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 Radosnych Świąt Wielkanocnych 
 wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny  
 i wiarą w sens Ŝycia.  
Pogody w sercu, miłości i radości płynącej z faktu 
Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego Święconego w gronie 
najbliŜszych osób 
 

Ŝyczą  
w imieniu Samorządu Gminy Ochotnica 

Dolna  
 

            Stanisław Urbaniak    Kazimierz  Konopka 
           
        Przewodniczący Rady Gminy            Wójt Gminy  
________________________________________________________________ 
UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU” 

 
W dniu 13 kwietnia br. w Urzędzie Gminy w Ochotnicy 
Dolnej odbyła się uroczystość wręczenia medali Ministra 
Obrony Narodowej dla zasłuŜonych w dziedzinie rozwoju 
 i umacniania obronności. Odznaczenia wręczono 
rodzicom, którzy wychowali trzech i więcej synów wzorowo 
słuŜących w szeregach wojska polskiego.  
 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną przez 
ks. Proboszcza Pawła Legutko w Kościele Parafialnym pod 
wezw. „Znalezienia KrzyŜa Św.” w Ochotnicy Dolnej.  
 

Uroczystość rozpoczął Pan ppłk. mgr inŜ. Andrzej Bandoła Wojskowy Komendant Uzupełnień  
w Nowym Targu, który dokonał odczytania aktów nadania medali. Srebrne medale otrzymali: P. Maria 
Brzeźny, P. Maria i Ludwik Chlipała, P. Teresa i Józef Chrobak, P. Janina i Stanisław Dłubacz, 
 P. Maria i Antoni Foks, P. Zofia Jagieła, P. Maria i Józef Jagieła, P. Helena i Jan Kozielec,  
P. Józefa i Stanisław Konopka, P. Helena Konopka, P. Janina i Andrzej Niewiadomi, P. Janina 
Podgórska, P. Maria i Franciszek Udziela.  
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Wójt Gminy Ochotnica Dolna Kazimierz Konopka złoŜył wyrazy szacunku i podziękowania 
odznaczonym, wręczając listy gratulacyjne i kwiaty. Do Ŝyczeń i podziękowań dołączył się, takŜe 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Urbaniak. 
________________________________________________________________ 
,,RÓWNAMY SZANSE – TWORZYMY MOśLIWOŚCI’’ 

 
Projekt pod nazwą ,,Równamy szanse – tworzymy moŜliwości’’ realizowany jest przez Gminę 
Ochotnica Dolna ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług 
edukacyjnych” od dnia 1 września 2009 do 30 czerwca 2011 r. w pięciu szkołach z terenu Gminy: 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. mjr. Henryka Sucharskiego w Tylmanowej oraz w Szkołach 
Podstawowych: im ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej Zawodzie, im. Jana Pawła II w Ochotnicy 
Dolnej Centrum, im. Ks. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej Skrodne i im. Marii Konopnickiej  
w Ochotnicy Górnej. 
 
Przyznana kwota dofinansowania w wysokości 1.255.319 PLN została przeznaczona na 
uatrakcyjnienie procesu nauczania tj. organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z problemami  
w nauce oraz uczniów utalentowanych, sfinansowanie warsztatów, wycieczek, a takŜe zakup 
niezbędnych pomocy dydaktycznych i sprzętu. 
 
Projekt został podzielony na pięć zadań, tak aby wszyscy uczniowie mogli skorzystać przynajmniej  
z jednej formy wsparcia: 

Dla uczniów, którym nauka przychodzi z trudnością przygotowaliśmy blok pod nazwą 
„Chcemy być lepsi” , w ramach którego realizujemy zajęcia umoŜliwiające uzupełnienie braków  
w edukacji, oraz zajęcia z psychologiem, pedagogiem i logopedą. KaŜdy uczeń zerówki został 
zdiagnozowani logopedycznie – a ci, którzy tego potrzebują zostali objęci fachową pomocą. Klasy VI 
wzięły udział w warsztatach z psychologiem, które uświadomiły im potrzebę ciągłego zdobywania 
wiedzy i poszerzania swoich doświadczeń Ŝyciowych,  poznali techniki zapamiętywania i przyswajania 
wiadomości. RównieŜ rodzice mogli nauczyć się jak zmotywować swoje dzieci do efektywniejszego 
zdobywania wiadomości i poszerzania swoich aspiracji edukacyjnych. 

 
 Zakupiliśmy meble i komputer z drukarką do pracowni logopedycznej. Zorganizowaliśmy 
wyjazdy do Krakowa, do teatru Rabcio oraz wizytę w Rabkolandzie dla 307 uczniów. 

„Język moją szansą na lepszą przyszłość” to 740 godzin warsztatów języka angielskiego. 
Jedną ze szkół wyposaŜyliśmy w nowoczesną pracownię językową, zakupiliśmy oprogramowanie do 
nauki języka, sprzęt komputerowy, rzutnik, telewizor oraz magnetofony.  Nowością dla uczniów były 
konwersacje w języku angielskim prowadzone przez nativ – speakera. Rodzice byli pod wraŜeniem 
oglądając przedstawienie „Kopciuszek” odegrane przez swoje pociechy  w języku angielskim.  

Uczniowie z zainteresowaniami w dziedzinie nauk ścisłych mogą uczestniczyć w warsztatach 
„Mierzymy wysoko”. Zorganizowaliśmy dla nich 2.220 godzin zajęć z matematyki, przyrody, 
informatyki. Młodsi uczniowie wzięli udział w programie edukacyjnym „Ogródek nowych słówek”  
a starsi mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu techniki, chemii i fizyki na warsztatach w  krakowskim 
Ogrodzie Doświadczeń w Muzeum InŜynierii Miejskiej. Uczniowie zwiedzali muzea, zabytki, ogrody 
botaniczne, uczestniczyli w spektaklach teatralnych, seansach kinowych, poznali środowisko 
przyrodnicze Gorczańskiego Parku Narodowego i Kotliny Kłodzkiej. Podczas zajęć origami, szachów, 
na warsztatach  pn. „Rebusomaniak”  uczniowie rozwijają twórcze i logiczne myślenie.” .  

„Ja uczeń i obywatel Polski i Europy” to 311 godzin zajęć wychowania obywatelskiego, 
nastawionych na rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Uczniowie zwiedzili miejsca 
waŜne dla Polaków jak: Warszawa, Biskupin, Gniezno, Malbork, Frombork, Toruń oraz Wadowice, 
poznali pracę Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego. 

MłodzieŜ moŜe rozwijać swoje zainteresowania podczas warsztatów świadomości i ekspresji 
kulturalnej pn. „Aktywnie i twórczo spędzam wolny czas”. Dla tych, których roznosi energia 
przygotowaliśmy zajęcia: tańca, sztuki walki kokiushine, wyjazdy na basen i narty. Uczniowie 
wyróŜniający się wraŜliwością artystyczną uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzycznych 
 i teatralnych. Zakupiliśmy dla nich sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne i stroje teatralne. 
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W realizacji projektu chodzi głównie o to, aby pokazać młodym ludziom, Ŝe zdobywanie 
wiedzy to nie tylko teoria i siedzenie w ławce szkolnej ale takŜe przyjemność poznawania świata  
i odkrywanie jego tajemnic. Projekt kończy się w czerwcu, ale bogatsi w doświadczenia będziemy 
kontynuować  działania w kierunku realizacji głównego celu naszego projektu: „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z Gminy Ochotnica Dolna poprzez wdraŜanie innowacyjnych form nauczania.” 

 
                Jadwiga Czajka  
        Kierownik ZOFS w Ochotnicy Dolnej 
 
__________________________________________________________________________________________ 
OBOWIĄZKI  MIESZKAŃCÓW  DOTYCZĄCE  UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY 
 

 
W trosce o czystość i porządek na terenie naszej Gminy 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
przypomina 

 o obowiązkach mieszkańców  
 w zakresie usuwania odpadów komunalnych i opróŜniania zbiorników na nieczystości ciekłe: 

 
 
1. Obowiązki mieszkańców wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 
 
„Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 
  1)   wyposaŜenie nieruchomości w urządzenia słuŜące do zbierania odpadów komunalnych 
oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 
  2)   przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa 
sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposaŜenie nieruchomości w 
zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, 
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeŜeli nieruchomość jest wyposaŜona w przydomową 
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 
  3)   zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie  
z wymaganiami określonymi w regulaminie; 
3a)  gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 
3b)  pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 
  4)   uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników połoŜonych wzdłuŜ 
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej słuŜącą dla 
ruchu pieszego połoŜoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest 
obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych; 
  5)   realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.” 

 
„Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b 
obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych 
przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.” 

 
2. Zasady dotyczące pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

określone w uchwale nr XLIX/355/06 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 czerwca 2006 
roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na  terenie Gminy 
Ochotnica Dolna  
 

„Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach 
publicznych 
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§ 5. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i 
gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości: 
1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez 

wyposaŜenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej 
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem  
wymienionych poniŜej zasad. Pojemniki na odpady niesegregowane oraz na odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji dostarczane są właścicielowi nieruchomości odpłatnie (bądź są 
dzierŜawione) przez podmiot uprawniony. Worki na odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z 
papierem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne są właścicielom 
nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali dostarczane przez podmiot uprawniony, 
nieodpłatnie lub w inny ustalony z odbiorcą sposób. Worki/wiaderka na odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji są najemcom/właścicielom lokali dostarczane nieodpłatnie (lub w inny 
ustalony sposób) przez podmiot uprawniony;  

2) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez 
dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo 
przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróŜnianie było konieczne nie częściej niŜ raz  
w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej 
oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający 
uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych; określając wielkość  
i przepustowość tych urządzeń naleŜy przyjąć następujące wskaźniki wytwarzania ścieków: 

a)   mieszkańcy - 3,0 m³/osobę/miesiąc, 
b)   pralnie usługowe – 17,0 dm³/kg bielizny/dobę, 
c)      bary, restauracje, jadłodajnie – 3 m³/miejsce/miesiąc, 
d)   kawiarnie – 0,8 m³/miejsce/miesiąc, 
e)   sklepy spoŜywcze – 2,0 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
f)      pozostałe sklepy – 0,9 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
g)   apteki – 3,0 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
h)   przychodnie lekarskie – 0,5 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
i)      zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
j)      pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
k)      zakłady produkcyjne: 

- bez natrysków - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
- z natryskami – 1,5 m³/zatrudnionego/miesiąc; 

3) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie Gminy, to: 
a)  kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;  
b)  pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l; 
c)      worki; 
d)  pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, 

metali,    
 papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności od 800 l do 1500 l; 

e)  kontenery przeznaczone na odpady budowlane i inne; 
4) odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, naleŜy gromadzić  

w pojemnikach, kubłach kontenerach lub workach zapewniających utrzymanie czystości 
 i porządku na terenie gospodarstwa - uwzględniając następujące normy:  

a) jedna osoba mieszkająca na wsi zobowiązana jest wyposaŜyć nieruchomość w 4 
worki na rok, 

b) rodzina od dwóch do trzech osób zobowiązana jest wyposaŜyć nieruchomość w 8 
worków na rok. 

c) rodzina od czterech osób i więcej mają obowiązek wyposaŜyć nieruchomość w 12 
worków na rok, 

d) właściciele domków letniskowych mają obowiązek wyposaŜyć nieruchomość w 10 
worków [na rok].   

e)    prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, 
zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb 
uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru: 

- dla szkół wszelkiego typu - 3 l na kaŜdego ucznia i pracownika, 
- dla Ŝłobków i przedszkoli - 3 l na kaŜde dziecko i pracownika, 
- dla lokali handlowych - 50 l na kaŜde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 120 l na lokal , 
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- dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na kaŜdego zatrudnionego, jednak co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na kaŜdy punkt , 

- dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to takŜe 
miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 

- dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 
120 l; 

- dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń 
biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na kaŜdych 10 pracowników;  

- dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóŜko; 
- w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane 

jest równieŜ ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 120 l 
na odpady; 

5) Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, naleŜy gromadzić w następujący sposób: 
a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: 
-    po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie, właściciel 

nieruchomości moŜe składać je w przydomowym kompostowniku; w sytuacji gdy właściciel 
nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowiązany 
jest wyposaŜyć nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego celu, kubeł koloru 
brązowego i tam składać;  

b) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz 
odpady niebezpieczne: 

-    na wsi składane są do worków, odrębnych na opakowania  (koloru czarnego) i odrębnych 
na odpady niebezpieczne (koloru czerwonego), dostarczonych przez podmiot uprawniony  
i przekazywane mu zgodnie z harmonogramem; 
odpady niebezpieczne muszą być zbierane do worków w oryginalnych opakowaniach 
transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem; 

-     mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą takŜe zwrócić je bezpłatnie do aptek, 
a  zuŜyte baterie do sklepów, które dysponują odpowiednimi pojemnikami; 

c)    odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, naleŜy 
wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do 
tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony; 
mogą takŜe być oddane w wyznaczonych harmonogramem terminach; 

d) odpady budowlane i zielone są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot 
uprawniony i w nim odbierane, 

e) koszty wyposaŜenia mieszkańców w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów 
dot. punktu a i b ponosi uprawniony podmiot. …” 

 
3. Umowy naleŜy zawierać z podmiotami posiadającymi koncesję na wywód odpadów 

komunalnych oraz odbiór nieczystości ciekłych, które podajemy poniŜej: 
 

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL Sp. z o.o.”,  
  34-451 Tylmanowa os. Rzeka 133, tel. 18/26-25-095, 26-25-353 (odpady komunalne) 
- SITA Nowy Sącz Sp. z o.o., 
   33-300 Nowy Sącz ul. Lwowska 135, tel. 18/441-52-85, 441-19-83  (odpady komunalne) 
- A.S.A Eko Polska Sp. z o.o., 
   41-800 Zabrze, ul. Lecha 10,  tel. 32/-263-13-80, 291-52-65 (odpady komunalne) 
 
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej,  
   34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 161, tel. 18/26-209-23, 26-209-16 (nieczystości ciekłe) 
 

4. PoniŜej załączamy obecne stawki za wywóz odpadów komunalnych przekazane przez PUK 
EMPOL Sp. z o.o. z Tylmanowej, które obowiązują od 1.01.2011 r.  
 
Cena za odpady komunalne niesegregowane (worek czarny 110 l)  - 12,00 zł. brutto 
Cena za odpady komunalne segregowane (worek przezroczysty110 l)  - 6,00 zł. brutto 
Cena za odpady przemysłowe (worek niebieski 110 l)  - 17,00 zł. brutto 
Cena za pojemnik na odpady komunalne 120 l  - 12,00 zł. brutto 
Cena za pojemnik na odpady komunalne 240 l  - 24,00 zł. brutto 
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Ponadto w kaŜdy wtorek, w godzinach od 8 do 12 istnieje moŜliwość nieodpłatnego przekazania 
posegregowanych odpadów (papier, makulatura, kartony, butelki pet, butelki szklane, tworzywo 
sztuczne, słoiki, aluminium, metal). Miejsce składowania; sortownia Tylmanowa os. Rzeka 419.  
 

5. Obowiązująca stawka za opróŜnianie bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe w 
ZGK w Ochotnicy Dolnej to kwota 80,00 zł. brutto za jeden kurs na terenie Gminy (1 kurs 
obejmuje wywóz i utylizację na oczyszczalni ścieków w Tylmanowej max. 5 m3 
nieczystości). 

          Krzysztof Ligęza 
               Inspektor Urzędu Gminy   

 
________________________________________________________________ 

 
Szanowni Państwo, 

do Biuletynu zostało załączone opracowanie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Karniowicach Działu Ekologii i Ochrony Środowiska pt.: „Śmiercionośne 

gazy z kominów”. 
 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ. 
________________________________________________________________ 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Gminy Ochotnica Dolna na rok 2011 podany przez 
P.U.K. "EMPOL" Sp. z o.o. 
 
Dzień odbioru - PIERWSZA SOBOTA KAśDEGO MIESIĄCA 

Miesiąc Dzień miesiąca 

maj Uwaga         – 7 

czerwiec 4 

lipiec 2 

sierpień 6 

wrzesień 3 

październik             1 

listopad 5 

grudzień 3 

  
  
Dodatkowo w kaŜdy poniedziałek Firma EMPOL sprząta przystanki i obsługuje kontenery na 
selektywną zbiórkę odpadów.  
 
Firma równieŜ odbiera odpady komunalne umieszczone w workach z logo Firmy wystawionych 
w tych dniach wzdłuŜ tras przejazdu. 
  
Worki do nabycia u Sołtysów oraz w siedzibie Firmy EMPOL, tj. os. Rzeka 133 Tylmanowa. 
Pojemniki i worki z odpadami wystawiać w dniu zbiórki do drogi w widocznym miejscu, 
pojemniki opisać numerem domu. 
 ________________________________________________________________ 

WIEŚCI Z SOŁECTW …. 
 
PoniŜej przedstawiamy informację z działalności Sołectw Gminy Ochotnica Dolna w okresie styczeń – marzec 
2011: 
 

• TYLMANOWA: 
 

1) wykonano bariery przy drogach gminnych w osiedlach: Zawodzie (w kierunku os. Wybrańce  
i os. Zaziąbły), Czeczugi, Hardopadły (stara droga) – 276 mb. 
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W dniu 17.03.2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej, m.in.  w sprawie podziału budŜetu 
Sołectwa na rok 2011.  
 
W dniu 27.03.2011 r. odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Tylmanowa, na którym Sołtys 
przedstawił sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2010 r. Zebranie uchwaliło absolutorium dla 
Sołtysa i Rady Sołeckiej za ubiegły rok. Przyjęto plan pracy oraz uchwalono budŜet Sołectwa na 
2011 r., który przedstawia się następująco: 
 
Ogółem:              1 143 118 zł 
1) odśnieŜanie         –       30 000 zł 
2) bieŜące utrzymanie dróg      –       30 000 zł 
3) budowa chodników        –     298 365 zł 
4) modernizacja mostu Brzegi       –     238 907 zł 
5) fundusz sołecki        –       28 925 zł 
6) wkład do wniosków        –       30 000 zł 
7) pracownicy gospodarczy       –       29 657 zł 
8) gospodarka mieniem komunalnym      –       60 000 zł 
9) ryczałt sołtysa         –       10 800 zł 
10) wywóz śmieci         –       25 000 zł 
11) oświetlenie uliczne        –       80 000 zł 
12) dofinansowanie  LKS LUBAŃ       –       30 000 zł 
13) odbudowa dróg        –      251464 zł z tego: 

- wykonanie tarasów widokowych            –      5000 zł 
- wykonanie zatoczek parkingowo widokowych            – 10611 zł 
- budowa wiaty przystanek Rzeka               –   5000 zł 
- odbudowa drogi Brzezie                 –   5000 zł 
- wykonanie odwodnienia w os. Łęg Górny                – 10 000zł 
- odbudowa drogi Połanki – poszerzenie, wykup           – 55 000zł 
- dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w os. Rzeka           – 50 000 zł 
- zakup i wykonanie barier ochronnych w Sołectwie           – 30 000 zł 
- kładka Górzany Wybrańce ( remont)         – 20 000zł 
- wykonanie dróg do pól (spych) w osiedlach: Zawodzie, Kozuby Grzebaki, Górzany 

Wybrańce, Miazgi Ziemianki                    –   20000 zł 
- droga Zabliszcze (poszerzenie i wykonanie barier)        –    5000 zł  
- droga Zabaście (Ŝwirowanie)         –   5 000 zł  
- droga Bliszcze KsięŜaki (poszerzenie)       –   3 000 zł  
- droga Kotelnica (Ŝwirowanie)         –   3 000 zł 
- droga Brzegi (zakup płyt)             –   3 000 zł 
- droga Rzeka (poszerzenie, odwodnienie, Ŝwirowanie)                                – 10 000 zł 
- wykonanie dodatkowego oświetlenia w os. Kłodne, Gąszcze, Rzeka Górna, montaŜ 

dodatkowych lamp w os. Miazgi, KsięŜaki          –  7 853 zł  
- wykonanie tablicy upamiętniającej ks. prof. J. Tischnera       –  4 000 zł, 
- zaplanowano regulację dróg w osiedlach: Ziemianki, Miazgi, Zabaście,  Cyrhla.  
 
Zaplanowano  równieŜ zadania, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego 
na 2012 rok: 

- wykonanie drogi Brzegi Królowo, 
- wykonanie wiat przystankowych w os. Brzegi i Stachówka oraz zakup i montaŜ 

koszy ulicznych na przystankach Sołectwa Tylmanowa.   
 
Zebranie Wiejskie ustaliło równieŜ sprzedaŜ elementów po byłej kładce pieszo – jezdnej Kozuby 
Grzebaki, po cenie złomowej. Powołano Komitet Społeczny działający w sprawie likwidacji 
Łowiska Specjalnego na Dunajcu. 

                   Sołtys Sołectwa  
         Jan Ligas 
__________________________________________________________________________________________ 

• OCHOTNICA DOLNA: 
 

Styczeń, luty – odśnieŜanie i posypywanie dróg gminnych.  
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W lutym odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej Sołectwa, w trakcie którego Sołtys przedstawił 
informację o poniesionych wydatkach za rok 2010, a takŜe o  wykonanych pracach. Ustalono 
równieŜ termin i tematykę Zebrania Wiejskiego.  
 
W miesiącu marcu odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa na, którym Sołtys przedstawił 
sprawozdanie za rok 2010. Zebranie Wiejskie Sołectwa Ochotnica Dolna uchwaliło budŜet 
Sołectwa na rok  2011, który przedstawia się następująco: 
 
1) OdśnieŜanie     –   35 000,00 
2) BieŜące utrzymanie   –   30 000,00 
3) Odbudowanie dróg    –   11 000,00 
4) Budowa mostu Kuce    – 268 057,00 
5) Budowa mostu Kuce   – 485 830,00 
6) Budowa chodników                    –   31 504,00 
7) Fundusz sołecki   –   28 925,00 
8) Wkład do wniosków    –   30 000,00 
9) Pracownicy gospodarczy  –   24 582,00 
10) Gospodarka mieniem komunalnym –   40 000,00 
11) Regulacja dróg                                 –   15 000,00 
12) Ryczałt sołtysa     –     8 400,00 
13) Wywóz śmieci     –   25 000,00 
14) Oświetlenie uliczne    –   60 000,00 
15) Modernizacja WOK   – 120 000,00 
16) Rozbudowa  Remizy                  –   30 000,00 

 
                                                   Razem:  1 243 298,00  
                                                                                                                                            

          Sołtys Sołectwa 
                                Wojciech Chlipała 
__________________________________________________________________________________________ 

• OCHOTNICA DOLNA – MŁYNNE: 
 

W Sołectwie Ochotnica Dolna  Młynne w dniu 27.02.2011r. odbyło się Zebranie Wiejskie, na 
którym Sołtys złoŜył sprawozdanie finansowe za 2010r. oraz dokonano podziału budŜetu na 
2011r. 
          Wykonano następujące prace: 
1)  załoŜono bariery energochłonne wzdłuŜ drogi gminnej w osiedlu Gołdyny i Tomaśki na  
 długości 200 mb 
2)   poprawiono rowy odwadniające wzdłuŜ drogi gminnej w osiedlu Błachuty, Krzyśki i Soski. 
 
Wszelkie informacje na temat Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne dostępne są na stronie internetowej: 
 www.solectwo-mlynne.y0.pl  

           Sołtys Sołectwa  
                 Józef Chrobak 
_____________________________________________________________________________________________________ 

•   OCHOTNICA GÓRNA: 
 

  W dniu 20 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna, na 
którym omawiane były wszystkie prace remontowe i inwestycje wykonane w 2010 roku na terenie 
Sołectwa w ramach budŜetu, na które wydatkowano 1.159.347,73 zł. Rozpatrywano wszystkie pisma 
 i prośby od mieszkańców, skierowane do Rady Sołeckiej jak równieŜ dyskutowano na temat zadań  
i prac inwestycyjnych do proponowanego budŜetu Sołectwa Ochotnica Górna na 2011r.  
Ustalono termin Zebrania Wiejskiego wraz z propozycją porządku obrad. 
 W dniu 3 kwietnia br. odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym Sołtys Sołectwa Ochotnica 
Górna złoŜył szczegółowe sprawozdanie z wykonanych zadań inwestycyjnych i remontowych  
w ramach budŜetu Sołeckiego za 2010 rok.  
 Następnie po dyskusji i przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Ochotnica Dolna udzielono absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej za 2010r. „Za” udzieleniem 
absolutorium głosowało 81 zebranych, 2 mieszkańców wstrzymało się od głosu.  
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 W następnym punkcie Zebrania uchwalony został budŜet Sołectwa na 2011rok, który 
przedstawia się następująco: 
1) zimowe utrzymanie dróg gminnych        –  50.000 zł 
2) odbudowa i bieŜące utrzymanie dróg       –  48.204 zł 
3) budowa chodnika          –  28.809 zł 
4) fundusz sołecki          –  28.925 zł 
5) dokończenie inwestycji do os. Studzionki       –  10.000 zł 
6) zabezpieczenie do wniosków       –  20.000 zł 
7) gospodarka mieniem komunalnym        –  15.000 zł 
8) regulacja gruntów i dróg         –  10.000 zł 
9) rozbudowa remizy          –  40.000 zł 
10) pracownik gospodarczy         –  23.994 zł 
11) ryczałt sołtysa          –    8.400 zł 
12) wywóz śmieci          –  20.000 zł 
13) oświetlenie uliczne          –  50.000 zł 
14) spłata kredytu          –  12.100 zł    
15) zapłata za dokumentację amfiteatru       –  11,000 zł 
16) rozbudowa budynku Szkoły        – 521.468 zł 
17) poŜyczka dla W.O.K – u na zagospodarowanie centrum wsi Ochotnica Górna  – 300.000 zł 
------------------------------------------------------------ 
      Razem:                                                   1.197.900 zł 
 
 W następnym punkcie, wniesionym do porządku obrad, poruszono problem złej współpracy, 
brak pomocy rolnikom ze strony A.RiM.R. Oddział w Czarnym Dunajcu. Ustalono, Ŝe zostanie 
zorganizowana wyjazdowa sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna w Ochotnicy Górnej, na którą zostaną 
zaproszeni przedstawiciele odpowiednich instytucji związani z tym problemem jak równieŜ 
parlamentarzyści z naszego rejonu. Apelowano do rolników naszej Gminy o przybycie na 
proponowaną Sesję, będąc merytorycznie do niej przygotowanym. 
 W punkcie dyskusja i wnioski zebrani dyskutowali na bieŜące tematy dotyczące spraw 
sołeckich, spraw związanych z rozbudową szkoły, remizy, kanalizacji wsi Ochotnica Górna, problemu 
zaśmiecania naszej pięknej okolicy, korzystania przez młodzieŜ z sali gimnastycznej oraz zespołu 
boisk na Ustrzyku. Bardzo oŜywioną dyskusję i uwagi podniesiono w sprawie wypowiedzi z ambony 
ks. proboszcza naszej parafii z ostatniej niedzieli tj. 27 marca br. Po tym punkcie Zebranie Wiejskie 
zostało zakończone. 

        Sołtys Sołectwa  
                      Zdzisław Błachut 

___________________________________________________________________ 
A CO W KULTURZE …. ??? 
 
PoniŜej  przedstawiamy  dla Państwa informację o działalności ośrodków kultury z terenu naszej Gminy: 
 

• WOK TYLMANOWA  
 
1) turniej halowy piłki noŜnej o puchar Prezesa - Trampkarze, Juniorzy (GRONKÓW), 
2) opłatek Związku Podhalan, 
3) Dzień Dziadka i Babci, 
4) Zabawy choinkowe dla uczniów: 

- Gimnazjum Nr 1 w Tylmanowej – 22.01.2011,  
- Szkoły Podstawowej im. ks. J.  Twardowskiego w Tylmanowej – Zawodzie – 

29.01.2011 r. ,  
- Szkoły  Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego – 19.02.2011 r. (atrakcją zabawy był 

konkurs przebierańców - nagrody).  
5) Wystawienie Jasełek przez uczniów SP Sucharskiego w Krakowie, 
6) Wystawienie Jasełek przez MłodzieŜ Gimnazjum w WOKU ; 
7) Konkurs plastyczny pt. „Zima” ; 
8) Karnawał Góralski – wyjazd Kapeli Regionalnej do Bukowiny Tatrzańskiej, 
9) Konkurs piosenki angielskiej w Nowym Targu – udział Zespołu Blue Szafir   
10) Posiady Związku Podhalan  (05.03.2011 r.), 
11) Wyjazd Związku Podhalan i Chóru Tylmanowa do Starego Sącza na Starosądeckie dni ks. 

prof. J. Tischnera (12.03.2011 r.) 
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W  godz. 16.00 – 19.30 (poniedziałki) kurs tańca dla dzieci i młodzieŜy w 3 kategoriach. 
W kaŜdy piątek w godz. od 16.00  - 21.00 Ognisko muzyczne dla dzieci i młodzieŜy oraz zajęcia 
kółka plastycznego. 
 

Kierownik WOK 
     Jan  Ligas 

_____________________________________________________________________________________________________ 
• W.O.K OCHOTNICA DOLNA  

       
STYCZEŃ 2011 
3 stycznia – Oprawa Mszy Świętej oraz koncert Orkiestry w Kościele Parafialnym w Ochotnicy Górnej. 
6 stycznia – Orkiestra koncertuje w Kościele Parafialnym w Tylmanowej. 
8 stycznia – Choinka Noworoczna Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Centrum. 
20 stycznia– Dzień Babci i Dziadka - impreza zorganizowana wspólnie ze Szkołą Podstawową im. 
          Jana Pawła II - część artystyczna wykonana przez uczniów tej szkoły. W imprezie  
         uczestniczyło około 120 dziadków. 
 
22 stycznia – Wspólny "Opłatek " Ochotnicza StraŜ PoŜarna i Orkiestra Dęta -występ noworoczny 
           Orkiestry. 
27 stycznia – Choinka Noworoczna dla dzieci Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II. 
30 stycznia – Opłatek Związku Podhalan 
                   – Promocja ksiąŜki Dawida Golika  pt." Obszar opanowany przez Leśnych". 
                   – Orkiestra uświetnia Mszę Świętą koncertem kolęd w Kościele w Grywałdzie. 
                   – Rozgrywki tenisa stołowego . 
LUTY 2011 
                  – Eliminacje tenisa stołowego 
      – Turniej tenisa stołowego w Deblu o Puchar WOK (udział wzieło10 osób ) 
                     I    miejsce Faron Damian 
                     II   miejsce Kołek Piotr 
                     III  miejsce Konopka Jarosław 
                 – Rozgrywki piłkarzyków par mieszanych młodzieŜy 
                 –  Udostępnienie i prelekcje w Izbie Pamięci dla grup zorganizowanych przebywających na 
         feriach. 
                  – Warsztaty muzyczne  dla członków Orkiestry Dętej . 
11 i 13 luty – Wyjazd Orkiestry do studia w Nowym Sączu na nagranie płyty  pt." Kolędy i Pastorałki ''. 
 
 
MARZEC 2011 
                  – Turniej Tenisa stołowego dla młodzieŜy ponadgimnazjalnej i starszej, uczestniczyło 14 
osób 
                        I    miejsce Grzywnowicz Piotr           
                        II   miejsce Syjud Dawid                                  
                      III  miejsce Faron Damian           
                 IV  miejsce Rozmus Agata 
                      V   miejsce Faron Marcin 
                           VI  miejsce Chlipała Jakub 
16 marca   – Odbył się Gminny Konkurs Wiedzy PoŜarniczej . 
                  – Konkurs plastyczny pt." Pierwsze oznaki wiosny ". W konkursie udział wzięło 56 uczniów 
         ze szkół z naszej miejscowości ( 36 dziewczyn i 20 chłopców) . 
 
               Kierownik WOK 
         Stanisława Grzywnowicz 
__________________________________________________________________________________________ 

• W.O.K OCHOTNICA GÓRNA  
 
STYCZEŃ  
 
9 stycznia  - zorganizowanie wystawy MŁODZI TWÓRCY LUDOWI prac dzieci i młodzieŜy naleŜących 
         do działających ognisk zainteresowań, 
 
14 stycznia  - zorganizowanie wspólnego OPŁATKOWEGO SPOTKANIA dzieci i młodzieŜy –   
           SCHOLLI z Ochotnicy Dolnej i Górnej, 
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16 stycznia  - tradycyjny NOWOROCZNY OPŁATEK wszystkich organizacji społecznych połączony  
          z promocją ksiąŜki D. Golika pt.: OBSZAR OPANOWANY PRZEZ "LEŚNYCH", 
 
23 stycznia  - DZIEŃ BABCI I DZIADKA -Msza Św. uroczysta akademia i spotkanie, 
 
30 stycznia  - uczczenie rocznicy pobytu ks. KAROLA WOJTYŁY na obozie narciarskim w Ochotnicy 
          Górnej w 1955r.-uroczysta MSZA ŚW. 
 
LUTY 
 5 luty        - CHOINKA -Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, 
 19 luty      - CHOINKA -Komitetu Rodzicielskiego zespołu Szkół z Ochotnicy Górnej, 
 20 luty      - udział zespołu z ogniska historycznego w LEKCJI HISTORII Szczawnica – Przysłop, 
 
MARZEC 
 
5 marca     - udział przedstawicieli W.O.K. w Rajczy na panelu dyskusyjnym – KARPATY NASZYM 
         DOMEM, 
 
8 marca     - zorganizowanie OSTATKÓW z racji DNIA KOBIET dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich 
         i Związku Podhalan, 
 
29 marca    - udział w konferencji pn. PASTERSTWO W TATRACH w Zakopanym, 
 
2 kwietnia   - uroczyste obchody rocznicy śmierci PAPIEśA JANA PAWŁA II - procesja z lampionami 
         pod KRZYś WOLNOŚCI na wzgórze, modlitewne czuwanie, APEL JASNOGÓRSKI przy 
         wielkiej WATRZE przygotowanej przez druhów z Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, 
 
10 kwietnia  - wycieczka religijno-krajoznawcza Ochotnica Górna -Dębowiec- Dukla-Komańcza dla 
          organizacji współpracującymi z W.O.K- iem. 

   Kierownik WOK 
   Zdzisław Błachut 

__________________________________________________________________________________________ 
 
DYśURY RADNYCH 

 
1) Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna – Stanisław Urbaniak  

dyŜur w kaŜdy czwartek miesiąca w godz. 13.00 – 15.00  
tel. 182620919 
 

2) Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Ochotnica Dolna – Mieczysław Trybulec  
dyŜur w kaŜdy wtorek miesiąca w godz. 11.00 – 15.00  
tel. 182620919. 
 
 
 
 
 
 

 

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ 
Wydawany przez Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej tel. 0182620910 

Egzemplarz bezpłatny  
Nakład: 1000 egzemplarzy 

 


