica 
Dolna zaprezentowali się na XXXVII Mu-
zykowaniu na Duchową Nutę w Czarnym 
Dunajcu (24.04.2022 r.) - konkurs mający 
na celu propagowanie tradycyjnej muzy-
ki góralskiej, reprezentowali nas członko-
wie zespołu ,,Ochotni”, I miejsce zdobył 
Jan Smreczek, II miejsce muzyka w skła-
dzie: prym Jakub Dobrzyński, sekund 
Filip Dobrzyński i Wojciech Jagieła, basy 
Jan Smreczek; wyróżnienie w kategorii 
młodzieżowej grupy śpiewaczej zajęła 
Sylwia Bulanda i Katarzyna Bulanda

• Zespół ,,Tylmanowianie” pod-
czas IV Przeglądu Nuta Dunajca 
(11.06.2022 r.) - celem konkursu jest 
kultywowanie oraz popularyzowanie 
tradycji związanej ze śpiewem, gwarą, 
muzyką i tańcem ludowym, wystąpiła 
dziewczęca grupa śpiewacza (zdobywa-
jąc wyróżnienie) i solista Jakub (zdoby-
wając 1 miejsce)

• Udział Jana Smreczka i Jakuba Gabry-
sia na 56. Sabałowych Bajaniach 
w Bukowinie Tatrzańskiej - Jan Smre-
czek prezentując grę na tradycyjnych 
instrumentach zdobył 1 miejsce, 
a Jakub Gabryś w konkursie śpiewaków 
ludowych otrzymał 3 miejsce; chłopcy 
pięknie prezentowali region i rozsławiali 
góralską kulturę.

Zajęcia kulturalne
Przez cały rok szkolny w Wiejskim 
Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia 
kulturalne, mające na celu aktywiza-
cję i rozwój umiejętności manualnych, 
fizycznych, komunikacyjnych:

• Wygniatanki Glinianki są to warsztaty 
manualne, pozwalające rozwinąć moto-
rykę małą i są ciekawą formą spędzania 
czasu dla wszystkich chętnych
• Taneczny Zawrót Głowy - zajęcia pro-
wadzone są dla grup dzieci młodszych 
i młodzieży; poprzez różne formacje, 
kroki taneczne ćwiczą pamięć, koncen-
trację, współpracę, komunikację

• Zespół Regionalny Tylmanowianie 
prowadzony przez Pana Andrzeja Budza 
zrzesza dzieci i młodzież z Tylmanowej, 
dając im potencjał i możliwości rozwojo-
we rozwijania pasji tanecznej i krzewie-
nia kultury góralskiej

• Teatr Muzyczny ,,Hejo” to wkład 
w rozwój artystycznych uzdolnień dzieci 
i młodzieży; kreatywnie spędzają czas, 
a swoimi postępami często dzielą się 
z innymi tworząc piosenki, różnorodne 
nagrania publikowane w sieci

• Szach Mat - zajęcia szachowe wymaga-
jące sprytu, przewidywalności i budowa-
nia odpowiedniej strategii

• Kreatywnie i Aktywnie, jak sama 
nazwa wskazuje jest to forma rozwoju 
poprzez pomysłowe i aktywne ćwicze-
nia, nie tylko fizyczne

Konkursy
Na terenie Gminy Ochotnica Dolna 
i miejscowości Tylmanowa odbywa się 
wiele konkursów, w których chętnie 
uczestniczą dzieci. 

1. XXI Gminny Konkurs Ortograficzny 
,,Mały Mistrz Ortografii” i ,,Mistrz” 
(29.04.2022 r.) - konkurs gminny orga-
nizowany przy współpracy z Wiejskim 
Ośrodkiem Kultury, to promowanie 
poprawnej polszczyzny, rozbudzanie 
motywacji do pogłębiania wiedzy i umie-
jętności ortograficznych; do konkursu 
przystąpiły dzieci ze szkół podstawo-

wych, chcące sprawdzić swoje umiejęt-
ności ortograficzne; 

2. Konkurs wokalny ,,A ja kocham swoją 
mamę” (27.05.2022 r.) - konkurs mający 
na celu rozbudzanie wrażliwości i pielę-
gnowanie szacunku i miłości do Matki 
- opiekunki domowego ogniska i rodziny; 
występy były również formą podzięko-
wania dla mam za ich trud wychowania, 
prezentacje były urocze, a niektórym 
nawet zakręciła się łezka w oku

3. VI Gminny Konkurs Historyczny 
,,Dzieje Ochotnicy i Tylmanowej” 
(31.05.2022 r.) - w konkursie uczestni-
czyło 21 uczniów, którzy zmierzyli się 
z testem wiedzy o bogatej historii, loka-
cji, dziedzictwie Gminy Ochotnica Dolna; 
to bardzo ważne, by od małego pielęgno-
wać lokalny patriotyzm, przywiązanie 
i szacunek do rodzinnej miejscowości

Promocja komiksu  
,,Przybysze. Wołosi  
w Ochotnicy i Tylmanowej”
29 marca 2022 r. odbyła się spotkanie 
autorskie z twórcami komiksu ,,Przyby-
sze. Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej” 
- promującego wołoskie dziedzictwo 
gminy Ochotnica Dolna, ukazującego 
początki osadnictwa wołoskiego, stroje, 
narzędzia, architekturę i pasterstwo. 
Podczas wydarzenia przygrywali lokalni 
muzycy, nie brakowało również regional-
nych przysmaków. 

3 czerwca odbyła się wycieczka do 
Sądeckiego Parku Etnograficznego, 
podczas której, dzieci poznały tajniki 
pracy wikliniarza, kołodzieja, snycerza 
(ginących zawodów), a także dowiedziały 
się, jak działa młyn i jakie właściwości 
lecznicze tkwią w drzewach. Była to 
żywa lekcja historii. Dzieci z zaciekawie-
niem słuchały opowiadań, zadając cieka-

we pytania; zainteresowały się również 
tradycyjnymi instrumentami pasterskimi 
i miały okazję posłuchać ich dźwięku.

Festyn Rodzinny w Tylmanowej
5 czerwca 2022 r. w Tylmanowej odbył 
się Festyn Rodzinny podczas którego od-
był się Memoriał Marka Żołędzia (wzięło 
w nim udział 10 drużyn), wystąpiły dzieci 
ze szkół, Zespół Regionalny Czarny Poto-
czek oraz młodzież z WOK-u w Tylmano-
wej. Podczas zabawy została przeprowa-
dzona zbiórka na rzecz Marcina Wójcika.

Wakacyjne zajęcia edukacyjne 
W Tylmanowej odbywały się także zaję-
cia z angielskiego (21.06.2022 r.) - nauka 
języka przez zabawy ruchowe, plastycz-
ne oraz muzyczne. Wszystkie dzieci 
otrzymały certyfikaty ukończenia zajęć 
oraz słoiczki z zadaniem specjalnym na 
wakacje. 

Podczas wakacji odbyło się wiele zajęć 
edukacyjnych, na które dzieci z miłą 
chęcią uczęszczały. Były to warsztaty 
ekologiczne, jak również rozwijające 
wiedzę i zdolności młodego pokolenia:

• Spotkanie z Alicją w Krainie Cza-
rów - Ewa Stadtmuller wprowadziła 
dzieci w bajkowy świat książki i niczym 
nieograniczonej wyobraźni, powstawały 
ciekawe opowiadania i inscenizacja bajki; 
dzieci włączyły się w zabawę, z zaintere-
sowaniem śledziły bohaterów i identyfi-
kowały się z nimi

• Warsztaty ,,Zielono mi” - Monika 
Sawicka-Kacprzak przeprowadziła ekolo-
giczne spotkanie, na którym przypo-
mniała dzieciom podstawowe zasady 
dbania o naszą planetę; nie brakowało 
malowanek, rebusów, wykreślanek i za-

gadek; zostały wymienione podstawowe 
zasady segregacji śmieci oraz sprzątania 
najbliższego środowiska

• Wikliniarstwo

• Zajęcia 

• Las w słoiku - ekologiczne warsztaty, 
na których powstały kompozycje z roślin 
i odpowiednio przygotowanego podłoża, 
tworzące samowystarczalny ekosystem, 
do każdej roślinki trzeba podchodzić in-
dywidualnie, osobno się o nią troszczyć 
i nasze dzieciaki już to wiedzą

• Co mi w duszy gra? - zajęcia obfitu-
jące w różne aktywności; od myślenia 
po sport, opierając się na wyobraźni, 
powstały piękne rysunki angażujące 
wyobraźnię; dzieci skakały na skakance, 
rzucały piłką, współpracowały; aktywnie 
spędziły kilka wakacyjnych chwil

• Życie wtórne papieru - Jadwiga Ban-
dyk zaprezentowała dzieciom sposób 
ponownego wykorzystania papieru, 
wpisującego się w recykling; powstały 
koszyczki, zwierzątka, to co siedzi w wy-
obraźni, a przy okazji ratuje planetę; 
połączyliśmy przyjemne z pożytecznym; 

• Cykl warsztatów edukacyjnych z ro-
botyki - bezpłatne zajęcia, w których 
uczestniczyły dzieci polskie i romskie, 
ucząc się wzajemnie przez wspólną 
zabawę; zajęcia obejmowały tworzenie 
budowli i elementów z klocków LEGO, 
które w połączeniu z odpowiednim 
programem potrafiły się poruszać; dzieci 
budowały samochody, a nawet proste 
gry z wykorzystaniem tych elementów

Wieczorek Poetycki
26 lipca 2022 r. w Tylmanowej odbył 
się wieczorek poetycki z Francisz-
kiem Opydem. Artysta zaprezentował 
własne wiersze przy akompaniamencie 
góralskiej muzyki; nie zabrakło również 
śpiewu góralskiego, w który włączyli się 
wszyscy zgromadzeni. Była to również 
forma integracji lokalnych seniorów 
z seniorami z Łącka.

II Festiwal Dunajca  
i Święto Pstrąga
II Festiwal Dunajca i Święto Pstrąga 
(30.07-31.07.2022 r.) - to dwa dni wspa-
niałej zabawy połączonej z praktyczną 
wiedzą; w sobotę odbyły się konkursy, 
podczas których uczestnicy dowiedzieli 
się wiele o wędkarstwie, zarybili Dunajec 
oraz mieli możliwość przystąpienia do 
karty wędkarskiej. W niedzielę na scenie 
wystąpiły Zespoły Regionalne: ,,Sąde-
czanie”, ,,Piątkowioki”, ,,Zasadnioki”, 
,,Starosądeczanie”, ,,Sqbani” oraz ,,Po-
gwizdani”, a swoje prace zaprezentowali 
Twórcy Ludowi. Nie brakowało również 
konkursów z ciekawymi nagrodami pro-
wadzonych przez konferansjera Michała 
Buska i Anetę Wolańską Kierownika 
Wiejskiego Ośrodka Kultury. 

Zapraszamy na zajęcia 
15 października w Tylmanowej odbyło 
się spotkanie historyczne z dr Dawidem 
Golikiem „Ocalić od zapomnienia- poru-
szające tematy grobów i mogił wojen-
nych z terenu Gminy Ochotnica Dolna, 
nie tylko tych znajdujących się na cmen-
tarzu, ale również tych umiejscowionych 
na górskich szlakach, jak np. mogiła 
Władysława Pisarskiego ,,Piwonia” 
czy Pani w niebieskim palcie.

Aktualnie Wiejski Ośrodek Kultury 
w Tylmanowej prowadzi następujące 
zajęcia: 
• Ceramika
• Ognisko Muzyczne (wokal, skrzypce, 
pianino, gitara, teoria)
• Aerobik
• Haft
• Klub Seniora 
• Balet
• Szachy
• Teatr Muzyczny ,,Hejo”
• Zespół Regionalny ,,Tylmanowianie”
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Pogrzeb śp. Jana Jachymiaka odbył się 
w kościele pw. Miłosierdzia Bożego 
w Tylmanowej. Mszy św. przewodniczył 
proboszcz tylmanowskiej parafii ks. 
Janusz Paciorek.

Obecne były poczty sztandarowe Związ-
ku Podhalan z Tylmanowej, Ochotnicy 
Górnej i Ochotnicy Dolnej oraz ze Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Tylmanowej i Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego im. mjra Henryka Sucharskiego 
w Tylmanowej.

W uroczystościach pogrzebowych udział 
wzięli także Senator RP Jan Hamerski, 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk, Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna Maciej Mikołajczyk oraz 
Sołtys Sołectwa Tylmanowa Jan Ligas.

Ostatnie pożegnanie 
śp. Jana Jachymiaka – uroczystości 
pogrzebowe w Tylmanowej

26 listopada 2022 r. rodzina, przyjaciele, znajomi i lokalna 
społeczność Tylmanowej pożegnała śp. Jana Jachymiaka – 
artystę, malarza obrazów na szkle.

Jan Jachymiak urodził się w 1930 r. 
w Tylmanowej. Tutaj spędził dzieciństwo 
i młodość. W latach 1946-1947 pobierał 
nauki w zakopiańskiej Szkole Przemysłu 
Drzewnego. W 1969 roku wyjechał do 
Chicago i tam mieszkał na stałe. 

Szczegóły dotyczące życia i twórczości 
Jana Jachymiaka znajdują się w linku: 
https://www.ochotnica.pl/aktualnosci/
zmarl-jan-jachymiak-tylmanowianin-
artysta-malarz-obrazow-na-szkle/

Zmarł 18 listopada, w szpitalu w Mako-
wie Podhalańskim, w wieku 92 lat.

Dorobek artysty tj. setki obrazów 
namalowanych na szkle, jest material-
nym śladem jego życia, który pozostanie 
wśród nas.

Na cmentarzu, wiersz ku pamięci zmar-
łego artysty i rodaka, odczytała lokalna 
poetka Stanisława Noworolnik (wiersz 
zamieszczony poniżej). Została też 
odśpiewana pieśń „Ave Maria”. Na koniec 
uroczystości pogrzebowych zagrała 
kapela regionalna z Tylmanowej.

Jan Jachymiak w swojej twórczości naj-
częściej wracał do tematów związanych 
z ukochaną Tylmanową i z Podhalem. Po 
swojej dalekiej wędrówce, aż za ocean, 
powrócił do Polski, na Podhale i do ro-
dzinnej Tylmanowej, aby tutaj zakończyć 
swoją życiową podróż. Niech spoczywa 
w pokoju.

Heboj haw,

heboj haw Jasiek!

Wołała Cie matka, gdy jako dziecko

boso po łąkach biegałeś.

Gdy podziwiałeś barwy polnych kwiatów,

aby im później nadać kolor słonka.

By wymalować wnet niebo błękitne

i piękne góry, łąki, lasy szumne.

Cieszyłeś wzrok swój tymi kolorami.

To były barwy Twojego dzieciństwa.

Dzieciństwa spędzonego w Tylmanowej,

gdzieś pod Lubaniem, w dolinie Dunajca.

Dziewczęcym oczom dałeś kolor kwiatów.

Lasy z obrazów szumią jak przed laty,

kiedy samotnie orkanowskim szlakiem

bosiutko szedłeś szukać lepszego świata.

Świat ten nagrodził Cię bardzo sowicie.

Za pracę, upór, za miłość człowieka.

Twoje obrazy zdobiły wystawy:

w Warszawie, w Chicago, Los Angeles,

w Nowym Jorku, w Paryżu, Tokio….

Na calutkim świecie znają i podziwiają

wielkiego człowieka, naszego rodaka.

 

I chociaż długo mieszał na obczyźnie,

to nie zapomniał mowy ni zwyczaju

Zawsze pamiętał o swojej ojczyźnie.

Zawsze powracał do swoich, do kraju.

 

Jan nie malował nigdy bogaczy,

tylko lud prosty przy ciężkiej pracy.

Bo z tego ludu sam się wywodził

chociaż innymi ścieżkami chodził.

 

Zawsze pamiętał życie górali.

Pasienie owiec, ogień na hali.

Dziewczęce śpiewy, muzyki granie.

Takie to było Jana malowanie.

 

Namalował też Matkę Boską,

śliczną Panienkę – tę tylmanowską.

Bez aureoli, zwyczajnie prostą.

Świętą dziewicę – tę tylmanowską.

 

Zamiast korony lśniące korale

i polne kwiaty na jasnym czole.

Boso przez łąkę biegnie na wprost,

aby ocierać łzy naszych trosk.

 

Zostaw nam Janie barwę Twoich kwiatów.

Cząstkę miłości, którą w sercu miałeś.

Do tych pagórków, łąk, lasów zielonych.

Do gór wysokich, które ukochałeś.

 

Zostaw wspomnienie o tym,

żeśmy razem spędzali krótkie, lecz radosne chwile.

Zostaw nam proszę, zostaw chociaż tyle,

byśmy już zawsze Ciebie pamiętali.

 

Zostaw nam proszę cząstkę tego piękna,

które tak chętnie malowałeś.

I tej miłości, którą w sercu miałeś

do ludzi, kwiatów, do gór, do polskości.

 

Bo chociaż byłeś obywatelem świata

Dla nas wciąż będziesz z Tylmanowej rodem

Jaśkiem spod Lubania, znad Dunajca wody.

Naszym rodakiem, naszym przyjacielem.

 
 

P.S.

„I chociaż czasem jestem gdzieś daleko,

jak ptak powracam w swe rodzinne strony.

Tam gdzie wśród lasów i łąk zieleni,

boso znaczyłem swe miejsce na ziemi”.

 

I powróciłeś, by zostać na zawsze.

 
Stanisława Noworolnik

Jan Jachymiak – pożegnanie artysty
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23 kwietnia w przemiłej, rodzinnej atmosferze świętowaliśmy 
XXX-lecie powstania Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej.

Związek Podhalan w Ochotnicy 
Dolnej ma 30 lat

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza 
Święta odprawiona przez KS. Dr. Sta-
nisława Kowalika Kapelana Związku 
Podhalan oraz Ks. Piotra Tajaka Kapelana 
ZP w Ochotnicy Dolnej. Obecne były 
Poczty Sztandarowe z Ochotnicy Dolnej, 
Ochotnicy Górnej i Tylmanowej. Na-
stępnie wszyscy udali się do Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej, 
gdzie nastąpiła oficjalna część obcho-
dów, w tym przedstawienie historii, 
przemówienia i życzenia.

Na uroczystościach gościli m.in.: Poseł 
Anna Paluch, Senator Jan Hamerski, 
Julian Kowalczyk Prezes Zarządu 
Głównego Związku Podhalan, Maciej Mi-
kołajczyk Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna, Krzysztof Jurkowski 
Zastępca Wójta Ochotnica Dolna i Maria 
Łojas - Jurkowska Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna i Radna Rady Powiatu 
Nowotarskiego. Obecna była Radna 
Barbara Udziela i Radny Jan Jagieła.

Sobotni jubileusz miał szczególny 
charakter. Były wspomnienia, życzenia 
oraz gratulacje. Tytułem Honorowego 
Prezesa został wyróżniony Tadeusz Gal, 

Maria Jankowska i Stanisław Mazurek. 
W związku z jubileuszem tytułem Ho-
norowego Członka Związku Podhalan za 
służenie tradycjom góralskim od samego 
początku powstania Oddziału zostali 
wyróżnieni: Katarzyna Gołdyn, Karo-
lina Polczyk, Rozalia Urbaniak, Janina 
Jamińska, Helena Mazurek, Katarzyna 
Brzeźny, Jan Brzeźny, Anna Jagieła, 
Józef Jurkowski, Janina Urbaniak, Maria 
Brzeźna, Tadeusz Chryczyk, Anna Ligęza, 
Stanisław Polczyk, Maria Lewoniec,Wła-
dysław Brzeźny i Janina Chryczyk. Za 
zamiłowanie i szerzenie działalności na 
rzecz Oddziału odznaczenie otrzymał 
Jan Lizoń.

- Ogromne podziękowania, kieruję również 
do Was, do wszystkich członków Gorczań-
skiego Oddziału Związku Podhalan, którzy 
się angażują i aktywnie działają. Bez Was 
i Waszej pomocy, na którą zawsze można 
liczyć nie byłoby nic, jak to mówią „w kupie 
siła” i w naszym Oddziale doskonale to wi-
dać - podkreślał Leszka Chrobaka Prezes 
Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej.

Podczas uroczystości Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna złożył na 

ręce Leszka Chrobaka obecnego Prezesa 
Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej 
oraz członków ryngraf ze Św. Janem 
Pawłem II i wygrawerowanymi życze-
niami a także podziękował za dbanie 
o ochotnicką kulturę i tradycję. W do-
wód uznania za dobrą współpracę i roz-
wój góralskiej tradycji kwiaty otrzymała 
Agata Chlipała opiekun zespołu NUCIC-
KI i Monika Jagieła kierownik Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej.

Były najserdeczniejsze życzenia i gromkie 100 lat.10 maja 
w Gminie Ochotnica Dolna 26. par obchodziło jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego. Diamentowe gody świętowało 
z kolei 7. małżeństw.

Ich przyjście na świat 20 maja 2019 r. było wielkim cudem! 
Dziś swoje trzecie urodziny świętują - Filip, Tymon, Zosia, 
Kaja, Malwina i Nela - pierwsze w Polsce sześcioraczki.

Złote i diamentowe gody 
w Gminie Ochotnica Dolna

Trzecie urodziny świętują pierwsze 
w Polsce sześcioraczki

- Jesteśmy niezwykle szczęśliwi i zarazem 
dumni, że tak wspaniała gromadka mieszka 
w Gminie Ochotnica Dolna i jest częścią 
naszej lokalnej społeczności – podkreśla 
Tadeusz Królczyk. 

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta 
koncelebrowana przez ks. Stanisława 
Kowalika w Kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Ochotnicy Górnej. – Jesteście 
chlubą i radością dla swoich dzieci, 
wnuków i prawnuków, ale też dla nas 
duszpasterzy i całej społeczności. Modlę 
się za Was, aby dobry Bóg obdarzał Was 
potrzebnymi łaskami –mówił Ksiądz Pro-
boszcz, który po uroczystości wręczył 
Jubilatom miłe upominki.

Druga część uroczystości odbyła się 
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochot-
nicy Górnej, gdzie 26. par z rąk Tadeusza 
Królczyka Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna otrzymało medale „Za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie” nadane przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 
7. par świętujących 60-lecie pożycia 
małżeńskiego odebrało okolicznościowe 
dyplomy, upominki oraz kwiaty. 

- To jest Wasze święto, bardzo się cieszę, 
że po okresie pandemii i związanych z nią 
obostrzeń możemy się w końcu spotkać. 
Wielkie gratulacje od całej naszej społecz-
ności za ten wspaniały przykład jaki nam 
dajecie. Po Was widać, że jest w Was tyle 
energii i pozytywnej miłości jakby to była 
pierwsza a nie pięćdziesiąta czy sześćdzie-
siąta rocznica ślubu – podkreślił Tadeusz 
Królczyk.

Podczas Jubileuszu miłe słowa do świę-
tujących skierował Maciej Mikołajczyk 
Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica 
Dolna, życząc wszystkiego najlepszego 
i dziękując za wzór do naśladowania dla 
młodych ludzi.

- Każdy jubileusz jest okazją do święto-
wania, ale złote i diamentowe gody to 
rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są 
ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku 

i więcej – zaznaczyła z kolei Elżbieta Pol-
czyk Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Gminie Ochotnica Dolna.

Następnie wzniesiono uroczysty toast 
i odśpiewano Jubilatom 100 lat, po czym 
wszyscy skosztowali tortu przygotowa-
nego specjalnie na tę okazję przez Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy 
Górnej.

W uroczystości uczestniczyła Maria 
Łojas- Jurkowska Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna i Radna Rady Powiatu 
Nowotarskiego, Radny Robert Król-
czyk i Andrzej Runger, Aneta Wolańska 
Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Górnej a także Sołtysi 
z Gminy Ochotnica Dolna – Wojciech 
Chlipała i Wiesław Maciąga.

Jubileusz uświetnił występ artystyczny 
przygotowany przez grupę młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Ochotnicy Górnej pod opieką 
Stanisława Urbaniaka. Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich pod kierownictwem 
prezes Janiny Król oprócz poczęstunku 
na zakończenie uroczystości przygoto-
wały krótki, żartobliwy taneczny występ.

Jeszcze raz Jubilatom z okazji 50-lecia 
i 60-lecia pożycia małżeńskiego skła-
damy najserdeczniejsze gratulacje oraz 
życzenia zdrowia, pomyślności i szczę-
ścia na dalsze lata wspólnego życia.

Kochanym trzylatkom pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia, aby wzrastali 
w radości oraz zdrowiu! By zawsze do-
starczali swoim rodzicom niezapomnia-
nych wrażeń oraz cennych wspomnień! 
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Niech oddanie rodziców i poświęcany 
maluchom każdego dnia czas będzie 
procentować szczęściem i radościom 
całej rodziny!

Kai, Zosi, Neli, Malwinie, Filipowi i Ty-
monowi z okazji ich wyjątkowego święta 
życzymy „W Tylmanowej nad Dunajcem, 
niech się żyje Wam jak w bajce” o czym 

opowiada muzyczna laurka przygotowa-
na z okazji trzecich urodzin sześcioracz-
ków przez Dziecięcy Teatr Muzyczny 
Hejo i jego opiekuna Michała Buska, pod 
patronatem Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusza Królczyka. Wyraża ona 
to co jest najistotniejsze w podróży przez 
życie i w procesie wychowania, który 
rozpoczyna się od pierwszych dni życia, 
a więc budowanie rodzinnych więzi, 
troskliwa opieka rodziców, okazywana 
miłość, czułość i troska, które w póź-
niejszym życiu są podstawą budowania 
relacji z innymi.

Słodki prezent dla naszych solenizan-
tów przygotowała Piekarnia Rusnak 
- dziękujemy!

Ochotnica Dolna czekała na takie wyda-
rzenie 50 lat. W niedzielę 3 lipca odbyła 
się uroczystość prymicyjna ojca Walde-
mara Jagieły z Zakonu Braci Mniejszych 
Ojców Bernardynów w kościele pw. 
Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotni-
cy Dolnej.

Zanim rozpoczęło się nabożeństwo 
w Ochotnicy Dolnej odbyło się powita-
nie prymicjanta. Była banderia konna, 
bryczki i powozy. Taki dostojny orszak 
przebył trasą spod domu ojca Waldema-
ra Jagieły do kościoła w Ochotnicy Dol-
nej.Podczas przejazdu orszak był witany 
przez mieszkańców oraz turystów.

W niedzielę 3 lipca odbyła się uroczystość prymicyjna 
ojca Waldemara Jagieły z Zakonu Braci Mniejszych Ojców 
Bernardynów w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego 
w Ochotnicy Dolnej.

Po 50 latach w Ochotnicy Dolnej 
- uroczystość prymicyjna

Potem w pięknej oprawie i z zaangażo-
waniem rodziny, przyjaciół, wszystkich 
parafian oraz grup parafialnych ojciec 
Waldemar przeżywał swoje pierwsze 
kapłańskie chwile. – Dziś nasza parafia 
przeżywa ogromne szczęście, po rów-
nych 50 latach staje przed nami nasz 
rodak i kapłan. Tobie oddajemy nasze 
głowy i serca, błogosław je i pamiętaj 
skąd wyszedłeś – mówił Paweł Legutko 
proboszcz parafii Znalezienia Krzyża 
Świętego w Ochotnicy Dolnej.

- Może tak miało być, że ta parafia miała 
czekać 50 lat na kapłana, bo może właśnie 
na takiego kapłana miała czekać – pod-

kreślał podczas kazania Ojciec Adrian 
z Zakonu Braci Mniejszych Ojców 
Bernardynów. - Uwierz mi drogi Waldku, 
że skoro jesteś w tym miejscu a nie innym, 
że jeśli stoisz przy ołtarzu Pańskim, że 
jeśli Bóg spojrzał na Ciebie, a Ty pokornie 
odpowiedziałeś na Jego wezwanie, a sama 
droga do tego kapłaństwa wcale nie był 
łatwa i Ty sam wiesz najlepiej, ile Cię ta 
droga kosztowała-poświęcenia i ofiary, jeśli 
to wszystko bierzesz pod uwagę to uwierz 
mi bracie, że po to się urodziłeś, żeby zostać 
księdzem – zaznaczył.

Podziękowaniami i wzruszającymi 
słowami skierowanymi do duchownych, 
rodziny, najbliższych oraz wszystkich 
zaangażowanych w przygotowanie uro-
czystości, a po nich błogosławieństwem 
uczestniczących w prymicyjnej Mszy 
Świętej ojca Waldemara Jagieły z Zako-
nu Braci Mniejszych Ojców Bernardy-
nów, zakończyło się nabożeństwo.

Tłumnie mieszkańcy, oazowicze i turyści zgromadzili się 
na Błyszczu by powspominać Karola Wojtyłę i jego 
spotkanie sprzed 50 laty na górze w paśmie Radziejowej, 
w Beskidzie Sądeckim.

50. rocznica odprawienia mszy św. 
przez kard.Karola Wojtyłę

To była wyjątkowa uroczystość, którą 
uświetniła góralska muzyka zespołu 
Ochotni i Orkiestry Dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ochotnicy Dolnej.

Ojciec Waldemar Jagieła będzie pełnić 
posługę na misji w Botswanie w połu-
dniowej Afryce.

Prymicjantowi życzymy błogosławień-
stwa Bożego wielu łask Bożych, światła 
Ducha Świętego oraz nieustannego 
wsparcia Matki Bożej.

Była wyjątkowa banderia, dostojni 
goście, góralska muzyka oraz smakowity 
poczęstunek. Uroczystej Mszy Świętej 
przewodniczył biskup tarnowski Andrzej 
Jeż.

Błyszcz to tu przed 50 laty w przepięknej 
scenerii kardynał Karol Wojtyła odprawił 
Mszę Świętą dla oazowiczów Ruchu 
Światło-Życie. Z tej okazji w pierwszą 
niedzielę po Uroczystości Przemienienia 
Pańskiego 7 sierpnia zorganizowano 
wyjątkowe jubileuszowe obchody, pod-
czas których wróciły wspomnienia. Jak 
podkreślił podczas nabożeństwa biskup 
tarnowski Andrzej Jeż to miejsce z racji 
wspomnianego Przemienia Pańskiego 
stało się „Górą Tabor” Beskidu Sądec-
kiego.  Przed laty uczestnicy rekolekcji, 
mieszkańcy oraz 50 kapłanów razem 
z kardynałem Karolem Wojtyłą spotkali 
się by w tym niezwykłym zakątku by 
sprawować Eucharystię. O tym fakcie 
papież Jan Paweł II przypomniał góralom 

z Oddziału Związku Podhalan w Tylma-
nowej podczas audiencji w Watykanie. 
Po tym wydarzeniu, górale z Tylmanowej 
uznali, że należy otoczyć to miejsce 
szczególną opieką, dlatego w 2000 roku 
na szczycie Błyszcza zbudowali góralską 
kaplicę a rok później postawili popiersie 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Dokładnie 
27 sierpnia 2002 r. kamień z pamiątko-
wymi tablicami na których widnieją na-
pisy „Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II 
na znak miłości - parafianie Tylmanowej” 
oraz „W 30. rocznicę spotkania z oazami 
na Błyszczu” został poświęcony przez 
biskupa Wiktora Skworca.

W niedzielę 7 sierpnia w przepięknie 
przygotowanej i uroczystej Mszy Świętej 
na Błyszczu oprócz tłumnie przybyłych 
byli obecni także trzej uczestnicy wyda-
rzeń sprzed 50 lat: Pani Dorota Seweryn, 
Pani Stanisława Orzeł i a także Pan Jan 
Klimas, którzy wspominali koncelebro-
waną podczas chmur i burzy Mszę Świę-

tą a także późniejszą prośbę kardynał 
Kardynała Karola Wojtyły by wszędzie, 
gdzie będą byli dla innych oazami.

Kto w niedzielę 7 sierpnia był na 
Błyszczu na pewno na długo będzie 
mieć w pamięci jubileuszową uroczy-
stość. Była banderia, góralska muzyka, 
tłumy wiernych z grupami oazowymi 
z całej Polski i pocztami sztandarowymi 
m.in.: Związku Podhalan z Gorc, Pienin, 
Podhala i Sądecczyzny. W obchodach 
uczestniczyli - Wicewojewoda Ma-
łopolski Ryszard Pagacz, Senator Jan 
Hamerski, Poseł Anna Paluch, Wójt Gmi-
ny Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk 
i Maria Łojas-Jurkowska Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna oraz Radna Powiatu 
Nowotarskiego.
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Niedzielne obchody organizował Zwią-
zek Podhalan oddział Tylmanowa, Parafia 
p.w Św. Mikołaja w Tylmanowej, Cen-
trum Ruchu Światło-Życie w Krościenku 
nad Dunajcem i Wiejski Ośrodek Kultury 
w Tylmanowej. W upamiętnienie tego 
miejsca włączyła się także Gmina Ochot-
nica Dolna, która sfinansowała tablice 
informujące o historii i wydarzeniach 
sprzed laty a także dla wygody korzysta-
jących poprawiła szlak na Błyszcz.  Dzię-
ki wsparciu Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Tylmanowej jubileuszowa Msza św. 
była bezpośrednio transmitowana na 
antenie radia RDN Małopolska.

„Bogu i Maryi na Chwałę, Ojczyźnie 
w hołdzie - na pamiątkę Zmartwych-
wstania Polski 1819 roku” - taki napis 
umieszczono sto lat temu na Krzyżu 
Wolności, który został ustanowiony 
na Wzgórzu Iwankowskim, w paśmie 
Gorców w parafii Ochotnica Górna. 
W niedzielę 31 lipca mieszkańcy Gminy 

W niedzielę 31 lipca odbyły się obchody 100-lecia Krzyża 
Niepodległościowego na Wzgórzu Iwankowskim połączone 
z 40-leciem Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan. 
To była wyjątkowa uroczystość z udziałem m.in.: Marszałka 
Małopolski Witolda Kozłowskiego, Bp. Leszka Leszkiewicza, 
Poseł Anny Paluch, Tadeusza Królczyka Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna, licznych pocztów sztandarowych i mieszkańców Gminy 
Ochotnica Dolna.

Obchody 100-lecia Krzyża 
Niepodległościowego 
i 40-lecia Gorczańskiego 
Oddziału Związku Podhalan

Ochotnica Dolna oraz licznie zebrani 
goście uczcili 100-lecie Krzyża Wolności. 
Uroczystość poprowadził ks. bpa Leszek 
Leszkiewicz, który razem uczestnikami 
nabożeństwa z modlitwą różańcową 
wyruszył ku górze, na której został 
umieszczony odnowiony nowy Krzyż 
Niepodległościowy.

Po przybyciu na Wzgórze uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej 
przestawiła akademię ku czci Niepod-
ległości Ojczyzny, z kolei baca Jarosław 
Buczek odczytał Apel poległych, który 
rozpoczął od wymienienia mieszkańców 
Ochotnicy walczących w obronie Ojczy-
zny. Po złożeniu kwiatów i zniczy pod 

To była wyjątkowa, bo podwójna uroczystość. W niedzielę 
31 lipca odbyły się obchody 100-lecia Krzyża Niepodległościo-
wego na Wzgórzu Iwankowskim połączone z 40-leciem 
Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan.

Polonia Minor dla Gorczańskiego 
Oddziału Związku Podhalan 
w Ochotnicy Górnej

Krzyżem rozpoczęła się uroczysta Msza 
św. przy udziale 6 kapłanów. Pod koniec 
uroczystości biskup Leszek Leszkiewicz 
dokonał poświęcenia odnowionego krzy-
ża a przysięgę na sztandar złożyli nowi 
członkowie Gorczańskiego Oddziału 
Związku Podhalan.

Podczas jubileuszu, który po nabo-
żeństwie przeniósł się do Wiejskiego 

Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej 
Marszałek Małopolski Witold Kozłowski 
wraz z Poseł na Sejm RP Anną Paluch 
przekazał na ręce Piotra Króla prezesa 
Gorczańskiego Oddziału Związku Podha-
lan nagrodę Polonia Minor z okazji jubi-
leuszu 40-lecia istnienia oraz 100-lecia 
ustawienia Krzyża Niepodległościowego 
na Wzgórzu Iwankowskim. Jak podczas 
przemówienia podkreślił Marszałek 

Podczas jubileuszu Marszałek Mało-
polski Witold Kozłowski wraz z Poseł 
na Sejm RP Anną Paluch przekazał na 
ręce Piotra Króla prezesa Gorczańskiego 
Oddziału Związku Podhalan nagrodę 
Polonia Minor z okazji jubileuszu 40-le-
cia istnienia oraz 100-lecia ustawienia 
Krzyża Niepodległościowego na Wzgó-
rzu Iwankowskim. Jak podczas przemó-
wienia podkreślił Marszałek nagroda jest 
wyrazem podziękowań za działalność 
społeczno-kulturalną, pielęgnowanie 
tradycji i spuścizny przodków.

Swoje życzenia złożyła również Poseł 
Anna Paluch życząc wszelkiej pomyślno-
ści i wielu sukcesów w kolejnych latach 
aktywności.

nagroda jest wyrazem podziękowań za 
działalność społeczno-kulturalną, pielę-
gnowanie tradycji i spuścizny przodków.

Swoje życzenia złożyła również Poseł 
Anna Paluch życząc wszelkiej pomyślno-
ści i wielu sukcesów w kolejnych latach 
aktywności. Gratulacje złożył także 
Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna razem z Maciejem Mikołajczykiem 
Przewodniczącym Rady Gminy Ochot-
nica Dolna. - To wspaniała uroczystość 
podkreślająca Państwa zaangażowanie 
i wysiłek, jaki wkładacie w kultywowanie 
ochotnickiej tradycji oraz zachowanie 
tożsamości regionalnej - podkreślił.

W niedzielnych odchodach uczestni-
czyło 17 sztandarów Związku Podhalan 
z Podhala i Sądecczyzny a także poczty 
sztandarowe Ochotniczej Straży Po-
żarnej, Szkoły Podstawowej i Harcerzy 
z Ochotnicy Górnej, Koła Łowieckiego 
z Nowego Targu. Na jubileusz przybyło 
wielu gości, m.in. Janina Napora Zastęp-
ca Prezes Zarządu Głównego Związku 
Podhalan, Krzysztof Jurkowski Zastępca 
Wójta Ochotnica Dolna oraz Maria Łojas 
– Jurkowska Sekretarz Gminy Ochotnica 
Dolna i Radna Rady Powiatu Nowotar-
skiego. Obecni byli również Radni Gminy 
Ochotnica Dolna.
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Od ponad stu lat zachowują lokalną tradycję i kulturę, 
pielęgnują cenne wartości, dbają o dawną kuchnię regionalną, 
są filarem, na którym opiera się tożsamość lokalnej 
społeczności.

Jubileusz 100- lecia Koła Gospodyń 
Wiejskich w Ochotnicy Górnej

Wielki Jubileusz 100 – lecia Koła Go-
spodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej 
rozpoczął się mszą świętą w kościele 
parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP 
w Ochotnicy Górnej, której przewodni-
czyli biskup Leszek Leszkiewicz oraz ks. 
dr Stanisław Kowalik proboszcz ochot-
nickiej parafii.

Podczas mszy św. i homilii nie zabrakło 
wielu ciepłych słów skierowanych do 
Pań. Mówiono o szacunku do kobiet, 
o tym, że są wielozadaniowe, że są 
dobrymi gospodyniami, spajają rodziny 
i zapewniają ciepło domowego ogniska. 
Jednym słowem są niezastąpione.

Po mszy św., przy dźwiękach kapeli 
„Ochotni”, wszyscy uczestnicy wyda-
rzenia, udali się do Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Ochotnicy Górnej na wspólne 
posiady.

Zebranych przywitała serdecznie Janina 
Król Prezes Koła Gospodyń Wiejskich 
w Ochotnicy Górnej, która przybliżyła 
uczestnikom stuletnią historię Koła Go-
spodyń Wiejskich, odczytując wiersz au-
torstwa ochotnickiej poetki Stanisławy 
Gołdyn. (Wiersz publikujemy poniżej).

Następnie głos zabrali Jan Hamerski 
Senator RP, w imieniu Anny Paluch Poseł 
RP - Jan Jurek, Tadeusz Królczyk Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna, Maciej Miko-
łajczyk Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna.

W jubileuszu uczestniczyli także m. 
in. Maria Łojas - Jurkowska Sekretarz 

Gminy Ochotnica Dolna oraz Radna 
Rady Powiatu Nowotarskiego, Radni 
Gminy Ochotnica Dolna, przedstawiciele 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
oraz Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, Wiesław Maciąga Sołtys 
Sołectwa Ochotnica Górna, przedsta-
wiciele instytucji, organizacji i Związku 
Podhalan.

Wreszcie przyszedł czas na gratula-
cje i życzenia ze strony zaproszonych 
gości. Na ręce Prezes KGW organizacje, 
przedstawiciele innych Kół Gospodyń 
Wiejskich, pracownicy wielu instytucji 
i urzędów złożyli wyrazy uznania za 
prężne działanie Koła i winszowali kolej-
nych 100 lat. Zabrzmiało także głośne 
100 lta!

Tadeusz Królczyk, wręczając kwiaty, 
uhonorował obecną Prezes oraz byłe 
Prezeski, a także najstarszą Panią 
w Kole oraz najmłodszą, podkreślając, 
że właśnie ta różnorodność wiekowa 
powoduje, że tradycja jest przekazywana 
kolejnym pokoleniom.

Po części oficjalnej przyszedł czas 
na część bardziej rozrywkową. Panie 
wystąpiły na scenie prezentując pieśni, 
skecz i układ taneczny. Każdy występ 
został nagrodzony gromkimi brawami 
publiczności. Wspólne świętowanie, przy 
dźwiękach kapeli regionalnej „Ochotni” 
trwało do późnych godzin.

KGW w Ochotnicy Górnej powstało 
w 1916 roku i liczy sobie już 106 lat. 
Jednakże w związku z pandemią uroczy-

stość 100- lecia przeniesiona została na 
rok 2022

- Dziękujemy wszystkim zaproszonym 
gościom, którzy świętowali z nami wielki 
jubileusz, za przybycie i serdeczne życze-
nia. Oby się spełniły. A moim marzeniem 
jest, aby to wszystko dalej trwało, żeby 
wszystkie Panie były zdrowe i żeby 
między nami była zgoda – to przesłanie 
obecnej Prezes KGW Janiny Król na 
kolejne lata działalności.

Moi ostomili!

Spotkali my się haw w Górnej Ochotnicy

Na obchodach wozne, bo setne rocznicy.

Na jubileuszu miejscowego koła

Co skupio gaździny z różnych części sioła.

Przy taki okazji to by wypodało

Nakreślić po krótce jak koło powstało.

Przywołać cas przesły i wspomnieć kobiety,

Ftorych dziś juz ni ma, odesly niestety.

Zyjąc w trudnych casach, w niedostatku, biydzie,

Wiedziały, ze razem duzo łatwi będzie.

Ze worce skorzystać z ułatwień, nowości,

Rozwijać stopniowo swe umiejętności.

Patrzą teroz z góry i sie uśmiechają,

Ze ich następczynie telo werwy mają.

Ze potrafią stare zwycaje zachować

I iść z duchem casu, nowe akceptować.

Piyrso wej siedziba miyjscowego koła

Mieściła sie w karcmie, w samym środku sioła.

Budynek ten potem był przemianowany

Na Dom Parafialny, parafii oddany.

Hawok sie rodziły pomysły i plany

Jaki kurs koniecny, jaki pożądany.

Cy wypieku chleba, cy tys gotuwanio,

Albo trykotarstwa, koronek dziergonio.

Barz wiele zabiegów, ogromne staranie

Podjęły w tym casie dwie czcigodne panie.

Pani Maria Latko – koronkarstwa fanka

I równa jej wiedzą Mila Osadzianka.

W latach 60 – tych zacęła nas wspierać

Niezwykle aktywna małżonka felczera.

To pani Pruzińska o syćko zadbała,

Kurs kroju i sycio zorganizowała.

W niedługi cas potem znów rusyło nowe –

Odchowalnia piskląt u pani Szlagowe.

Kozdziutko gaździno, jeśli ino chciała,

Odpowiednią ilość kurcąt nabywała.

Dziś naskie KGW, znane w okolicy,

50 ambitnych gospodyń se licy.

A nojstarse panie, ftorym sie kłaniomy

Majom prawie 90, syćkik ich słuchomy.

Nie wypodo nom sie przechwolać przesadnie,

Bo być samochwałą to przecie nieładnie.

Ale Wy nos znocie, sami potwierdzicie,

Ze w naskim działaniu pozytek widzicie

Momy haw warsztaty i spotkania liczne,

Obstawiomy syćkie imprezy cykliczne.

Cy „watra”, cy słynne „spotkania z Gorcami”,

My juz som przy gorkach, stoimy z doniami.

Wypiykomy placki, rogole, kołoce,

Gotujemy juhe i sapke jak fto kce,

Do wszelkich konkursów ochotnie stajemy,

Za co wyróżnienia nieroz dostajemy.

W Nawojowej naską grochówke kwolili,

W Kościelisku główną nagrodę wręcyli,

Ogłosając przy tym cały okolicy:

„Królowo Wypieków” mieszko w Ochotnicy.

Naską baraniną – co podkreślić worce –

Som Robert Makłowicz zachwycoł sie wielce.

Spodobała mu sie gościnność góroli,

Ochotnickie baby przez długi cas kwolił.

Dwie ksiązki kucharskie KGW wydało,

Za co niezliczone pochwały dostało.

Do dziś przez telefon zapodo pytanie:

Cy jaki egzemplarz jest jesce na stanie?

Syćkim paniom z koła składom dzięki wielkie

Za zgodną współpracę, za pomysły wszelkie.

Za to ze chęć mają, casu nie załują,

A przez to działanie swą wioske promują.

Osobliwe słowa dlo Wójta i Rady,

Za to, ze nos prosom na syckie parady.

Ze nas popiyrajom, ze nos doceniajom,

Dbałość o zołądki gości powiyrzajom.

I jesce na koniec, tak dlo przypomniynio

Wymienie z nazwiska, casem i z imienia

Kobiety co kołem naskim kierowały,

W działalność społeczną się angażowały.

Wpierw Zofia Pruzińsko, a po niej Szlagowa,

potem Kotelnicko i Hanka Groniowa.

Dalej Krysia Czajka – małżonka Władkowa,

A w chwili obecnej jo – Janka Królowa.

Cujcie się haw u nos jak jedna rodzina.

Niech kozdy z Wos bocy, niech nie zapomina,

Ze my som członkomi takie społeczności

Gdzie wiara, tradycja to święte wartości.

 
Stanisława Noworolnik
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Wójt Gminy Ochotnica Dolna uczestni-
czył w uroczystej inauguracji w Szkole 
Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tisch-
nera w Ochotnicy Dolnej, gdzie spotkał 
się z uczniami, rodzicami i nauczycielami. 
Na początek powitana została i przed-
stawiona nowa dyrektor Szkoły – Pani 
Ewa Chrobak. Przy tej okazji Tadeusz 
Królczyk podziękował za współpra-
cę, poświęcony czas i zaangażowanie 

Nowy rok szkolny 
- nowi dyrektorzy

1 września w szkołach w Gminie Ochotnica Dolna rozpoczął 
się kolejny rok szkolny - 2022/2023. Najpierw w kościołach 
parafialnych w Ochotnicy i Tylmanowej, odbyły się uroczyste 
mszy św. sprawowane w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Potem uczniowie powitani zostali przez dyrektorów szkół, 
nauczycieli i przedstawicieli samorządu Gminy Ochotnica Dolna 
w swoich placówkach.

w prowadzenie szkoły dotychczasowej 
dyrektor Marii Tyleckiej. Miłe słowa 
pod adresem ustępującej dyrektor Marii 
Tyleckiej i nowej dyrektor Ewy Chro-
bak skierowali przedstawiciele Rady 
Rodziców.

Wraz z początkiem roku szkolnego 
nastąpiła także zmiana na stanowisku 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Ochotnicy Górnej, gdzie 
Panią Renatę Rusnarczyk zastąpiła Pani 
Katarzyna Bielska. – Chcę podziękować za 
lata pracy na rzecz szkoły i dotychczasową 
współpracę pełniącej funkcję dyrektora 
Pani Renacie Rusnarczyk. Życzę Pani po-
wodzenia w dalszej ścieżce zawodowej jak 
i prywatnej – mówił Tadeusz Królczyk.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna witając 
Panią Katarzynę Bielską podkreślił, że 
nową dyrektor czeka trudna misja pro-
wadzenia szkoły i jednocześnie życzył 
dobrej współpracy z nauczycielami, 
rodzicami oraz uczniami. Dotychczaso-
wej dyrektor podziękowali za wsparcie 
i współpracę przedstawiciele Rady Ro-
dziców, którzy również złożyli życzenia 
nowej dyrektor – Katarzynie Bielskiej.

Podczas inauguracyjnych spotkań 
w obu szkołach Tadeusz Królczyk życzył 
uczniom samych sukcesów i powodzenia 
w nowym roku szkolnym. Z kolei na-
uczycielom dziękował za trud wkładany 
w edukację i wychowywanie młodszych 
mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna.

W dzisiejszym rozpoczęciu nowego roku 
szkolnego w pozostałych placówkach 
uczestniczyli także przedstawiciele 
samorządu Gminy Ochotnica Dolna: 
Krzysztof Jurkowski Zastępca Wójta 
Gminy - w Ochotnicy Dolnej, Maria Łojas 
– Jurkowska Sekretarz Gminy - w Ochot-
nicy Górnej, Adam Górnicki Skarbnik 
Gminy – w Tylmanowej i Renata Sproch 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 
w Ochotnicy Dolnej – w Tylmanowej.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W OCHOTNICY DOLNEJ

Po zdalnym nauczaniu, 10 stycznia 
2022r., z radością wróciliśmy do nauki 
stacjonarnej w szkole! 

21 i 22 stycznia to bardzo ważne dni 
w kalendarzu każdego dziecka - Dzień 
Babci i Dziadka. Z tej okazji nasi ucznio-
wie przygotowali niespodziankę dla 
wszystkich kochanych Babć i Dziadków. 
Nagrali piękną akademię, którą można 
było obejrzeć w Internecie.

W naszej szkole odbywał się Kiermasz 
Bożonarodzeniowy! Uzyskana kwota 
2.299 zł dla naszego „podopiecznego” 
Crisa i Ks. Macieja oraz innych osób, któ-
rym pomagamy, była powodem radości 
i świętowania!

Z okazji WALENTYNEK stworzyliśmy 
PADLET - tablicę, na której ucznio-
wie mogli umieszczać walentynkowe 
życzenia!

Przepiękna zimowa pogoda sprzyjała 
różnym aktywnościom na świeżym po-
wietrzu. 15.02 na Arenie Narciarskiej Ja-
worki odbyły się zawody o Puchar Wójta 
Gminy Ochotnica Dolna w narciarstwie 
alpejskim. Nasi uczniowie również zapre-
zentowali swoje umiejętności.

W związku z TŁUSTYM CZWARTKIEM 
można było uzupełnić kalorie, spalone 
podczas zabawy karnawałowej. Zajadali-
śmy się pączkami. Dochód ze sprzedaży 
tychże pysznych pączków przeznaczony 
został na zakup strojów sportowych dla 
naszej szkolnej drużyny!

1 marca, w ostatni dzień karnawału, nasi 
najmłodsi uczniowie wzięli udział w Ba-
śniowych Ostatkach. Zostali podzieleni 

Wydarzenia z życia szkoły

na dwie grupy - najpierw bawili się 
uczniowie klas II i III a potem 0 i I. Dzieci 
miały za zadanie przygotować prze-
branie za postać bajkową lub literacką. 
Każde z nich dostało w nagrodę słodki 
upominek. W trakcie imprezy wręczono 
również nagrody w konkursie plastycz-
nym KOCHAM CZYTAĆ!!!, który także 
podzielony był na dwie kategorie wieko-
we. Baśniowe Ostatki to podsumowanie 
cyklu zajęć promujących czytelnictwo 
w klasach 0 - III. Wydarzenie zorganizo-
wała biblioteka szkolna oraz wychowaw-
cy klas 0 - III.

Samorząd Uczniowski zorganizował 
konkurs na gazetkę klasową pt. „Wybitny 
polski naukowiec”. Oto wyniki: 
 miejsce I - klasy IV i VIII B
 miejsce II - klasa VI
 miejsce III - klasa V. 
wyróżnienie - klasę VIII A. 
Nagrodą główną dla zwycięzców było 
klasowe wyjście na lody w okresie 
letnim.

W piątek tj. 22 kwietnia odbył się Piknik 
Ekologiczny, który był zwieńczeniem 
trwającego od 19 kwietnia Tygodnia Eko-
logicznego. Piknik odbył się w Między-
narodowy Dzień Ziemi, w godz. 13.00 
– 16.00, na placu przy Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym im. mjra H. Suchar-
skiego w Tylmanowej. Podczas Pikniku 
swoją działalność i materiały promocyjne 
zaprezentowali przedstawiciele m. in. 
Nadleśnictwa Krościenko, Gorczańskie-
go Parku Narodowego, Zespołu Parków 
Krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych EMPOL, Fabryki Zieleni, 

Przyjaciele Doliny Dunajca i in. Z kolei 
przedstawiciele policji i straży pożarnej 
zaprezentowali najmłodszym swoje 
samochody służbowe. Odbył się także 
pokaz pierwszej pomocy. Na scenie, 
z programem artystycznym wystąpili 
uczniowie szkół podstawowych z Tylma-
nowej. Nastąpiło także rozstrzygnięcie 
Gminnego Konkursu Ekologicznego „Coś 
nowego z czegoś starego” i wręczenie 
nagród. 

21 kwietnia w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Górnej odbył się finał II 
Gminnego Gwarowego Konkursu Recy-
tatorskiego i Wokalnego NIE ZABOCYĆ.
Naszą szkołę reprezentowały laureatki 
szkolnego konkursu. 

W kategorii śpiew: Hanna Duduś z kl. O, 
Katarzyna Chrobak z kl. IV i Maja Jagieła 
z kl. VIIIb.W kategorii recytacja: Zofia 
Chryczyk z kl. 0, Nikola Niewiadomy 
z kl. I i Monika Gabryś z kl. VIIIb. Tego 
samego dnia odbyła się uroczysta akade-
mia z okazji Dnia Ziemi. Przygotowali ją 
uczniowie kl. IV. Obchodom Dnia Ziemi 
towarzyszył także konkurs ekologiczny 
pod hasłem „Ziemia naszym domem, 
więc dbajmy o nią”. 

22 kwietnia zorganizowaliśmy dla 
naszych ósmoklasistów Dzień Kariery. 
Do szkoły przybyli przedstawiciele 
jedenastu szkół średnich, by zaprezen-
tować przyszłym absolwentom swoją 
ofertę edukacyjną. Wraz z uczniami 
naszej szkoły w dzisiejszym spotkaniu 
uczestniczyli także ósmoklasiści z NSP 
im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochot-
nicy Dolnej - Młynne i SP im. ks. Jana 
Twardowskiego w Tylmanowej.

Z okazji Dnia Dobrych Uczynków, przy-
padającego 19 maja, uczniowie naszej 
szkoły przygotowali „słoiki dobrych 
uczynków”. Wrzucili do nich wypisane na 
karteczkach swoje pomocne i życzliwe 
działania oraz gesty dobroci, które wy-
konali w tym dniu. Zostały one przed-
stawione w formie drzewka na gazetce 
szkolnej. 
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20 października obchodziliśmy Dzień 
Krajobrazu Z tej okazji w naszej szkole 
gościły przedstawicielki Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kra-
kowie. Panie opowiedziały uczniom 
klas 4-6 o wielu ważnych inicjatywach 
i działaniach dotyczących ochrony 
przyrody i przestrzeni wokół nas. W tym 
samym dniu uczniowie klasy 7 i 8 wybrali 
się do Nowego Targu, gdzie obejrzeli 
przedstawienie teatralne pt. „Balladyna” 
w reżyserii Anny Kasprzyk w obsadzie 
aktorskiej Teatru Cracovia. Spektakl 
zachwycił barwnymi, epokowymi kostiu-
mami, a także muzyką, idealnie oddającą 
klimat dramatycznych wydarzeń tragedii 
Juliusza Słowackiego.

21 października kl. VII i VIII odbyły lekcję 
historii w plenerze. Pan Wojciech Mulet 
zabrał ich na spacer historyczny, podczas 
którego mogli dowiedzieć się wielu 
interesujących faktów na temat historii 
naszej Małej Ojczyzny. W naszej szkole 
zawsze „coś” się dzieje, nie ma nudy, 
pracowicie płynie czas i nic nie mija bez 
echa. Uczniowie biorą udział w konkur-
sach recytatorskich, ortograficznych, 
olimpiadach przedmiotowych oraz 
zawodach sportowych. Nasza szkoła 
współpracuje ze środowiskiem lokalnym 
i organizacjami charytatywnymi.

Świętowaliśmy również Dzień Mamy 
i Taty. Dzieciaki z zerówki oraz trze-
cioklasiści przygotowali przepiękne 
przedstawienie, którym wzruszyli oraz 
rozśmieszyli całą zgromadzoną na sali 
gimnastycznej publiczność. Na koniec 
wybrzmiało głośne „STO LAT” dla 
wszystkich Mam i Tatusiów obecnych 
na dzisiejszej uroczystości! 

10 czerwca odbył się w naszej szkole 
Dzień Regionalny. Jak co roku wystą-
pił zespół NUCICKI, rozdano nagrody 
w szkolnych konkursach plastycznych 
oraz w Gminnym Konkursie Historycz-
nym. Oprócz tego odbyło się też krótkie 
spotkanie z autorami Komiksu pt. „Przy-
bysze”. Ostatnim punktem programu był 
Międzypokoleniowy Quiz „Ochotnica 
Wioska nasa”.

Po wakacyjnej przerwie z radością wró-
ciliśmy we wrześniu do szkoły! Rozpo-
częliśmy nowy rok szkolny 2022/2023 
pełni optymizmu, że spotkamy się z kole-
gami i koleżankami oraz nauczycielami. 

Nasi najstarsi uczniowie kl. VII i VIII udali 
się do Wiejskiego Ośrodka Kultury, by 
wziąć udział w Narodowym Czytaniu 
„Ballad i romansów” Adama Mickiewi-
cza. Wydarzenie organizowała Gminna 
Biblioteka Publiczna. Drugi rok z rzędu 
na scenie pojawiła się młodzież z terenu 
gminy Ochotnica Dolna. Naszą szkołę 
reprezentował Antoni Tarchała, uczeń 
klasy ósmej. Wśród aktorów znalazł 
się także Jakub Ligęza, tegoroczny 
maturzysta a jednocześnie absolwent 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej oraz Gimnazjum 
nr 2. Fragment utworu naszego Wiesz-
cza Narodowego przeczytała także pani 
dyrektor, Barbara Konopka.

15 września odbyły się dwie ważne 
imprezy, w których brała udział społecz-
ność naszej szkoły. Jedną z nich był Wo-
łoski Kongres Młodych, zorganizowany 
w restauracji Och w Ochotnicy Dolnej, 
podczas którego reprezentowali nas 
uczniowie klas 4-7 oraz NUCICKI, zaś 
drugim wydarzeniem był Rajd Szlakami 
Partyzantów, w którym uczestniczyli 
ósmoklasiści. 

27 września uczniowie kl. V uczestni-
czyli w Eko - Pikniku, zorganizowanym 
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochot-
nicy Górnej. Szkołę reprezentowały 
również uczennice Marcelina Konopka, 
Julia Kozielec i Lena Gołdyn, które brały 
udział w konkursie Ekopiosenki .

18 października obchodziliśmy święto 
Patrona naszej szkoły, św. Jana Pawła II. 
Święto połączone zostało z akademią 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które 
przypadało 14 października. O godzinie 
7.45 zgromadziliśmy się pod budynkiem 
szkoły, by wspólnie z Pocztem sztan-
darowym przemaszerować do kościoła. 
Uroczystość rozpoczęła ulubiona pieśń 
Papieża - Polaka - „Barka”, którą zagrały 
i zaśpiewały NUCICKI , wysłuchaliśmy 
także akademii, przygotowanej przez 
piątoklasistów. Kolejnym punktem pro-
gramu była uroczysta Msza św., po niej 
nastąpiło rozdanie nagród w szkolnych 
konkursach o Janie Pawle II.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W OCHOTNICY DOLNEJ

1. marca 2022 nasza szkoła wzięła 
udział w akcji „Pomoc dla Ukrainy”. 
Uczniowie zebrali dary i napisali listy dla 
rówieśników.

W szkole przywiązujemy szczególną 
wagę na edukację związaną z bezpie-
czeństwem dzieci. Na nasze zaproszenie 
16 marca 2022 r. gościliśmy w naszej 
szkole policjantów z Komisariatu 
w Krościenku, którzy wygłosili wykład 
o zagrożeniach bezpieczeństwa wśród 
dzieci.

11 kwietnia 2022 r. nasze dziewczęta 
wywalczyły 1 miejsce w rejonowych 
rozgrywkach piłki ręcznej. Z kolei w po-
wiecie zdobyły 3 miejsce.

20. kwietnia 2022 r. W ramach „Tygodnia 
Ekologii” szkoła dołączyła do akcji pod 
tytułem „Cztery wieże – czyste wieże”, 
organizowanej przez Urząd Gminy 
Ochotnica Dolna. Uczniowie kl.4 wraz 

Wydarzenia z życia szkoły

z wychowawcą wzięli udział w wycieczce 
krajoznawczo-edukacyjnej na Magurki 
w Ochotnicy Górnej, gdzie znajduje się 
wieża widokowa, która została przez 
nich uporządkowana

21 kwietnia 2022 roku w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej 
odbył się II Gminny Gwarowy Konkurs 
Recytatorski i Wokalny „ Nie zabocyć...” 
zorganizowany przez Gminną Komisję 
Oświaty. Naszą szkołę w tym konkursie 
reprezentowały: Paulina Czajka z klasy 
VII Joanna Urbaniak z klasy V oraz Kac-
per Gołdyn z klasy IV. I - miejsce wyśpie-
wała sobie Paulina Czajka, zaś wyróżnie-
nie - przypadło Kacprowi Gołdynowi.

21. kwietnia 2022r. W Urzędzie Miejskim 
w Nowym Targu 21 kwietnia 2022r.
odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. Nasza 
szkoła i jednocześnie Gmina była repre-
zentowana przez uczniów: Wojciecha 
Duszę, Bartłomieja Konopkę, Amelię 
Luberdę i Annę Urbaniak. Gratulujemy 
Amelii Luberdzie za zdobycie III miejsca.

9 maja 2022 r. uczestniczyliśmy w Po-
wiatowych rozgrywkach w piłce nożnej 
które odbywały się w Nowym Targu - 
zaprezentowaliśmy się z bardzo dobrej 
strony zdobywając II miejsce
W dniu 30 maja w naszej szkole odbyła 
się uroczysta akademia z okazji Dnia 
Mamy. Z tej okazji uczniowie przekazali 
mamom swoją wdzięczność poprzez 
wiersze i piosenki.

31. maja 2022 r. Dzień Dziecka w naszej 
szkole obfitował w wiele atrakcji. Przede 
wszystkim różnił się on od zwykłego 
dnia spędzonego w ławce szkolnej. 
Wspólny taniec zabrał nas w niesamowi-

tą przygodę. Uczestniczyliśmy w wielu 
zabawach między innymi podziwialiśmy 
gigantyczne bańki mydlane - każdy 
samodzielnie mógł też taką bańkę wy-
konać. Rzucaliśmy do celu, pokonywa-
liśmy przeszkody. Klasy starsze były na 
wycieczce w górach.

7 czerwca 2022r. 7 czerwca 2022r. po 
raz szósty został zorganizowany Gminny 
Konkurs Pięknego Czytania. Dorota 
Mikołajczyk z kl.5 zdobyła tytuł „ Mistrz 
czytania” , a Weronika Chryczyk z kl.4 
zajęła II miejsce w kategorii klas I – VI. 
Karolina Luberda z kl.7 zdobyła tytuł 
„Mistrz czytania”, a Anna Jamińska też 
z kl.7 zajęła III miejsce w kategorii klas 
VII-VIII .

08.czerwca 2022 r. .zwycięstwo w igrzy-
skach młodzieży szkolnej o puchar 
Burmistrza miasta i gminy Szczawnica 
w piłce nożnej.

20 czerwca Joanna Knutelska z klasy III 
zdobyła nagrodę główną w międzysz-
kolnym konkursie plastycznym „Nie pal 
przy mnie, proszę” organizowanym przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiolo-
giczną w Nowym Targu.

21 czerwca 2022 r. był dniem szczegól-
nym dla czwartoklasistów. Przystąpili do 
egzaminu na kartę rowerową przed aspi-
rantem sztabowym Adamem Lichoniem. 
Wszyscy zainteresowani zdali ten ważny 
sprawdzian. Już od jutra będą mogli się 
poruszać po drogach publicznych. 

23 czerwca 2022 roku w naszej szkole 
obchodziliśmy po raz pierwszy Dzień Re-
gionalny w którym uczestniczyli zapro-
szeni goście: pani Janina Król – prezes 
Koła Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy 
Górnej, pan Andrzej Foks – kustosz Woj-
tyłowej Gazdówki w Ochotnicy Górnej, 
pani Renata Sproch – dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych Gminy Ochotnica Dol-
na oraz ks. Piotr Tajak-kapelan Związku 
Podhalan w Ochotnicy Dolnej. 
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24 czerwca 2022 r. zakończenie roku 
szkolnego.

Marek Mikołajczyk uczeń klasy ósmej 
został finalistą Małopolskiego Tema-
tycznego Konkursu Biblijnego „Z Dobrą 
Nowiną przez życie” 2021/2022. 

27 września 2022 r. uczniowie klas III 
i V brali udział w Pikniku Ekologicznym 
w Ochotnicy Górnej, w ramach, którego 
Paulina Czajka z kl.VIII zdobyła III miej-
sce w konkursie na piosenkę.

30 września 2022 r. w projekcie Tydzień 
Ekologiczny uczniowie brali udział 
w konkursie plastycznym „Ekologię 
respektuję, odpady segreguję”. I miejsce 
zajęła Joanna Knutelska, wyróżnienia 
otrzymali: Małgorzata Mikołajczyk, Ur-
szula Jurkowska, Kacper Kęska, Marlena 
Knutelska, Joanna Mikołajczyk, Magda-
lena Giemzik, Natalia Groń. 

Jak co roku cała społeczność Szkoły 
Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera 
w Ochotnicy Dolnej spotkała się na 
uroczystości rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego 2022/2023.To rozpoczęcie 
miało szczególny charakter ze względu 
na obecność Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna Pana Tadeusza Królczyka oraz 
zmian w naszej Szkole. Pani Maria Tylec-
ka powitała wszystkich po wakacyjnej 
przerwie oraz pogratulowała objęcia 
stanowiska dyrektora Szkoły Pani Ewie 
Chrobak. Głos zabrał również Pan Wójt 
Gminy Tadeusz Królczyk życząc gronu 
pedagogicznemu oraz uczniom owocne-

go roku szkolnego, pełnego sukcesów. 
Rada Rodziców przekazała kwiaty wraz 
z życzeniami urzędującej oraz ustępują-
cej Pani Dyrektor. Pierwszy dzień nauki 
szczególnie przeżywali najmłodsi ucznio-
wie, cała społeczność szkolna gorąco ich 
powitała.

15 września 2022 r. uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w 51 Rajdzie Szla-
kami Partyzantów. Organizatorem rajdu 
było PTTK Oddział Pieniński w Kro-
ścienku nad Dunajcem Gmina Ochot-
nica Dolna i Muzeum Armii Krajowej 
w Krakowie. Celem uroczystości było 
uczczenie 78 rocznicy „Krwawej Wigilii” 
w Ochotnicy Dolnej oraz pamięci uczest-
ników walk partyzanckich z niemieckim 
najeźdźcą na Podhalu.

15 września uczniowie klasy VI uczest-
niczyli w Wołoskim Kongresie Młodych, 
zorganizowanym w restauracji „OCH” 
w Ochotnicy Dolnej, na którym dr Piotr 
Kłapyta z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go przedstawił ideę Szlaku Kultury 
Wołoskiej oraz miała miejsce promocja 
książki pt. „Gorce – wołoska kraina”. 
Jarosław Buczek opowiadał o bacowaniu 
w praktyce.

Uczniowie klasy I i II podczas pieszej wy-
cieczki na Kudowe, Gorcowe, Skrodne 
„Spotkali Panią Jesień” podziwiali uroki 
krajobrazu w jej kolorach.

Dzień Edukacji Narodowej uczciliśmy 
uroczystą akademią, w której uczest-
niczyła Pani Maria Łojas- Jurkowska. 
Sekretarz Gminy złożył wszystkim 
nauczycielom oraz pracownikom szkoły 
serdeczne życzenia. Zarówno życzenia 
dla całej społeczności szkolnej złożyła 
Pani Dyrektor Ewa Chrobak.

18 października w ciepły, jesienny dzień 
klasa II wybrała się do Wojtyłowej 
Gazdówki, która znajduje się na najwyżej 
położonym zamieszkałym na stałe osie-
dlu Skałka w Gorcach. 

Dzięki uprzejmości opiekuna Wojtyło-
wej Gazdówki, pana Andrzeja Foksa, 
mogliśmy zobaczyć miejsce, w którym 
to w 1955 r. w domu wybudowanym na 
miejscu spalonego przez Niemców obej-
ścia Janczurów, gościł ks. Karol Wojtyła, 
późniejszy papież Jan Paweł II. 

Korzystając ze wsparcia w ramach pro-
gramu „Poznaj Polskę” edycji jesiennej 
2022, zamierzamy odwiedzić Wrocław. 
Naszym celem jest zwiedzenie m. in. 
Muzeum Narodowego we Wrocła-
wiu - Panoramy Racławickiej, zespołu 
historycznego centrum, Katedry Św. 
Jana Chrzciciela, Hali Stulecia, Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich.

„Krajobraz doświadczam w pełni”. Pod 
takim hasłem był obchodzony 20 paź-
dziernika tegoroczny „Dzień Krajobrazu 
w pełni”. W naszej szkole na zaproszenie 
Gminy Ochotnica Dolna w imieniu Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Krakowie prelekcję przeprowadziły 
panie Zuzanna Długosz i Anna Trojecka
- Brzezińska. Opowiadały o charakte-
rystycznych elementach gorczańskiego 
krajobrazu, jego historii i pochodzeniu. 
Przedstawiony został również tajemni-
czy świat nietoperzy.

Piątek 21 października uczniowie klasy 
VI i VIII rozpoczęli od spotkania z historią 
Ochotnicy. Wzięli udział w terenowych 
warsztatach historycznych prowadzo-
nych przez pana Wojciecha Muleta, 
a zorganizowanych przez Wiejski 
Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej. 
Tematem warsztatów były zarówno 
wydarzenia z II wojny światowej, które 
miały miejsce w Ochotnicy 78 lat temu, 
jak i początki organizacji wsi. Poznaliśmy 
też dzieje barwnych postaci historycz-
nych związanych z naszą miejscowością, 
znanych na arenie międzynarodowej.

SP IM. MARII KONOPNICKIEJ W OCHOTNICY GÓRNEJ

Trudno ująć w krótką formę pracę szkoły 
od stycznia do października 2022 r. 
Skupimy się więc na tym, co najbardziej 
utkwiło w pamięci, co bardziej widoczne, 
niż codzienny trud uczniów, nauczycieli, 
rodziców. Jednak właśnie to co mniej 
spektakularne - lekcje i przerwy, uczenie 
się, utrwalanie wiedzy, odrabianie zadań, 
czytanie i pisanie, liczenie i mówienie 
(na temat!), śpiewanie i malowanie… 
i egzaminy – to daje podstawy do podej-
mowania później aktywności w różnych 
dziedzinach. 

Kalendarz uroczystości szkolnych
W Dzień Babci i Dziadka – składaliśmy 
im życzenia, wyrażaliśmy wdzięczność 
i pamięć. Uczniowie nagrali dla nich 
filmik, który został zamieszczony na 
stronie internetowej szkoły.

Rocznicę Konstytucji 3 Maja - upamięt-
niliśmy akademią, recytowaniem wierszy 
śpiewem pieśni patriotycznych.
Święto Patronki Szkoły - 24.05.2022 to 
180. rocznica urodzin Marii Konopnic-
kiej. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
doceniając literacki dorobek Marii 
Konopnickiej oraz jej wkład w działal-
ność patriotyczną, ustanowił rok 2022 
Rokiem Marii Konopnickiej”. Uroczy-
stość rozpoczęła się mszą św., której 
przewodniczył Ks. dr Stanisław Kowalik. 
Następnie wszyscy udali się na uroczy-
stą akademię do szkoły. W tym ważnym 
dniu byli z nami przedstawiciele instytu-
cji wspierających szkołę: ks. dr Stanisław 
Kowalik- proboszcz parafii Ochotnica 
Górna, pani Maria Głuszak - wizytator 
Kuratorium Oświaty, pani Maria Łojas - 
Jurkowska - sekretarz gminy Ochotnica 
Dolna, pani Renata Sproch-Dyrektor 
CUW Ochotnica Dolna, Rada Rodziców.

Dzień Matki - dla licznie przybyłych 
Mam przygotowaliśmy bogaty program 
artystyczny, dziękując im za miłość 

Wydarzenia z życia szkoły

i życząc uśmiechu na co dzień, po-
myślności i pomysłowości w trudach 
wychowawczych.

Dzień Dziecka - najmłodsi dzięki Ro-
dzicom bawili się wyśmienicie. Starsi 
uczniowie (kl. 4-6) byli w Rabkolandzie. 
Najstarsi realizowali się na sportowo. 

Zabawa karnawałowa - luty.2022 - prze-
bierańcy świetnie się bawili, uczestnicząc 
w różnych konkurencjach, a skoczna, 
rytmiczna muzyka zachęcała do tańca.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 
i rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 
- Nadszedł czas pożegnań, wypoczynku, 
a potem nowy rok i znów nauka. W szko-
le nastąpiły pewne zmiany - serdecznie 
przywitaliśmy najmłodszych członków 
społeczności szkolnej oraz panią Kata-
rzynę Bielską - nową dyrektor szkoły.

Ślubowanie klasy 1- 18 października 
2022 roku pierwszoklasiści zostali paso-
wani na uczniów.

Dzień Edukacji Narodowej – święto-
waliśmy w gronie uczniów, rodziców, 
przedstawicieli organu prowadzącego. 
Część artystyczna przedstawiona przez 
uczniów zachwyciła uczestników.

Rocznica śmierci Marii Konopnickiej, 
28.10. - w listopadowy nastrój wpro-
wadziła nas akademia poświęcona 
wspomnieniom tych, którzy odeszli oraz 
przypomnieniu o 112 rocznicy śmierci 
patronki szkoły. W tym czasie udaliśmy 
się na znajdujące się na naszym cmenta-
rzu groby żołnierzy poległych w czasie 
II wojny światowej.

Pamięć i tradycja

XII Rajd Szlakami Żołnierzy 1PSP AK 
– w czerwcu odbył się rajd ze Szczawy 

przez Gorc, Skałkę do Ochotnicy Górnej. 
Nasi uczniowie brali w nim udział po raz 
pierwszy i zajęli IV miejsce. 

Odsłonięcie Pomnika Legionistów 
Rabczańskich – 9 października nasi 
harcerze z 9. Podhalańskiej Drużyny 
Harcerskiej im. Olgi i Andrzeja Małkow-
skich z Ochotnicy Górnej wzięli udział 
w uroczystości odsłonięcia Pomnika 
Legionistów Rabczańskich. Pomnik 
został wzniesiony w miejscu, w którym 
26 września 1914 r. odbyła się przysięga 
żołnierzy IV batalionu 3. Pułku Piechoty 
Legionów Polskich. Kilka dni później, po 
wyruszenie na front, na czele pułku sta-
nął kpt. Józef Haller, późniejszy dowódca 
II Brygady Legionów, Armii Polskiej we 
Francji oraz Armii Ochotniczej w 1920 r.

Dzień Góralski –organizujemy, aby 
wartości naszych przodków zawsze 
nam towarzyszyły a w sercach brzmiała 
góralska muzyka. Dzięki zaangażowaniu 
ks. dr Stanisława Kowalika Proboszcza 
Parafii Ochotnica Górna czerwcowe 
spotkanie uświetnili swoją obecnością 
zaproszeni goście: ks. prał. Władysław 
Zązel, dr hab. Anna Mlekodaj, wójt Gmi-
ny Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, 
kierownik WOK Ochotnica Górna - Ane-
ta Wolańska, prezes Związku Podhalan 
w Ochotnicy Górnej - Piotr Król, kustosz 
„Wojtyłowej Gazdówki” - Andrzej Foks, 
kapela „Ochotni” - Jan Smreczek, Filip 
Dobrzyński, Paweł Dłubacz, Rada Rodzi-
ców - Anna Szlaga, Beata Jurkowska.

Wołoski Kongres Młodych, nadanie 
imienia wieży widokowej na Gorcu – we 
wrześniu włączaliśmy się w organizowa-
ne na terenie gminy projekty promujące 
naszą naturę i kulturę.

Dzień Papieski - w niedzielę 16.10. 
przypadał Dzień Papieża Jana Pawła II. 
Obchody Dnia Papieskiego w szkole 
były okazją do zapoznania się z życiem 
i nauczaniem naszego świętego papieża, 
rodaka.

Konkursy i zawody

Konkurs „Młody felietonista” - miał na 
celu uczczenie Narodowego Święta 
Niepodległości poprzez uświadomienie 
i zrozumienie znaczenia pojęcia wolności 
i jego wpływu na istnienie niepodległego 
państwa. 

W lutym ogłoszono wyniki konkursu. 
Laureatami zostali w kategorii klas VII 
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szkół podstawowych nasi uczniowie: 
Miejsce I - Piotr Kiełbasa, Miejsce II - 
Barbara Hanula, Miejsce III - Patrycja 
Polaczyk.

Konkurs Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimo-
wych – w lutym 2022 w kategorii klas 
I – IV Aneta Wygrecka zdobyła wysokie 
II miejsce, zaś w kategorii Kl VIII i szkoły 
średnie Magdalena Konopka z klasy 
VIII zdobyła wyróżnienie. Konkurencja 
była wielka - w konkursie wzięło udział 
170 solistów z Polski, Anglii, Białorusi.

Turniej Wiedzy Pożarniczej – w marcu 
szkołę reprezentowali: Dominika Jur-
kowska z kl. VIII, Mateusz Piszczek 
z kl. VII i Szymon Nogawka z kl. VII, 
który zdobył III miejsce.

W Konkursie Bezpieczeństwo Ruchu 
Drogowego w kwietniu uczestniczyli: 
Jan Ludwin, Jakub Rusnarczyk, Natalia 
Szlaga.

Konkurs recytatorski i wokalny – do re-
cytacji gwarą zakwalifikowała się Kinga 
Królczyk z kl. III i Magdalena Konopka 
z kl. VIII. Natomiast w wykonaniu przy-
śpiewek ochotnickich i pieśni góralskich 
wystąpiła Marcelina Kuziel z kl. III 
i Antoni Król z klasy VI. Kinga Królczyk 
i Marcelina Kuziel zdobyły I miejsca.

Konkurs ortograficzny – w maju 2022 r. - 
w etapie gminnym tytuł „Małego Mistrza 
Ortografii” zdobyła Aleksandra Kowal-
czuk, II miejsce - Filip Kiełbasa.
 
Gminny Konkurs Historyczny – w czerw-
cu szkołę w konkursie reprezentowali: 
Hubert Chrobak z kl. IV, Filip Kiełbasa 
z kl. V, Piotr Kiełbasa z kl. VII b, który 
zdobył III miejsce.

Konkurs Pięknego Czytania – w czerwcu 
2022 – Kinga Królczyk zdobyła tytuł: 
„Mistrz czytania”, a Filip Kiełbasa -
III miejsce.

Zawody sportowe
• narciarskie o Puchar Wójta – luty 2022 
- najlepsze wyniki uzyskali: Katarzyna 
Szkudlarek - I miejsce, Marcelina Kuziel - 
III miejsce, Jan Szlaga - III miejsce, Jakub 
Rusnarczyk - I miejsce, Piotr Kiełbasa - 
II miejsce, Paweł Dłubacz - I miejsce.

• w piłce siatkowej – marzec 2022 - 
zarówno drużyna dziewcząt jak i chłop-
ców w zawodach zajęły I miejsce.
• mini piłka siatkowa – kwiecień 2022 - 
drużyna dziewcząt z naszej szkoły zawo-
dy zakończyła na III miejscu, natomiast 
drużyna chłopców w zawodach zajęła 
II miejsce.
• gminne zawody w piłce nożnej – 
w październiku odbyły się zawody spor-
towe w piłce nożnej chłopców. Starsi 
chłopcy zajęli IV a młodsi III miejsce.

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo, 
wspieramy w potrzebie

WF z AWF – Aktywny powrót uczniów 
do szkoły - zajęcia prowadzone były w 4 
grupach dla chętnych uczniów z naj-
młodszych klas, a celem jest walka ze 
skutkami pandemii COVID-19 w czasie 
epidemii SARS-COV-2 przez poprawę 
stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzie-
ży oraz wsparcie uczniów w powrocie do 
pełnej sprawności fizycznej po długo-
trwałym okresie nauki zdalnej.

Spotkania z Policją – w marcu oraz 
w październiku - dzielnicowi asp. szt. 
Adam Lichoń oraz st. asp. Łukasz Bańka 
przestrzegali przed kontaktami z oso-
bami nieznajomymi zarówno na ulicy 
jak również w Internecie. Przypomnieli 
starszym uczniom o odpowiedzialności 
i konsekwencjach prawnych związanych 
z publikowaniem i udostępnianiem nie-
prawdziwych informacji naruszających 
prawa i godność pozostałych uczestni-
ków sieci. Spotkania zostały podzielone 
na trzy grupy wiekowe i cieszyły się 
dużym zainteresowaniem ze strony 
uczniów.

Egzamin na kartę rowerową – w czerwcu 
dziewiętnastu uczniów zdało egzamin 
praktyczny i uzyskało uprawnienia do 
jeżdżenia na rowerze.

Pomagamy Ukrainie – marzec - wykona-
ne przez uczniów prace zostały przesła-
ne wraz z darami na Ukrainę.

Kiermasz wielkanocny - zorganizowany 
przez Harcerzy i Szkolne Koło Caritas. 
Palmy, stroiki znikały w mgnieniu oka.

Rozwijanie zainteresowań

Warsztaty plastyczne – w marcu na 
warsztatach pod okiem Pani Urszuli Ko-
peć z Rajczy uczniowie tworzyli piękne 
kwiaty z krepiny do palm wielkanocnych. 
Warsztaty muzyczne w czerwcu Marcel 
Adamczyk – producent muzyczny, 
z Łącka przeprowadził warsztaty, które 
polegały na możliwości doświadczenia, 
jak wygląda praca w wytwórni muzycz-
nej, jak powstają piosenki przy jednocze-
snym omówieniu struktury utworów.

Szkoły Pełne Talentów – we wrześniu 
zaangażowaliśmy się w akcję Szkoły 
Pełne Talentów organizowaną przez sieć 
sklepów Lidl.

Spotkanie z podróżnikiem - 10 paździer-
nika naszą szkołę odwiedził podróżnik, 
który przybliżył nam kulturę, tradycję 
i krajobraz Turcji. Opowieści, fotografie, 
rekwizyty bardzo zaciekawiły naszych 
uczniów.

Spotkanie autorskie - w czerwcu ucznio-
wie wzięli udział w spotkaniu autorskim, 
które zostało zorganizowane przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Ochot-
nicy Dolnej i dotyczyło twórczości 
pisarskiej i dziennikarskiej pani Barbary 
Gawryluk.

Narodowe Czytanie 2022 – we wrześniu 
odbyła się kolejna akcja pod hasłem 
„Narodowe Czytanie”, w które aktywnie 
włączyła się nasza szkoła.

Wycieczki:
• do Warszawy – w maju szkoła uzyskała 
dofinansowanie do trzydniowej wyciecz-
ki do Warszawy w ramach programu 
„Poznaj Polskę”. Kwota dofinansowania 
15 000 zł. dla 45 uczestników.
• do Krakowa - 9 czerwca uczniowie 
klas 0 - III byli na wycieczce w Krakowie. 
Głównym celem była obserwacja i czer-
panie pozytywnych wrażeń w kontakcie 
z przyrodą w zoo.

Sprzątanie wieży widokowej – w czerw-
cu miało miejsce wielkie sprzątanie 
wieży widokowej na Gorcu przed wa-
kacyjnym sezonem z udziałem naszych 
uczniów.

Jesienny Piknik Ekologiczny – w pikniku 
brali udział nasi uczniowie z klas 0-3.
Dzień Krajobrazu – 19 października 
przedstawicielki Regionalnej Dyrekcji 
Środowiska w Krakowie opowiedziały 
uczniom o wielu interesujących zagad-
nieniach związanych z krajobrazem, 
parkami krajobrazowymi w Polsce oraz 
ogólnie z ochroną przyrody.

Poznajemy kraje i języki

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczy-
stego – w lutym - było głośne czytanie 
wierszy przez wybranych uczniów, 
zagadki i łamigłówki. Bibliotekarka 
uświadomiła uczniom, dlaczego warto 
czytać książki. 

Dzień Świętego Patryka - z inicjaty-
wy klas siódmych i Pani Teresy Czajki 
w szkole dominował zielony kolor i czte-
rolistne koniczynki. Mali i duzi świetnie 
się bawili poznając genezę święta i histo-
rię patrona Irlandii.

Integracja uczniów - w ramach inte-
gracji zespołów klasowych, do których 
dołączają dzieci z Ukrainy, uczniowie 
wspólnie przygotowali plakat symboli-
zujący wsparcie i solidarność z Ukrainą. 
Chcemy, aby dzieci z Ukrainy odnalazły 
się w naszym środowisku, by czuły się 
dobrze wśród nas.

Angielski przez zabawę – maj - były to 
podchody powtórzeniowe. Uczniowie 
podzieleni na grupy szukali ukrytych 
zadań, które musieli rozwiązać. Zaanga-
żowanie było duże a rywalizacja zacięta! 

Europejski Dzień Języków Obcych – 
wrzesień - rozpoczęliśmy występami 
artystycznymi po angielsku, ukraiń-
sku i niemiecku. Uczniowie starszych 
klas V-VIII rozwiązali quiz kulturowy 
w aplikacji Kahoot a następnie przedsta-
wiciele każdej klasy toczyli zaciekły bój 
w konkursie wiedzy o UK i USA. Młodsi 
uczniowie mieli natomiast za zadanie 
wykonanie flagi wybranego państwa, 
mogli również zagrać w gry a z mate-
riałów filmowych dowiedzieć się wielu 
ciekawostek o innych krajach. Zabawa 
i nauka przeplatały się więc ze sobą, 
a prace uczniów zdobią teraz szkolny 
korytarz. 

• do Zakopanego – w czerwcu klasy 5 
i 6 wędrowały po Tatrach i zwiedzali 
Zakopane.
• do Bochni – we wrześniu klasy I-III od-
były wycieczkę do najstarszej w Polsce 
kopalni soli w Bochni
• na Lubań – w październiku klasa VI wy-
brała się na wycieczkę turystyczno-kra-
joznawczą pasmem Lubania pod pomnik 
Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej.
• do Nowego Sącza - uczniowie kl. 4 
i 5 byli na wycieczce w Nowym Sączu 
- zwiedzili Miasteczko Galicyjskie oraz 
obejrzeli w kinie wzruszający film „King: 
Mój przyjaciel lew”.
• do Nowego Targu - uczniowie klasy 
7, 8A i 8B wzięli udział w październiku 
w wycieczce edukacyjnej do zabytko-
wego gotyckiego kościoła w Dębnie 
Podhalańskim oraz obejrzeli w kinie 
„Tatry” w Nowym Targu film historyczny 
pt. „Orlęta. Grodno ‘39”.

Dbamy o przyrodę

Eko piknik – w kwietniu uczniowie wzięli 
udział w gminnym konkursie „Coś nowe-
go z czegoś starego”. Konstancja Kaim 
zdobyła III miejsce. Harcerze i wolonta-
riusze pomagali na pikniku w organizacji 
zabaw i konkursów dla najmłodszych 
uczestników.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. HENRYKA SUCHARSKIEGO W TYLMANOWEJ 

STYCZEŃ

KONKURS PIOSENKI 
ŚWIĄTECZNEJ OBCOJĘZYCZNEJ
„Christmaslieder & Weihnachtssongs” 
w Szczawnicy naszą szkołę reprezento-
wały uczennice: Zuzanna Gierczyk z kla-
sy VII, Kinga Ligas z klasy VIII A i Justyna 
Adamczyk z klasy VIII B.

Wydarzenia z życia szkoły

Głównym celem konkursu było propa-
gowanie nauki języków obcych wśród 
młodzieży oraz promowanie aktywności 
twórczej. 

Uczennica Kinga Ligas zdobyła III miej-
sce w kategorii soliści kl.VII i VIII. 
W VIII Międzyszkolnym Konkursie Pio-
senki Świątecznej Obcojęzycznej

LUTY

ZAWODY SPORTOWE 
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
15 lutego - na Arenie Narciarskiej Jawor-
ki-Homole odbyły się zawody o puchar 
Wójta Gminy Ochotnica w narciarstwie 
alpejskim.

Uczniowie naszej szkoły zajmowali 
wysokie lokaty w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych: I miejsce w rocz-
niku 2007/08 - Nina Hebda; I miejsce 
w roczniku 2009/10 - Zuzanna Wąchała; 
III miejsce w roczniku 2009/10 - Maria 
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Hebda; III miejsce w roczniku 2009/10 
- Maksymilian Michałczak; V miejsce 
w roczniku 2011/12 - Szymon Michał-
czak; V miejsce w roczniku 2007/08 - 
Przemysław Kurnyta .

Ponadto Nina Hebda otrzymała nagrodę 
za najlepszy czas przejazdu w kategorii 
dziewcząt. 

ZAWODY SPORTOWE 
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
23 lutego - w Czorsztyn-Ski Ośrodek 
narciarski w Kluszkowcach odbyły się 
zawody w narciarstwie alpejskim na 
szczeblu powiatowym. W zawodach 
brali udział uczniowie naszej szkoły : 
Nina Hebda, Przemysław Kurnyta, Jakub 
Twardowski i Krystian Wojtaszek. 
Najlepiej wypadła Nina Hebda, któ-
ra zajęła 8 miejsce, co dało jej udział 
w zawodach narciarskich na szczeblu 
wojewódzkim.

MARZEC

DAR SERCA DLA UKRAINY
W związku z działaniami wojennymi na 
Ukrainie nasza szkoła uruchomiła zbiór-
kę potrzebnych rzeczy dla Ukrainy włą-
czając w akcję całą społeczność lokalną. 
Uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu 
wraz z nauczycielami pomagali segre-
gować i pakować przyniesione rzeczy, 
które następnie zostały przetransporto-
wane do Ukrainy.

Oprócz wsparcia materialnego w po-
staci przyniesionych rzeczy, uczniowie 
starszych klas pisali listy do ukraińskich 
rówieśników, przeżywających koszmar 
wojny, kierując do nich słowa wsparcia 
i otuchy.

Z WIZYTĄ W KILKIS W GRECJI
13 marca - dziewięć uczennic z klas 
ósmych wyruszyło wraz z nauczycielami 
do Grecji. Wzięły one udział w między-
narodowym spotkaniu uczniów szkół 
podstawowych w ramach projektu 
Erasmus + „Uczniowie naszej szkoły 
podstawowej stają się obywatelami 
globu”. Spotkanie odbyło się w greckim 
mieście Kilkis, w Szkole Podstawowej nr 
5. W zgrupowaniu uczestniczyli repre-
zentanci szkół podstawowych z Polski, 
Włoch, Węgier oraz Grecji. Każdy dzień 
przynosił nowe wyzwania i ciekawe do-
świadczenia. Uczniowie zwiedzali miasto 
i jego najbliższą okolicę, próbując przy 
okazji greckich smaków. Poznali również 
swoich rówieśników. Na wieczorze po-
żegnalnym polscy uczniowie zatańczyli 
poloneza. Pobyt w Kilkis był wspaniałą 
przygodą, która dała możliwość poznania 
młodzieży z innych krajów europej-
skich oraz okazję do rozmowy w języku 
angielskim.

ZAWODY REJONOWE 
W PIŁCE RĘCZNEJ
Po zwycięstwie w gminnych zawodach 
piłki ręcznej, apetyty naszych zawodni-
czek wzrosły, sprawiając, że sięgnęły po 
zwycięstwo w zawodach rejonowych. 

KWIECIEŃ

PIKNIK EKOLOGICZNY
W Międzynarodowym Dniu Ziemi tj. 
22 kwietnia na terenie naszej szkoły 
odbył się Piknik Ekologiczny, który był 
zwieńczeniem trwającego w gminie Ty-
godnia Ekologicznego. Podczas pikniku 
swoją działalność i materiały promocyj-
ne prezentowali przedstawiciele m. in. 
Nadleśnictwa Krościenko, Gorczańskie-
go Parku Narodowego, Zespołu Parków 
Krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych EMPOL, Fabryki Zieleni, 
Przyjacieli Doliny Dunajca. Można było 
wymienić butelki plastikowe na sadzonki 
drzew, obejrzeć pokaz mody przyjaznej 
środowisku, wziąć udział w warszta-
tach ekologicznych i ogrodniczych oraz 
zajęciach edukacyjnych. Przedstawiciele 
policji i straży pożarnej zaprezentowali 
najmłodszym swoje samochody służ-
bowe. Odbył się także pokaz pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Z programem 
artystycznym wystąpili również ucznio-
wie szkół podstawowych z Tylmanowej. 
Rozstrzygnięto Gminny Konkurs Ekolo-
giczny „Coś nowego z czegoś starego” 
i wręczono nagrody.

KONKURS ORTOGRAFICZNY
27 kwietnia - w Wiejskim Ośrodku Kul-
tury odbyła się XXI już edycja Gminnego 
Konkursu Ortograficznego „Mały Mistrz 
Ortografii” i „Mistrz Ortografii”.

Ideą konkursu jest promowanie popraw-
nej polszczyzny, rozbudzanie motywacji 
do pogłębiania wiedzy i umiejętności 
ortograficznych. Język polski, o czym 
wszyscy doskonale wiedzą, do łatwych 
nie należy. Fakt ten nie odstraszył jednak 
32 uczestników konkursu z sześciu szkół 
gminy Ochotnica Dolna. Uczniowie mieli 
możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu 
udało im się opanować zasady ortografii 
i interpunkcji.

Dyktando było nie lada wyzwaniem dla 
młodych mistrzów poprawnej polszczy-
zny, bowiem zawierało wiele ortogra-
ficznych pułapek. Po sprawdzeniu prac 
wyłoniono zwycięzców. 

Uczennica naszej szkoły Justyna 
Adamczyk z klasy VIII b zajęła III miejsce 
w kategorii klas VII-VIII.

ZAWODY SPORTOWE 
W PIŁCE NOŻNEJ
28 kwietnia - na orliku w Szczawnicy od-
były się zawody rejonowe w piłce nożnej 
chłopców. W zawodach brali udział 
uczniowie naszej szkoły którzy pokazali 
się z rewelacyjnej strony wygrywając 
wszystkie mecze i zdobywając pierw-
sze miejsce, co dało awans na zawody 
powiatowe.

MAJ

PROJEKT ERASMUS 
W dniach od 10 do 12 maja 2022 w ra-
mach realizacji projektu Erasmus+ naszą 
szkołę odwiedzili uczniowie i nauczyciele 
z Włoch, Węgier i Grecji. Przywitaliśmy 
ich przyśpiewkami regionalnymi i pio-
senką ‘Taki kraj’. Zaprosiliśmy do udziału 
w grach językowych i sportowych 
w międzynarodowych grupach oraz 
oprowadziliśmy po naszej szkole. 

Kolejne dni upływały na zwiedzaniu 
bliższej i dalszej okolicy – Czerwonego 
Klasztoru, Zapory Czorsztyńskiej i podzi-
wianiu panoramy Tatr. Goście napawali 
się też urokami Szczawnicy z kolejki 
krzesełkowej na Palenicę. Na dalszą 
wycieczkę wybraliśmy się do Krakowa, 
gdzie zwiedzaliśmy Wawel, a spacerując 
zabytkowymi uliczkami miasta, wsłuchi-
waliśmy się w hejnał mariacki. Zorga-
nizowaliśmy międzynarodowy koncert, 
podczas którego każda grupa śpiewała 
piosenki w języku ojczystym lub języku 

angielskim i uczyła wybranej piosenki 
pozostałych uczniów. Przygotowaliśmy 
poczęstunek z regionalnymi przysma-
kami oraz dyskotekę. Spotkanie dało 
możliwość nawiązania nowych między-
narodowych znajomości, a także używa-
nia języka angielskiego w naturalnych 
codziennych sytuacjach. Zaowocowało 
integracją uczniów z różnych krajów oraz 
poznaniem kultury innych narodów.

POWIATOWY KONKURS 
WIEDZY O PAPIEŻU
29 kwietnia - uczennice klasy VIII b, 
Justyna Adamczyk i Anna Kozielec 
reprezentowały naszą szkołę w finale 
XV Międzyszkolnego Powiatowego 
Konkursu Wiedzy o Papieżu Janie Pawle 
II, który odbył się w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad 
Dunajcem. Uczestnicy mieli za zadanie 
rozwiązać test dotyczący życia i twór-
czości Karola Wojtyły – Jana Pawła 
II. Justyna Adamczyk i Anna Kozielec 
wykazały się dużą wiedzą na temat życia 
i działalności Św. Jana Pawła II i zdobyły 
ex aequo I miejsce.

HISTORIA MAMY I TATY
26 maja - Dzień Matki oraz 23 czerwca- 
Dzień Ojca to jedne z najbardziej wy-
jątkowych dni w roku. Szczególny czas, 
w którym dzieci mają okazję pokazać jak 
bardzo kochają swoich rodziców. Z tej 
właśnie okazji 31 maja, dzieci z oddziału 
przedszkolnego oraz 3-4 latki z przed-
szkola przygotowały piękny występ dla 
swoich rodziców. Maluchy w strojach 
regionalnych zaśpiewały i zatańczyły „na 
góralską nutę”. Dzieci starsze natomiast 
wystąpiły z piosenką, tańcem oraz 
inscenizacją ”Historia mamy i taty”. Mali 
aktorzy spisali się na medal, było przy 
tym wiele śmiechu i zabawy. Rodzice 
z ogromnym wzruszeniem słuchali 
życzeń i podziwiali program artystyczny 
w wykonaniu swoich pociech i niejedna 
łezka pojawiła się w rodzicielskim oku. 
Uczucia dzieci znalazły swój wyraz 
w ofiarowanych rodzicom upominkach, 
podziękowaniach, najlepszych życze-
niach, a przede wszystkim gorących 
uściskach i rodzinnej radości. 

CZERWIEC

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
7 czerwca - odbył się VI Gminny Konkurs 
Pięknego Czytania, w którym wzięli 
udział uczniowie wszystkich szkół z na-
szej gminy. Nasza uczennica Marzena 
Gaździak zajęła III miejsce w kategorii 
klas VII-VIII.

FESTYN RODZINNY, MEMORIAŁ 
MARKA ŻOŁĘDZIA
5 czerwca - nasza szkoła we współpra-

cy z WOK Tylmanowa zorganizowała 
Festyn Rodzinny podczas którego odbył 
się Memoriał Marka Żołędzia byłego śp. 
Dyrektora Zespołu. Święto uświetniły 
również występy dzieci szkół podsta-
wowych i przedszkoli oraz młodzieży 
z WOK-u. W obchody święta włączyła 
się firma Empol, która przygotowała 
ekologiczne koło fortuny oraz gadże-
ty firmowe. Podczas festynu została 
prowadzona zbiórka na rzecz Marcina 
Wójcika, mieszkańca Tylmanowej, który 
na wskutek nieszczęśliwego wypadku 
utracił władzę w nogach i porusza się 
na wózku inwalidzkim. Dzięki hojności 
ofiarodawców, udało się zebrać kwotę 
7161,35 zł.

TYLMANOWSKI DZIEŃ 
REGIONALNY
14 czerwca - w naszej szkole odbył 
się II Tylmanowski Dzień Regionalny. 
W trakcie Dnia Regionalnego odczytano 
fragmenty aktu lokacyjnego Tylmano-
wej. Najmłodsze dzieci zaprezentowały 
przedstawienie,, Jak to dawniej uczyło 
się dzieci” Natomiast uczniowie z klasy 
III i IV we współpracy ze Związkiem 
Podhalan przedstawili w gwarze tylma-
nowskiej inscenizację,, Kapliczka” która 
opowiada o pięknej tradycji strojenia 
i gromadzenia się pod figurą Najświętszej 
Marii Panny, śpiewania pieśni i odmawia-
nia litanii loretańskiej. Odbył się także 
Quiz Wiedzy o Tylmanowej dla klas 
I-III. Przedstawiono wyniki przeprowa-
dzonych wcześniej konkursów: ,,Ocalić 
od zapomnienia- dziedzictwo kulturo-
we mojej miejscowości Tylmanowej” 
w kategorii praca plastyczna, folder 
promujący miejscowość, prezentacja lub 
film oraz Quizu Wiedzy o Tylmanowej 
dla klas IV- VIII. Podczas uroczystości 
przedszkolaki oraz uczniowie zaprezen-
towali wykonywane przez siebie utwory, 
wśród których znalazły się wiersze 
poetów ludowych oraz tylmanowskie 
piosenki i przyśpiewki. Nasi goście: pani 
Stanisława Noworolnik- kilkakrotna 
laureatka Konkursu Literackiego,, Piękno 
Małopolski- słowem opisane i pan Józef 
Chrobak- autor wielu ciekawych utwo-
rów związanych z naszą miejscowością, 
zaprezentowali swoje wiersze. Uroczy-
stość uświetnił występ przedstawicieli 

oddziału ZP w Tylmanowej wraz z zespo-
łem muzycznym w składzie: Bartłomiej 
Ciesielka – skrzypce i śpiew, Stanisław 
Kulasik- akordeon i śpiew. Uroczystość 
zakończyły przemówienia zaproszonych 
gości i poczęstunek góralski. 

II Tylmanowski Dzień Regionalny przygo-
towali nauczyciele: Zofia Brzeźna, Anna 
Kozielec, Józefa Bodziarczyk, Joanna 
Ciesielka.

WRZESIEŃ

JESIENNY PIKNIK EKOLOGICZNY
27 września - uczniowie klasy I uczestni-
czyli w Jesiennym Pikniku Ekologicznym 
w WOK w Ochotnicy Górnej. 

Uczniowie wzięli udział w licznych 
konkursach i zabawach. Podczas warsz-
tatów poznali wpływ zanieczyszczenia 
powietrza na życie na Ziemi oraz do-
wiedzieli się w jaki sposób mogą chronić 
środowisko.

Trójka uczniów z kl. III pięknie zapre-
zentowała się w konkursie piosenki 
ekologicznej.

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY 
METODYCZNE W TYLMANOWEJ 
W dniach 27-29 września 2022r. w na-
szej szkole gościliśmy grupę nauczycieli 
z Włoch, Węgier i Grecji. Spotkanie od-
bywało się w ramach projektu programu 
Erasmus + „Uczniowie szkoły podstawo-
wej stają się obywatelami globu” i miało 
charakter metodyczny. 

Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach 
„Nowe formy i nowe metody”, których 
celem było zapoznanie się z metodami 
pracy, realizowanymi w szkołach part-
nerskich. Kolejnym punktem spotkania 
był wyjazd do Wieliczki, aby pokazać 
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gościom podziemny świat zaklęty w soli. 
Słynna kopalnia, wpisana na listę UNE-
SCO, zrobiła na nauczycielach niesa-
mowite wrażenia. Szczególny zachwyt 
wzbudziła kaplica św. Kingi i olbrzymie 
żyrandole zwisające z sufitu, wykonane 
z szlifowanych kryształów soli. W godzi-
nach popołudniowych był spacer Trasą 
Królewską z Wawelu na Rynek Główny 
w Krakowie. Kolejny dzień minął na dzie-
leniu się nauczycielskim doświadczeniem 
w pisaniu scenariuszy lekcji i próbach 
tworzenia przebiegu zajęć z zastoso-
waniem metod poznanych wcześniej. 
Międzynarodowe spotkanie nauczycieli 
było możliwe dzięki funduszom Unii 
Europejskiej, otrzymanym w ramach 
realizacji projektu programu Erasmus+ 
„Uczniowie szkoły podstawowej stają się 
obywatelami globu” w czterech szkołach 
podstawowych (Zespół Szkolno-Przed-
szkolny im. mjra H. Sucharskiego w Tyl-
manowej – Polska, Szkoła Podstawowa 
nr 5 w Kilkis – Grecja, Szkoła Podsta-
wowa im. Mateo Nuti w Fano – Włochy 
i Szkoła Podstawowa w Fót – Węgry). 
 
PAŹDZIERNIK
 
ŚLUBOWANIE 
PIERWSZOKLASISTÓW
4 października – odbyła się uroczystość 
pasowania uczniów klasy pierwszej. 
Pierwszoklasiści w obecności przybyłych 
rodziców zaprezentowali krótki program 
artystyczny, który był ich pierwszym 
egzaminem. Uczniowie odpowiadali 
na pytania dotyczące naszej ojczyzny, 
szkolnej nauki oraz zasad zachowania, po 
czym uroczyście ślubowali na sztandar 
szkoły, że będą dbać o jej dobre imię, 
szanować innych, a swoją nauką i za-
chowaniem sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom. Następnie pani Dyrektor 
Anna Szerszeń symbolicznym piórem, 
dokonała pasowania Pierwszaków na 
uczniów naszej szkoły.

 ŚPIESZYMY Z POMOCĄ
04 październik - to Światowy Dzień 
Zwierząt, dlatego Szkolne Koło Wolon-
tariatu ogłosiło w naszej szkole akcję 
„Pełna miska dla pieska ze schroniska”, 
która potrwa do 16 grudnia 2022 r. 
W ramach akcji będzie przeprowadzona 
zbiórka karmy, przysmaków, akcesorii 
dla psów typu: miski, smycze itp., które 
zostaną przekazane do schroniska dla 
psów w Starym Sączu. 

Z inicjatywy Szkolnego Koła Wolonta-
riatu przystąpiliśmy również do akcji 
„Talenciaki z Lidlem”.

GMINNE ZAWODY 
W PIŁCE NOŻNEJ
6 października - na stadionie w Tylmano-
wej odbyły się gminne zawody w piłce 
nożnej chłopców. Chłopcy z naszej szko-
ły, z klas 7-8 pokazali się z bardzo dobrej, 
strony wygrywając wszystkie mecze 
i zajmując pierwsze miejsce.

Chłopcy z klas 4-6 ulokowali się na 
miejscu drugim.

AKCJA ZNICZ
Celem akcji jest, by na każdym zapo-
mnianym grobie zapłonął przynajmniej 
jeden znicz w okolicach uroczystości 
Wszystkich Świętych. 

W ramach AKCJI ZNICZ są zbierane 
oczywiście znicze. Można też przy-
nosić sztuczne kwiaty, wkłady, znicze 
elektryczne.Akcja trwać będzie do środy 
26.10. 2022 r. (Środa)

UCZYMY SIĘ BYĆ TOLERANCYJNI
21 października - uczniowie klas V-VI 
obejrzeli spektakl zatytułowany „Inny 
chłopak, opowieść o tolerancji” wy-
stawiany w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Nowym Targu przez Teatr Profilak-
tyczny Alert z Wrocławia.

Historia nastoletniego Augusta, który 
urodził się ze zdeformowaną twarzą, po-
kazała, że choć czasem trudno funkcjo-
nować w grupie rówieśników, nie wolno 
tracić nadziei na spotkanie kogoś, kto nie 
boi się być prawdziwym przyjacielem. 
Inny nie znaczy gorszy.

ERASMUSOWY WYJAZD 
DO WŁOCH
W dniach 17-19 października 2022r. 
grupa młodzieży z klasy VIII pod opieką 
nauczycieli udała się z wizytą partnerską 
do Fano. Piękna miejscowość, położona 
na wybrzeżu Morza Adriatyckiego, przy-
witała nas słoneczną pogodą. Podczas 
pobytu zwiedziliśmy starożytne ruiny 
Fano i zobaczyliśmy Ankonę z jej licz-
nymi kościołami i placami rozsianymi na 
wysokich wzgórzach. Duże wrażenie na 
uczniach zrobiła wizyta w Państwowym 
Muzeum Dotyku im. Homera (Museo 
Tàttile Statale Omèro). Wszystkie ekspo-
naty, rzeźby, posągi zgromadzone w tym 
miejscu można poznawać za pomocą 
dotyku. Nasi uczniowie, mając zasło-
nięte oczy, mieli za zadanie zapamiętać 
jak najwięcej szczegółów dotykanego 
eksponatu a zapamiętane informacje 
uwiecznić na papierze w formie rysunku. 
Na koniec zajęć cała grupa wróciła na 
salę wystawową, aby odnaleźć przed-
miot wyrysowany na papierze. I okazało 
się, że wszystkie osoby odnalazły swoją 
rzeźbę. Spotkanie z młodzieżą z krajów 
partnerskich było doskonałą sposob-
nością na dzielenie się swoją kulturą 
i historią, a także na poznawanie włoskiej 
sztuki kulinarnej - makaronu i pizzy. 

 Bieżący rok szkolny 2022/23 nasza 
szkoła rozpoczęła atrakcyjnym akcentem 
włączając się do współtworzenia akcji 
czytelniczej pod patronatem prezydenta 
Andrzeja Dudy. 9 września 2022 ucznio-
wie klas VIII wzięli udział w kolejnej 
edycji Narodowego Czytania, która 
odbyła się w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej przy współpracy 
Gminnej Biblioteki. Uczniowie czytali 
książkę Adama Mickiewicza pt.,, Ballady 
i romanse’’. Lektura naszego narodowe-
go wieszcza na nowo ukazała fenomen 
polskiego romantyzmu i wzbogaciła 
jubileuszowe obchody o ważną refleksję 
nad naszą kulturą i historią. Tegoroczne 
Narodowe Czytanie jeszcze bardziej 
umocniło jedność i poczucie wspólnoty 
Polaków na całym świecie. Było to dla 
nas wspólne święto czytelnictwa.
Uczniowie klasy piątej mieli możliwość 
wzięcia udziału w kongresie promują-
cym Szlak Kultury Wołoskiej dla celów 
turystyki kulturoznawczej. Jednym 
z podejmowanych tematów było to, czy 
jest szansa na budowanie marki w po-
staci międzynarodowego, europejskiego 
Szlaku Kultury Wołoskiej i wpisaniu jej 
na listę dziedzictwa niematerialnego 
UNESCO. Podczas imprezy prelegenci 
– specjaliści z wielu dziedzin – przed-
stawili ideę Szlaku Kultury Wołoskiej. 
Podczas tego wydarzenia miała miejsce 
także promocja publikacji dedykowanej 
młodym odbiorcom pt. „Gorce – woło-
ska kraina”, a ochotnicki baca Jarosław 
Buczek opowiedział o bacowaniu 
w praktyce. Patronat honorowy nad wy-
darzeniem objął Witold Kozłowski Mar-
szałek Województwa Małopolskiego.

Wielkim wydarzeniem dla uczniów 
był udział w Jesiennym Pikniku 
Ekologicznym. 

W ramach Pikniku został przeprowa-
dzony Konkurs Piosenki Ekologicznej 
oraz zaprezentowano nowy teledysk 
ekologiczny. Rozstrzygnięto konkurs pt. 
„Ekologię respektuję odpady segreguję” 
organizowany przez Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych EMPOL oraz Gminę 
Ochotnica Dolna. Naszą szkołę repre-
zentowali uczniowie klasy II. Wszyscy 
wrócili pełni radości, bogaci o nową 
wiedzę i doświadczenia.

SP IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TYLMANOWEJ

Wydarzenia z życia szkoły

W piękny, jesienny dzień uczniowie klas 
0-III udali się na wycieczkę do Krako-
wa. Głównym punktem programu był 
Wawel i smok. Następnie udali się na 
Rynek, gdzie oprócz zwrócenia uwagi na 
zabytki, wysłuchano hejnału. Na koniec 
uczniowie odwiedzili ZOO.

W podróż poprzez wieki zabrała uczniów 
„Żywa Lekcja Historii”, która odbyła się 
w naszej szkole 29.09.2022 r. Polega 
ona na zaznajomienie uczniów z historią 
poprzez kontakt z dawnymi obyczajami, 
bronią oraz uzbrojeniem ochronnym. 
Całe wyposażenie, którym posługują 
się aktorzy są dokładnymi replikami, 
sprzętów wykorzystywanych w danej 
epoce historycznej. W trakcie lekcji 
żywej historii dzieci i młodzież mają 
okazję dobrze się bawiąc zdobyć wiedzę 
historyczną. Program i scenariusze zajęć 
dostosowane są do podstawy programo-
wej, poruszają zagadnienia wychowania 
patriotycznego, łączą zabawę z wiedzą.

14 października cała społeczność szkolna 
uczciła Święto Edukacji Narodowej. Były 
życzenia, kwiaty, słodkie czekoladki 
i łzy wzruszenia. Uroczystość połączona 
została ze ślubowaniem pierwszoklasi-
stów, którzy zostali przyjęci w poczet 
społeczności szkolnej.

Historia Tylmanowej jest bardzo bogata. 
Skrywa w sobie wiele wydarzeń. Ziemia 
naszej Małej Ojczyzny jest naznaczona 
wieloma śladami z przeszłości, o czym 
świadczą m. in. groby i mogiły znajdu-
jące się na cmentarzach parafialnych, 
ale także wysoko w górach. Uczniowie 
naszej szkoły mieli możliwość zapoznać 
się z tymi wydarzeniami biorąc udział 
w wycieczce ,,Ocalić od zapomnienia’’, 
którą poprowadził dr Dawid Golik– pra-
cownik Instytutu Pamięci Narodowej 
w Krakowie. 
 J. Polczyk
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V edycja zimowej odsłony biegu Gorce Ultra-Trail Winter 2022 
odbyła się w dniach 25-26 lutego. W tym roku na biegaczy czekały 
cztery trasy o różnym poziomie trudności. 

Zimowe wyzwanie, czyli Gorce 
Ultra-Trail Winter 2022

Przed uczestnikami stanęło następujące 
wyzwanie:

• 10 km. - ZADYSZKA: przyjemna 
dyszka dla chętnych rozpocząć swoją 
przygodę z biegami górskimi lub dla tych, 
którzy lubią się ścigać

• 24 km. - KTÓRĘDY NA LUBAŃ: dłuż-
szy dystans pełen zapierających dech 
widoków, z punktem zwrotnym na wieży 
na Lubaniu

• 24 km. - ZIMNY WDŻAR: bieg dla 
zaawansowanych i chętnych na więcej - 
więcej kilometrów i więcej widoków

• 42 km. - ŚNIEŻNE WYZWANIE: mocny 
zimowy bieg - 100% satysfakcji, zwłasz-
cza na ostatnim podejściu

Gorce Ultra-Trail WINTER to impreza 
stosunkowo nowa w kalendarzu biego-
wym. 22 lutego 2020 roku Ochotnica 
Górna po raz drugi przywitała zawod-
ników zimowej edycji GUT. Jednakże 
chętnych na zmierzenie się z górami zimą 
z roku na rok przybywa. 

- Trasy GUT Winter wyznaczyliśmy 
z myślą o dwóch elementach – pięknych 
widokach i dostatku śniegu. Zawodnicy 
wystartowali z Ochotnicy Górnej – tłu-

maczy organizator Robert Zakrzewski. 
- Dalej było zdecydowanie łagodniej, 
przynajmniej na trasie 24 km. Nowo-
ścią w tym roku był zbieg drogą przez 
„jeziorka” prosto do centrum Ochotnicy 
Górnej. Zawodnicy dystansu 42 km mieli 
dodatkowo do pokonania dwa solidne 
podejścia na pasmo Lubania. 

W tegorocznej edycji GUT Winter orga-
nizatorzy zaplanowali także charytatyw-
ny bieg dla dzieci, z którego całość opłat 
startowych zostanie przeznaczona na 
rehabilitację naszej małej ochotniczanki 
Darii Biel.

6 marca 2022 r. na Polanie Homelka w osiedlu Bartoszówka 
w Ochotnicy Górnej odbył się I Biegowy Piknik w Gminie Ochotnica 
Dolna pod hasłem „Biegamy dla Ukrainy i pomagamy”. Nową trasę 
przyjechali przetestować miejscowi a także goście z całego Podhala.

Biegamy dla Ukrainy – I Biegowy 
Piknik w Gminie Ochotnica Dolna

Przed rozpoczęciem Pikniku Biegowego 
minutą ciszy uczczona została pamięć 
osób poległych w czasie wojny na 
Ukrainie. Uczestnicy duchowo połączyli 
się z żołnierzami walczącymi o swoją 

ojczyznę na wschodzie.
Podczas I Biegowego Pikniku były 
zarówno cenne wskazówki od trenera 
dotyczące jazdy na nartach biegowych 
jak i samego przygotowania do uprawia-

nia sportów zimowych. Dobrymi radami 
dzieliła się z uczestnikami Agata Szla-
chetka – Mistrzyni Polski amatorów PZN 
w biegach narciarskich, a także Katarzy-
na Maciążek, instruktorka narciarstwa 
biegowego. Kto chciał mógł na miejscu 
wypożyczyć narty a także skorzystać 
z przejażdżki psim zaprzęgiem. Do spor-
towej aktywności zachęcał wszystkich 
prowadzący wydarzenie Michał Busek.

Na uczestników oprócz sportowych 
atrakcji czekał gorący góralski poczęstu-
nek i ciepła herbata przygotowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy 
Górnej. Na bezpieczeństwem uczestni-
ków czuwali ratownicy z Grupy Podha-
lańskiej GOPR - Rabka-Zdrój.

W czasie wydarzenia uczestnicy 
okazali także ogromne serca i włączyli 
się w akcję pomocy poszkodowanym 
mieszkańcom Ukrainy. Zbierane podczas 
I Biegowego Pikniku wolne datki zostały 
przekazane ks. dr Stanisławowi Kowa-
likowi proboszczowi Ochotnicy Górnej. 
Dodatkowo również zebrano produkty, 
które przekazane zostały Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ochotnicy Górnej.

Słowa uznania składamy wszystkim, 
którzy włączyli się w przygotowanie 
I Pikniku Biegowego w Gminie Ochot-
nica Dolna. Za udostępnienie terenu 
dziękujemy Państwu Piszczkom z osiedla 
Stasichy i Państwu Furcom z osiedla 
Bartoszówka. Trasę dla uczestni-

ków przygotowała firma Bartłomieja 
Bartoszki. Leżaki i namiot udostęp-
nił nam Cezary Szafraniec. Ponadto 
w organizację niedzielnego wydarzenia 
z ogromnym zapałem zaangażował się: 
Agata Szlachetka, Katarzyna Maciążek, 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ochotnicy Górnej, panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej, 
nad bezpieczeństwem czuwał Kazimierz 
Buczek z Grupy Podhalańskiej GOPR - 
Rabka-Zdrój. Pomagał nam także Wiejski 
Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej, 
Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Górnej, Spółdzielnia EKO Ocho i dzielne 
wolontariuszki. Psie zaprzęgi zorgani-
zował Andrzej Bomba a wypożyczalnię 
biegówek Dawid Szeliga z Turbacz XC.
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Tylmanowa jako pierwsza w sobotę 9 lipca 2022 r. ruszyła 
z cyklem HARD ENDURO POŁUDNIE i to z ogromnym 
powodzeniem. Dopisali zawodnicy a także pogoda. To było 
pierwszorzędne sportowe widowisko.

To było wielkie święto biegaczy. W pierwszy weekend sierpnia 
trasami przez Gorczański Park Narodowy i jego okolice pobiegli 
uczestnicy 7. Międzynarodowego Festiwalu Biegów Górskich 
Gorce Ultra-Trail.

Tylmanowa Hard Enduro za nami

VII Festiwal Biegów Górskich 
Gorce Ultra-Trail za nami

Miało nie być łatwo i rzeczywiście to 
udało się organizatorom - RMK Tylma-
nowa - w 100 procentach. Trasa była 
trudna a ci, którzy postanowili zmierzyć 
się z nią musieli być dobrze przygotowa-
ni. – Miałem duży pozytywny oddźwięk 
po zawodach od samych uczestników 
– mówi Jacek Wąchała wiceprezes RMK 
Tylmanowa. – Cała impreza była udana, 
choć do samego końca przed HARD 
ENDURO był pewien stres czy uda się 
pogoda i czy dopiszą zawodnicy.

Zawodnicy a było ich 260 mieli do 
pokonania 3 pętlę o długości około 
15 km w klasach OPEN MASTERS, JU-
NIOR i KOBIET. W klasa PRO i EXPERT 
uczestnicy w ciągu 2.5 godziny mieli do 

W pierwszy weekend sierpnia trasami 
przez Gorczański Park Narodowy i jego 
okolice pobiegli uczestnicy 7. Międzyna-
rodowego Festiwalu Biegów Górskich 
Gorce Ultra-Trail. Organizatorzy przygo-
towali w tym roku dla biegaczy aż trzy 
nowe dystanse, m.in. pożądany przez 

przejechania 3 okrążenia, a każde z nich 
o długości około 17 km. Dodatkowo 
w PRO do zaliczenia było kilka punktów 
kontrolnych (checkpoint).

W Tylmanowej w klasie PRO podnosząc 
tym samym rangę sportowego wydarze-
nia wystartowali polscy czołowi polscy 
zawodnicy a wśród nich - Juszczak Emil 
Wicemistrzem Świata Super Enduro, 
Łoboz Maciej, Więckowski Maciej, Ba-
chleda Tymek i Kus Szymon.

Zawodnikom wyników a organizatorom 
samych przygotowanych zawodów 
pogratulował Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna. – Chcę przekazać podziękowania 
prezesowi i całemu klubowi RMK Tylma-

nowa – podkreślił Tadeusz Królczyk, któ-
ry razem z wiceprezesem RMK Tylmano-
wa wręczył uczestnikom puchary.

Zawody komentował Józef Dyda. 
Podczas wydarzenia organizatorzy 
wielokrotnie dziękowali właścicielom 
prywatnych gruntów, którzy udostępnili 
swoje działki na czas HARD ENDURO 
POŁUDNIE. Miłe słowa skierowano tak-
że do wspierających zawody strażaków 
z OSP Tylmanowa. – Chcę jeszcze raz 
podziękować członkom naszego Klubu 
i wszystkim znajomym, którzy pomogli 
mi w organizacji zawodów – dodaje 
wiceprezes - RMK Tylmanowa.

Sponsorzy HARD ENDURO POŁU-
DNIE: Olek Motocykle, Leatt, 111racing. 
RAFRACING, Kegel Błażusiak, Gmina 
Ochotnica Dolna, Łukasz Motocykle.

doświadczonych ultrasów bieg na 100 
mil. Dodatkowy był:

GUT 163 km, czyli Bieg 7 Wież
GUT 33 km - dystans pośredni między 
znanymi dotychczas trasami 20 i 48 km, 
dla tych, którzy mają za sobą niejeden 

W dniach 12-15 sierpnia na gorczańskich trasach odbyła się kolejna 
VI edycja najbardziej wymagającego wyścigu etapowego dla kolarzy 
górskich Małopolska Ochotnica MTB 4 Towers 2022.

Cztery wieże w jeden dzień 
tegoroczne wyzwanie 
Ochotnica MTB 4 Towers 2022

W dniach 12-15 sierpnia na gorczańskich 
trasach odbyła się kolejna VI edycja 
najbardziej wymagającego wyścigu eta-
powego dla kolarzy górskich Małopolska 
Ochotnica MTB 4 Towers 2022 nad 
którą Patronat Honorowy objęli: Witold 
Kozłowski - Marszałek Województwa 
Małopolskiego i Tadeusz Królczyk - Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna.

Zawodnicy rywalizowali na jednym 
z dwóch dystansów Fun i Hard, do 
pokonania mieli odpowiednio ok. 100km 
z przewyższeniem ponad 4400metrów 
na krótszym dystansie i 167km z prze-
wyższeniem ponad 7600 metrów na 
dłuższym dystansie. Na starcie stanęli 

półmaraton w górach, ale na dystans 
ultra jeszcze nie czują się gotowi.

I GUT 5 km - najkrótszy z dystansów 
festiwalu z metą w Lubaniu, a w jego 
ramach 14. Mistrzostwa Polski PZLA 
w biegu górskim na krótkim dystansie
Po raz pierwszy w Ochotnicy odbyły się 
w tym roku 14. Mistrzostwa Polski PZLA 
w biegu górskim na krótkim dystansie.

Tradycyjnie już zawodnicy pobiegli 
w okolice legendarnych wież widoko-
wych. Mieli także do pokonania leśne 
okolice, górskie potoki i szczere pola, 
wszystko ze wspaniałym widokiem na 
majestatyczne Tatry.

W tym roku również dla uczestni-
ków GUT -a przygotowana została 
oprawa muzyczna: “z serc płynąca mu-
zyka” gorczańskich górali. Dla biegaczy 
była to również okazja do spróbowania 
lokalnych produktów i degustacji potraw 
serwowanych przez przesympatycz-
ne Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Ochotnicy Górnej.

Na listach startowych GUT -a oprócz 
najbardziej znanych polskich biegaczy 
pojawili się także mieszkańcy Ochotnicy 
Dolnej, Kasinki, Krościenka i Mszany, 
którzy z roli obserwatorów wyda-
rzenia coraz chętniej zamieniają się 
w uczestników.

W niedzielę 7 sierpnia przed startem 
GUT 20 biegacze zostali uroczyście po-
witani przez pana Wiceministra Sportu 
i Turystyki Andrzeja Guta - Mosto-
wego oraz Tadeusza Królczyka Wójta 
Gminy Ochotnica Dolna. Były gratulacje 
i życzenia powodzenia dla uczestników 
a także gromkie brawa oraz ciepłe przy-
jęcie zwycięzców.

Festiwal biegowy Gorce Ultra-Trail zor-
ganizowany przez Fundację Run Vegan 
i Gminę Ochotnica Dolna.

zawodnicy z całej Polski, ale też z Wę-
gier, Łotwy i Belgii. Każdego dnia uczest-
nicy zdobywali inną wieżę: Koziarz, 
Magurki, Gorc i Lubań, a starty odbywa-
ły się pierwszego dnia z Tylmanowej nad 
samym Dunajcem, drugiego z Ochotnicy 
Górnej i w ostatnie dwa dni z miasteczka 
zawodów w Ochotnicy Dolnej przy Wiej-
skim Ośrodku Kultury.

Zawodnicy musieli zmierzyć się 
z wymagającymi trasami, które jednak 
zapewniają obcowanie z dziką przyrodą 
i pozwalają podziwiać piękne górskie 
panoramy. Zawodnicy komplementowali 
gościnność i życzliwość mieszkańców 
Gminy Ochotnica Dolna, wielu było 

tutaj już po raz kolejny ze względu na 
wyjątkowość Ochotnicy. Organizato-
rzy też zadbali o zawodników i klimat 
zawodów, po I etapie odbyło się wspólne 
biesiadowanie przy ognisku z kiełbaską 
i tradycyjnym oscypkiem, natomiast 
w niedzielę zawodnicy mogli poznać 
smaki ochotnickie kosztując pyszne 
ciasta, chlebki i inne smakołyki przygoto-
wane przez Gorczański Oddział Związku 
Podhalan w Ochotnicy Dolnej.
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Podczas 4 dniowej zaciętej rywalizacji 
zwycięzcami w swoich kategoriach 
zostali:

Dystans Fun:
Karolina Chwiej z KOMOBIKE SCOTT 
wśród Pań i Marek Kapica z Tomazi Bike 
Team.

Dystans Hard:
Agnieszka Sitarek z MORE WOMENS 
TEAM a wśród panów ubiegłoroczny 
zwycięzca Albert Głowa z Nowotarskie-
go klubu Kolarskiego.

Zwycięzcy każdego etapu podczas de-
koracji otrzymywali drewniane statuetki 
symbolizujące kolejne wieże, a w klasy-
fikacji końcowej statuetki z wszystkimi 
wieżami, oraz cenne nagrody ufundowa-
ne przez DT 4 You oficjalny dystrybutro 
DT Swiss, Kegel Błażusiak, NamedSport, 
Terma Bania.

W tym roku po raz pierwszy odbył 
się też ekstremalny maraton kolarski 
4 wieże w jeden dzień! na starcie stanęło 
10 śmiałków, a wśród nich jedna Kobieta, 
mistrzyni Polski w maratonie MTB. 

Zawodnicy musieli zdobyć wszystkie 
4 wieże za jednym podejściem 105km 
i 4600 metrów przewyższenia, mieli 
na to 13 godzin, najszybszy okazał się 
Krzysztof Zastawny- DiverseExtre-
meTeam z Gdańska z rewelacyjnym 
czasem 8godzin 31 minut!, natomiast 
Paula Budzyńska dotarła do mety po 
10 godzinach i 47 minutach. Do mety 
dotarło 8 śmiałków. Zawodnicy mimo 
trudu komplementowali walory trasy i jej 
prawdziwie górski charakter ze wspania-
łymi zjazdami.

W niedzielę na terenie Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej 
odbyły się po raz kolejny zawody dla 
dzieci w 10 wyścigach wystartowało 
łącznie ponad 60 dzieci, które były 
głośno dopingowane przez rodziców 
i licznie zgromadzonych kibiców. Dodat-
kowo w trakcie rywalizacji dzieci mogły 
skorzystać z animacji oraz podziwiać 
wspaniały pokaz mistrzów z Ochot-
nickiego MKS Trial. Wszystkie dzieci 
zostały dekorowane na scenie, a najlepsi 
otrzymali piękne statuetki symbolizujące 
wieże i atrakcyjne nagrody ufundowane 
przez Terma Bania, Czorsztyn Ski.

Zawody nie mogły by się odbyć, gdyby 
nie wsparcie przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, które 
było Partnerem Tytularnym wyścigu 
i Gminy Ochotnica Dolna, współorga-
nizatora i Partnera Głównego. Jak co 
roku imprezę wspierał Wiejski Ośrodek 
Kultury w Ochotnicy Dolnej.

Katarzyna Niewiadoma pochodząca z Ochotnicy Górnej trzecią 
kolarką w klasyfikacji generalnej Tour de France Femmes! Radość 
z historycznego sukcesu Naszej Kasi wśród mieszkańców Gminy 
Ochotnica Dolna.

Historyczny sukces Kasi 
Niewiadomej z Ochotnicy Górnej

Katarzyna Niewiadoma pochodząca 
z Ochotnicy Górnej trzecią kolarką w kla-
syfikacji generalnej Tour de France Fem-
mes! Radość z historycznego sukcesu 
Naszej Kasi wśród mieszkańców Gminy 
Ochotnica Dolna jest ogromna.

W niedzielę 24 września 2022 r. na gór-
skim odcinku z metą na podjeździe Super 
Planche des Belles Filles zajęła czwarte 
miejsce w efekcie dało jej historyczny 
sukces. Naszą góralkę wyprzedziły dwie 
zawodniczki Annemiek Van Vleuten (Mo-

vistar) oraz Demi Vollering (SD-Worx) 
oraz Silvia Persico (Valcar). W łącznej 
klasyfikacji zwyciężyła Van Vleuten, dru-
ga była Vollering , trzecie miejsce zajęła 
Katarzyna Niewiadoma - 6:35.

Katarzyna Niewiadoma od lat należy 
do ścisłej, światowej czołówki. Podczas 
ubiegłorocznych mistrzostw świata 
w Leuven wywalczyła w wyścigu ze 
startu wspólnego brązowy medal. Na 
koncie ma również między innymi liczne 
lokaty na podium Strade Bianche czy 
triumf w Amstel Gold Race.

Od samego początku przygody z kolar-
stwem Katarzyna pokazywała, że ma 
wyjątkowe predyspozycje fizyczne, co 

w połączeniu z ciężką pracą i walecz-
nością, które zaszczepili w niej rodzice 
pochodzący z Ochotnicy, mama z Ochot-
nicy Dolnej, a tata z Ochotnicy Górnej 
przełożyło się na sukcesy sportowe. 
Duży wpływ na jej rozwój jako kolarki, 
miało położenie miejscowości Ochotni-
ca Górna, która znajduje się w pięknej 
jednocześnie jednej z najdłuższych dolin 
w Polsce, gdzie jest mnóstwo stro-
mych podjazdów i panuje ostry górski 
mikroklimat.

Talent Katarzyny od samego początku 
wspierali mieszkańcy Ochotnicy, gorąco 
dopingując na treningach jak i trasach 
wyścigów. Podczas Olimpiady w Tokio 
w Gminie Ochotnica Dolna powstała 
specjalna strefa kibica, gdzie zmagania 
zawodniczki obserwowało kilkaset osób.
Przypominamy. W 2021 roku w Gminie 
Ochotnica Dolna powstał projekt „Kasia 
Niewiadoma – Ochotnica Challenge”. To 
szlak pokazujący podjazdy, na których 
trenowała najlepsza polska zawodniczka, 
a jednocześnie podziękowanie mieszkań-
ców gminy za osiągnięcia i dostarczane 
emocje sportowe. Sukcesy Kasi, która 
jest najlepszą ambasadorką miejscowości 
wszystkich cieszą.

Jan Szlaga wywalczył 2 miejsce w wyż-
szej kategorii Benjamin. Adam Szlaga za-
jął 1 miejsce w kategorii Minime a z kolei 
Michał Łętowski 1 miejsce w kategorii 
Cadet.

Kolejny sukces naszych zawodników z Mks Trial Ochotnica
Nasi dzielni młodzi sportowcy w słowackim Zarieciu , wywalczyli 
2 złota i 3 srebra w 1 rundzie Pucharu Słowacji!

Sukces za skucesem

Sebastian Chlipała 2 miejsce 
w kategorii Cadet

Jacek Jarząbek 2 miejsce 
w kategorii Elita

Gratulujemy wszystkim zawodnikom 
oraz organizatorom CTK Záriečie 
– TrialsTeam za perfekcyjną organizację.
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W piątek 15 lipca 2022 r. w Gminie Ochotnica Dolna rozpoczęła 
się kolejna edycja Nowy Targ Road Challenge. Była sportowa 
rywalizacja oraz emocje na trasie.

Sportowe emocje i zacięta 
rywalizacja podczas Road 
Challenge w Ochotnicy

Na starcie stanęło ponad 230 zawodni-
ków, a do tego o poziomie sportowym 
niech świadczy fakt, że zobaczyliśmy 
większość medalistów ostatnich Mi-
strzostw Polski. Każdego dnia zawod-
nicy rywalizowali w innej miejscowości 
o koszulkę żółtą koszulkę lidera wyścigu, 
jak i o białą koszulkę lidera prestiżowego 
cyklu Activejet Classic Race. Dodatkowo 
wyścig zaliczany jest do Pucharu Polski 
Masters i Cyklosport Pzkol.

15 lipca 2022 r. podczas I etapu zawod-
nicy zawitali do gościnnej gminy Ochot-
nica Dolna, gdzie punktualnie o 14:30 
wyruszyli na trasę 12,4km jazdy na czas, 
która prowadziła ze sceny Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej 
drogą powiatową na Przełęcz Knu-
rowską w Ochotnicy Górnej, tam gdzie 
kończy się szlak rowerowy Kasia Niewia-
doma Challenge. Powodzenia uczestni-
kom w kolejnych dniach zmagań życzył 
Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna i Cezary Szafraniec organizator 
Nowy Targ Road Challenge.

Etap ten rozgrywany był o Puchar Wójta 
Gminy Ochotnica Dolna, rywalizacja była 
bardzo zacięta. Ostatecznie podczas 
tego etapu zwyciężyła Angelika Tlołka 
z drużyny Jas-Kółka z czasem 26 minut 
33 sekund, a wśród Panów najszybszy 
okazał się zawodnik pochodzący z Ukra-
iny Oleksii Kmets z teamu Power of 
Science Performance Lab Team z rewe-
lacyjnym czasem 21 minut 40 sekund co 
dało średnią na tej wymagającej próbie 
ponad 34 km/h! i oni też zostli pierwszy-
mi liderami wyścigu!

Warto wspomnieć, że startowali też 
mieszkańcy naszej gminy, Łucja Sikora 
z WLKS KRAKUS BBC CZAJA zajęła 
23 miejsce oraz Stanisław Niewiadomy 
StanDach Team, który był 91 w kategorii 
Open, natomiast w klasyfikacji druży-
nowej Terma Bania najlepsza była ekipa 
Agrochest Team.

Drugiego dnia zmagania przeniosły się 
do Dursztyna na Polski Spisz, a kolejnego 
do Nowego Targu. 

Z ogromnym rozmachem w sobotę 3 września wystartowały 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Trialu Rowerowym 
w Ochotnicy Dolnej! Po raz drugi zawody tej rangi rozgrywały 
się w Gorcach.

4 września 2022 roku w gminie Ochotnica Dolna-Górna odbyły 
się zawody na nartorolkach UPHILL OCH 4 września 2022 roku 
w gminie Ochotnica Dolna-Górna odbyły się zawody na 
nartorolkach UPHILL OCHOTNICA DOLNA - czwarte z cyklu 
FISHER ROLLERSKI CUP 2022. 

Mistrzowski pokaz Trialu 
Rowerowego w Ochotnicy

2 edycja Uphill Ochotnica Dolna

W zmaganiach techniką klasyczną wystar-
towało 26 zawodników i 3 zawodniczki. 
O godzinie 11:55 na starcie przy Urzędzie 
Gminy Ochotnica Dolna zawodników 
powitał zastępca wójta - Pan Krzysztof 
Jurkowski. Pogoda była wymodlona, 
słonko i doborowe towarzystwo :)

12:00-start! Zawodnicy mieli do pokona-
nia stromą ponad dziesięciokilometrową 
trasę z przewyższeniem ponad 340m 
prowadzącą do Ochotnicy Górnej na 
osiedle Jamne. Wszyscy startowali na jed-
nakowych nartorolkach Fischer RC7clas-
sic,zgodnie z regulaminem cyklu Rollerski 
Fischer Cup. Zawodnicy na trasie byli 
witani przez mieszkańców gminy; jedni 
się bacznie przyglądali, komentowali, inni 
kibicowali, co było bardzo sympatyczne.

Po 40 minutach na mecie już był witamy 
pierwszy zawodnik - niezmordowany 
Robert Faron z czasem -00:40:00:96. Za 
chwilę z uśmiechem na twarzy fini-
szował Rafał Potrząsaj – 00:40:46:64 

i 3-ci na metę wpadł Ireneusz Rabski, 
który ukończył swoje zmagania w czasie 
00:41:06:99. Warto zauważyć, że 4 miej-
sce zajął dobrze nam wszystkim znany 
były zawodnik obecnie senior w tak 
świetnej formie startujący - Grzegorz 
Legierski, z czasem 41:45:98.

Wśród panów w kategoriach wiekowych 
zwycięzcami zostali w kat M-30: 1-Rafał 
Potrząsaj.2-Ireneusz Rabski.3-Ciasto 
Sebastian. W kategorii M-40: 1-Robert 
Faron.2-Węgrzyn Marcin.3-Robert Gleń 
4- Wojciech Olszówka. 5-Marcin Kieł-
basa. 6-Piotr Kocierz. W kategorii M-50: 
1-Grzegorz Legierski.2- Władek Olszow-
ski. 3- Dariusz Ślaga.4-Jarosław Śniadała. 
W kategorii M-60: 1.Stanisław Gąsie-
nica.2-Zdenek Jandejsek. 3-Tadeusz 
Majoch.4-Stanisław Borzecki. 5-Edward 
Mucha. 6-Czesław Wojtyczko.7-Andrzej 
Gacek. 8-Marek Rejus.

W kategorii kobiet wystartowały 
3 zawodniczki. Pierwsza na metę do-

tarła Jadwiga Grynkiewicz-Tokarczyk 
(00:50:20:00), druga Paulina Wojcie-
chowska (01:00:33:00), a trzecia Dorota 
Rejus (01:23:27:00). Na mecie w Jamne 
zawodnicy mogli uzupełnić luki ener-
getyczne wodą Piwniczanka, dekstrozą 
oraz pysznymi ciastkami z piekarni EPI. 
Ogodz.13:30 bus z urzędu OD zwiózł 
zawodników do ośrodka WOK.

O godz.14:30 na scenie Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej 
odbyła się dekoracja wszystkich uczest-
ników. Imprezę zaszczycił swoją obec-
nością Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
– Pan Tadeusz Królczyk, który wręczał 
nagrody hojnie ufundowane przez Urząd 
Gminy Ochotnica Dolna. Losowanie 
nagród - zawsze na to czekają uczestni-
cy. Na ten raz każdy obecny uczestnik 
otrzymał swój los :)

Organizatorzy MT-SPORTOTNICA 
DOLNA 
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Z ogromnym rozmachem w sobotę 
3 września wystartowały Międzyna-
rodowe Mistrzostwa Polski w Trialu 
Rowerowym w Ochotnicy Dolnej! Po raz 
drugi zawody tej rangi rozgrywały się 
w Gorcach. Zawody otworzył, wita-
jąc zawodników i życząc powodzenia 
Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna.

Około 60 zawodników z Polski i Sło-
wacji rywalizowało ze sobą w różnych 
kategoriach wiekowych, począwszy od 
5 latków po Elitę czyli dorosłych i najlep-
szych reprezentantów Polski.Ochotnicę 
reprezentowała mocna ekipa uczestni-
ków Mistrzostw Świata i członków kadry 
narodowej trenująca w Klubie MKS Trial 
Ochotnica.

Rano wystartowali najmłodsi uczestni-
cy, po godzinie 12.30 ruszyli najstarsi 
zawodnicy w kategorii Junior i Elity. 
To było wyjątkowe widowisko. Wśród 
startujących uczestników był obecny 
słowacki zawodnik Samuel Hlavaty, któ-
ry zajmuje 10 miejsce w rankingu UCI .

Podczas zawodów panowała świetna 
sportowo- rodzinna atmosfera. Pyszne 
regionalne jedzenie przygotowali rodzice 
uczestników z Gminy Ochotnica Dolna.

Organizatorem Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski w Trialu Rowerowym 
w Ochotnicy Dolnej byli AQUILA Wado-
wice oraz MKS Trial Ochotnica.

Wyniki Mistrzostw i Pucharu Polski 
w trialu rowerowym - Ochotnica 2022
PUCHAR POLSKI

Kategoria Elita :
1-Samuel Hlavaty ( 810 pkt ) 
- Cykloklub Rudina
2-Karol Serwin ( 730 pkt ) 
- Champion Świdnik
3-Dawid Wacławczyk ( 400 pkt ) 
- Trials UP
4-Jacek Jarząbek ( 200 pkt ) 
- MKS Trial Ochotnica

Kategoria Junior:
1-Michał Łętowski ( 600 pkt ) 
- MKS Trial Ochotnica
2-Viliam Toth ( 400 pkt )
- 3al biketrial club Poprad
3-Sebastian Chlipała ( 370 pkt )
- MKS Trial Ochotnica
4-Maksymilian Wolnicki ( 320 pkt ) 
- Champion Świdnik
5-Adam Szlaga ( 180 pkt )
- MKS Trial Ochotnica

Kategoria Senior:
1-Tomas Schmidt ( 360 pkt ) 
- 3al biketrial club Poprad
2-Wojciech Pałasz ( 300 pkt )
- Aquila Wadowice
3-Kornel Brygoła ( 250 pkt )
- Trials UP
4-Maksym Vodovychenko ( 90 pkt )
5-Maksymilian Michalak ( 70 pkt ) 
- Elbląg

Kategoria Hobby:
1-Dawid Płonka ( 680 pkt ) 
- Trial Team Gliwice
2-Michał Kiek ( 530 pkt ) 
- Trial Team Gliwice
3-Karol Tyszkiewicz ( 530 pkt ) - Lublin
4-Kamil Woźniak ( 380 pkt ) - Kraków
5-Bartek Misiek ( 380 pkt ) - Wrocław
6-Michał Hryniewiecki ( 80 pkt ) 
- Kraków

Kategoria Minime:
1-Mikołaj Woźniak ( 730 pkt ) 
- Trials UP
2-Adam Szlaga ( 710 pkt ) 
- MKS Trial Ochotnica
3-Adam Hubac ( 340 pkt ) 
- 3al biketrial club Poprad
4-Matus Horvath ( 240 pkt ) 
- 3al biketrial club Poprad
5-Oliwier Pawlikowski ( 80 pkt ) 
- MKS Trial Ochotnica

Kategoria Banjamin:
1-Jan Szlaga ( 540 pkt ) 
- MKS Trial Ochotnica
2-Bruno Słomiński ( 540 pkt ) 

- Champion Świdnik
3-Matus Horvath ( 430 pkt ) 
- 3al biketrial club Poprad
4-Jan Jagieła ( 380 pkt ) 
- MKS Trial Ochotnica
Kategoria Poussin:
1-Jan Szlaga ( 830 pkt ) 
- MKS Trial Ochotnica
2-Richard Kubik ( 610 pkt ) 
- 3al biketrial club Poprad
3-Maksymilian Kamieniecki ( 540 pkt ) 
- NKK Nowy Targ

MISTRZOSTWA POLSKI
Kategoria Elita:
1-Karol Serwin ( 730 pkt ) 
- Champion Świdnik
2-Dawid Wacławczyk ( 400 pkt ) 
- Trials UP
3-Jacek Jarząbek ( 200 pkt ) 
- MKS Trial Ochotnica
Kategoria Junior:
1-Michał Łętowski ( 600 pkt ) 
- MKS Trial Ochotnica
2-Sebastian Chlipała ( 370 pkt )
- MKS Trial Ochotnica
3-Maksymilian Wolnicki ( 320 pkt ) 
- Champion Świdnik

Kategoria Senior:
1-Wojciech Pałasz ( 300 pkt )
- Aquila Wadowice
2-Kornel Brygoła ( 250 pkt )- Trials UP
3-Maksymilian Michalak ( 70 pkt ) 
- Elbląg

Kategoria Minime:
1-Mikołaj Woźniak ( 730 pkt ) - Trials UP
2-Adam Szlaga ( 710 pkt ) 
- MKS Trial Ochotnica
3-Oliwier Pawlikowski ( 80 pkt ) 
- MKS Trial Ochotnica

Kategoria Banjamin:
1-Bruno Słomiński ( 540 pkt ) 
- Champion Świdnik
2-Jan Jagieła ( 380 pkt ) 
- MKS Trial Ochotnica

Kategoria Poussin:
1-Jan Szlaga ( 830 pkt ) 
- MKS Trial Ochotnica
2-Maksymilian Kamieniecki ( 540 pkt ) 
- NKK Nowy Targ
3-Natalia Płonka ( 380 pkt ) 
- Trial Team Gliwice

To kolejne zawody organizowane 
w Ochotnicy Górnej, gdzie z roku na rok 
przybywa „atrakcji”. W efekcie zawodni-
cy mają wielkie pole do popisu a kibice 
niezapomniany pokaz umiejętności 
oraz wytrzymałości uczestników. Był 
pot, mocno zaciśnięte zęby i walka o do 
końca. Limit czasowy dla wielu okazywał 
się nieubłagany, choć najlepsi regulami-
nowe 6 kółek pokonywali w tempie nie 
do uwierzenia.

- Moje wrażenia po zawodach są jak 
najbardziej pozytywne– podkreśla Szy-
mon Wójciak dyrektor HARD ENDURO 
OCHOTNICA ROCKY HILL. - Według 
mojego odczucia to były najlepsze zawo-
dy w historii naszego klubu. Sam fakt, że 
na starcie stanęło 240 zawodników co 
jest zdecydowanym rekordem w Ochot-
nicy, bardzo cieszy. Tak naprawdę cała 
trasa była bardzo wymagająca, nie było, 
gdzie odpocząć, ale największą trudność 
sprawiały strome leśne podjazdy, które 
ciężko było nawet pokonać piechotą.

Jak podkreśla organizator w przygoto-
waniu Hard Enduro Rocky Hill - drugiej 
edycji w Ochotnicy Górnej, a siódmych 
zawodów przygotowanych przez Gor-
czański Klub Motorowy pomagało wiele 
osób zarówno poprzez pracę fizyczną jak 
i sponsoring. - Mamy fantastyczną ekipę, 
fantastyczne władze gminy i fantastycz-

Była na maksa podkręcona trasa i wyjątkowe sportowe widowisko. 
W niedzielę w Ochotnicy Górnej odbyły się zawody Hard Enduro 
Rocky Hill zorganizowane przez Gorczański Klub Motorowy – 
Ochotnica. Organizatorzy po raz kolejny udowodnili, że ich impreza 
nie bez powodu jest uważana za jedną z najlepszych w Polsce.

To był mistrzowski Hard Enduro 
Rocky Hill

nych sponsorów z gminy, jak i spoza 
naszej okolicy, co dało się zauważyć 
w nagrodach. Ludzie, którzy udzielili nam 
zgody na grunty pod trasę i parkingi, to 
najlepsi ludzie na naszym globie, którzy 
ani myślą nam przeszkadzać, wręcz prze-
ciwnie, dopingują i pomagają – zaznacza 
Szymon Wójciak.

Podczas zawodów prowadzona była 
zbiórka pieniędzy na ośrodek dla nie-
pełnosprawnych w Szczawnicy, gdzie 
jest wielu podopiecznych z Ochotnicy, 
ale również z okolicznych miejscowości. 
Wielu motocyklistów i kibiców w czasie 
imprezy postanowiło wesprzeć budowę 
nowego ośrodka w Pieninach.

Sędzią zawodów był Rafał Luberda. 
HARD ENDURO OCHOTNICA ROCKY 
HILL komentował Tadeusz Królczyk 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna. Dyrek-
torem zawodów był Szymon Wójciak 
a kierownikiem trasy jest Marcin Rusnak.

Wyniki:

KOBIETY:
1. Paluch Joanna 
Motoprzygoda Racing Team
2. Pustelnik Kalina

JUNIOR:
Bryjak Hubert GKM Ochotnica

Waligóra Oskar BKFM Flow
Gill Dominik Sarna
Bartłomiej GKM Ochotnica

OPEN:
1. Kozielec Krzysztof MKS Moto-Pasja
2. Grygny Dominik Enduro Dzik Ujsoły
3. Chrobak Damian GKM Ochotnica
4. Rusnak Łukasz GKM Ochotnica

MASTERS
Kąkol Paweł Enduro Dzik Ujsoły
Węglarz Marcin Beerduro
Wąchała Jacek RMK Tylmanowa
Watychowicz Tomasz GKM Ochotnica

EXPERT
Nędza Mariusz Enduro Sułkowice
Skorut Wojciech Sulkowice
Fujak Michał MTR Osielec
Podgórski Adam RMK Tylmanowa

PRO
Juszczak Emil
Dudzic Kacper RMK Tylmanowa
Łoboz Maciej
Kaczmarczyk Oskar




