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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY                                                                                          LISTOPAD NR 49/14

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna,  

  W związku z zakończeniem pełnienia 
obowiązków Wójta Gminy Ochotnica Dolna, 
proszę  przyjąć serdeczne podziękowania za 
dotychczasową, szesnastoletnią współpracę na 
rzecz naszej Gminy. Dziękuję Radnym  
i Sołtysom wszystkich kadencji. 

Zaufanie, którym Państwo mnie obdarzyli 
zaowocowało wieloma inwestycjami na terenie 
Gminy, które są naszym wspólny sukcesem, 
 a ich realizacja nie byłaby możliwa bez 
Państwa udziału. 

Raz jeszcze dziękując za współpracę, 
życzę Państwu wielu sukcesów oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, 

a  dla osób, które podjęły decyzję o  kandydowaniu, aby kontynuowali działania dla dobra Gminy. 
 

Podsumowując szesnaście lat pracy pragnę przedstawić Państwu wybrane inwestycje, które 
zostały zrealizowane na terenie Gminy w czasie mojego urzędowania. 

 
KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE OCHOTNICA DOLNA - OD ZERA DO LIDERA 

Gmina Ochotnica Dolna do roku 2000 nie posiadała 
w ogóle systemu kanalizacyjnego. Ścieki sanitarne 
 z budynków trafiały w większości do gruntu 
poprzez nieszczelne szamba lub bezpośrednio do 
Dunajca, do rzeki Ochotnica lub do innych licznych 
potoków przepływających przez teren Ochotnicy  
i Tylmanowej. W odróżnieniu od sąsiednich gmin, 
które były już w tym czasie w dużym stopniu 
skanalizowane - między innymi dzięki powstaniu 
Zapory i Zbiornika Czorsztyńskiego - w naszej 
Gminie nikt do tej pory nie podejmował 
problematyki zanieczyszczenia środowiska przez 
ścieki odprowadzane z budynków, które  

w większości były zaopatrzone w wodę bieżącą i wyposażone w łazienki. Po długotrwałych  
i niejednokrotnie ciężkich uzgodnieniach i dyskusjach ostatecznie w 2000 roku przyjęto koncepcję 
kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy, zgodnie z którą ustalono 
lokalizację oczyszczalni ścieków mającą przyjmować ścieki z całej Gminy - w najniżej położonej części 
Tylmanowej, czyli w osiedlu Łęg Dolny. Zdecydowano się na wykupienie od właścicieli prywatnych 
gruntów pod obiekt oczyszczalni oraz przystąpiono do opracowywania dokumentacji projektowej na budowę 
sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.  
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W tym samym czasie - ze względu na prowadzoną przebudowę drogi głównej w Tylmanowej - Gmina 
zleciła zrealizowanie pierwszych odcinków kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej i przekroczenia kanalizacją rzeki Dunajec (w rejonie osiedla Gabrysie). 
 
W roku 2001 przystąpiono do budowy oczyszczalni ścieków w Tylmanowej, zaprojektowanej jako 
oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, z zastosowaną technologią BIOCOMPAKT, o wydajności 600 m3 
na dobę. Budowa oczyszczalni została zakończona w 2003 roku, przy czym wykonane zostały wszystkie 
przewidziane w projekcie roboty budowlane, ale została ona na ten czas wyposażona w urządzenia, które 
zapewniły jej przepustowość 200 m3/dobę. Równocześnie zrealizowano budowę II etapu kanalizacji  
w Tylmanowej, który obejmował osiedla na prawym brzegu Dunajca - od osiedla Klempy i Zaziąbły do 
oczyszczalni ścieków oraz na lewym brzegu Dunajca - od osiedla Michałki do osiedla Gabrysie. W tymże 
2003 roku pierwsze domy w Tylmanowej zostały podłączone do kanalizacji, a ścieki z tych domów 
odprowadzone do oczyszczalni, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie. 
 
Budowa oczyszczalni i opisanego wyżej odcinka 
kanalizacji została w większości sfinansowana  
z pożyczek zaciągniętych w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
 
Proces inwestycyjny związany z rozbudową 
oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej trwał nadal. 
Sukcesywnie opracowywano projekty techniczne 
kolejnych odcinków kanalizacji i uzyskiwano 
pozwolenia na ich budowę. Trwały również 
intensywne zabiegi Wójta i pracowników Urzędu 
Gminy w kierunku pozyskiwania środków 
zewnętrznych na pokrycie ogromnych wydatków na budowę kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków - 
wszak skromny budżet Gminy nie był w stanie udźwignąć tak ogromnego ciężaru. Sporządzano liczne 
wnioski o dofinansowanie i składano je do wszystkich możliwych instytucji zarządzających Funduszami 
Europejskimi i środkami krajowymi przeznaczonymi na ochronę środowiska.   
 
Dzięki tym zabiegom udało sie pozyskać środki z funduszu SAPARD na budowę kolejnych odcinków 
kanalizacji w Tylmanowej (w osiedlach Piszczki, Hardopadły i Rzeka) i w Ochotnicy Dolnej (od osiedla 
Ligasy do osiedla Hologówka). Budowę tych odcinków zrealizowano w latach 2004-2005.  
 
W roku 2006 wykonano drugą część robót związanych z instalacją urządzeń technologicznych na 
oczyszczalni ścieków, dzięki czemu oczyszczalnia uzyskała pełną zakładaną przepustowość, czyli 600 
m3/dobę. Wtedy też uruchomiono na oczyszczalni system odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego 
(prasa taśmowa) oraz zakupiono ciągnik i przyczepę asenizacyjną do transportu ścieków. Środki na to 
zadanie inwestycyjne pozyskano częściowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. 
 
W latach 2007-2008 zrealizowano budowę kolejnych odcinków kanalizacji w Ochotnicy Dolnej (m.in. 
osiedla Młynne (częściowo), Dutkówka, Tarchały, Gorcowe (częściowo), Kudowe (częściowo),  Kwaleńce, 
Kapłony) oraz w Ochotnicy Górnej (od osiedla Posadowskie do osiedla Jaszcze i częściowo  
w potokach Jamne i Jaszcze). Na to zadanie pozyskano również środki  z UE, w ramach programu ZPORR. 
W ramach tego samego projektu udało się uzyskać zwrot części poniesionych w 2006 roku wydatków na 
rozbudowę oczyszczalni ścieków.  
 
W latach 2009-2011 zrealizowano budowę kolejnych odcinków kanalizacji: w Tylmanowej, tj.  
w osiedlu Rzeka (druga cześć), w osiedlach na prawym brzegu Dunajca - od osiedla Zaziąbły do osiedla 
Brzegi i Łęg Górny, a także na lewym brzegu Dunajca - od osiedla Chlebki do osiedla Kłodne oraz  
w Ochotnicy Dolnej (górna cześć osiedla Młynne) i Ochotnicy Górnej (od osiedla Jaszcze do osiedla 
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Szpuntówka). Wydatki na to zadanie częściowo sfinansowano z uzyskanej dotacji ze środków UE - tym 
razem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 
 
W 2012 roku wykonano rozbudowę i modernizację oczyszczalni, w wyniku której zwiększono jej 
przepustowość do 1000 m3 na dobę. W ramach rozbudowy obiektu wybudowano między innymi nowy 
reaktor, gdzie zamontowano system filtracji membranowej o wydajności 400 m3 na dobę, a na wylocie 
ścieków z oczyszczalni zamontowano urządzenie dodatkowo filtrujące ścieki oczyszczone, tj. sito tercjalne. 
Środki na to zadanie inwestycyjne pozyskano częściowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
 
W tym samym roku rozpoczęto budowę kolejnych odcinków kanalizacji w Ochotnicy Górnej -  
w osiedlach Jamne i Jaszcze oraz od osiedla Szpuntówka do osiedla Ustrzyk. Budowę tych odcinków 
zakończono w 2013 roku. Na to zadanie również udało się uzyskać dofinansowanie ze środków UE,  
z programu PROW. 
 
W roku bieżącym rozpoczęto budowę kolejnych odcinków kanalizacji w Ochotnicy Dolnej, tj.  
w osiedlach Gorcowe i Skrodne oraz w Ochotnicy Górnej, w osiedlu Czuby. Zakończenie tych robót 
zaplanowano na połowę 2015 roku. 
 
Sieć kanalizacyjna wybudowana na terenie Gminy jest siecią rozdzielczą, czyli odprowadzającą wyłącznie 
ścieki sanitarne z gospodarstw domowych i małych zakładów rzemieślniczych oraz innych budynków 
występujących na terenie Gminy. Nie ma tutaj dużych zakładów przemysłowych, garbarni czy mleczarni, 
stąd brak również ścieków przemysłowych. Sieć kanalizacyjna obejmuje zdecydowaną większość obszaru 
Gminy – obecnie około 92% mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej. Stopień skanalizowania 
Gminy z podziałem na poszczególne wsie przedstawia się następująco: Tylmanowa - skanalizowana  
w około 98%, Ochotnica Dolna (w tym Młynne) - skanalizowana w 84%, Ochotnica Górna -  
skanalizowana w 94%. Dzięki znacznym spadkom powierzchni terenu wykonana sieć kanalizacyjna 
jest w zdecydowanej większości siecią grawitacyjną. Na sieci kanalizacyjnej zlokalizowanych jest 6 
przepompowni ścieków - w tym 5 w Tylmanowej i jedna w Ochotnicy Górnej (Ustrzyk).  
 
Obecnie długość wybudowanej i eksploatowanej sieci kanalizacyjnej na terenie naszej Gminy wynosi 156,8 
km, w tym kolektory główne o długości około 118,7 km i 38,1 km przyłączy/przykanalików prowadzących 
do budynków. Do tej sieci podłączonych jest obecnie około 1900 budynków.  
 

Pozostały obszar Gminy jest planowany do skanalizowania w najbliższych kilku latach. Gmina Ochotnica 
Dolna jest w posiadaniu dokumentacji technicznej zatwierdzonej pozwoleniem na budowę na większa część 
pozostałego do skanalizowania obszaru. Dokumentacja ta obejmuje kanalizację w osiedlach Jurkowski Potok 
(górna cześć potoku), Forendówki, Furcówka i Bartoszówka w Ochotnicy Górnej oraz w osiedlach Gorcowe 
(górna cześć osiedla), Pitki, Kołodzieje i Osobie w Ochotnicy Dolnej. Szacuje się, że łączna długość sieci 
kanalizacyjnej konieczna dla zapewnienia odbioru ścieków od wszystkich budynków na terenie naszej 
Gminy powinna wynosić około 190 km.  
 
Obecnie do oczyszczalni w Tylmanowej dopływa średnio około 950 m3 ścieków na dobę. Obsługą 
oczyszczalni, podobnie jak całego systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie naszej Gminy zajmuje się 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej - jednostka budżetowa Gminy powołana gównie w tym 
celu w 2005 roku.  
 
Warto podkreślić, że jeszcze kilkanaście lat temu mało kto marzył o kanalizacji na terenie naszej Gminy. 
Budowę tej infrastruktury rozpoczynaliśmy od zera, natomiast dzisiaj jesteśmy liderami jak chodzi  
o stopień skanalizowania obszaru Gminy - nie tylko w odniesieniu do gmin ościennych, ale także w skali 
całego kraju. Jest to duży sukces tym bardziej, że ze względu na bardzo rozproszony układ zabudowy 
 i specyficzne ukształtowanie terenu, długość sieci kanalizacyjnej koniecznej do wybudowania na naszym 
terenie, a co za tym idzie koszty jej realizacji są bardzo wysokie. Na budowę całej infrastruktury 
związanej z gospodarką ściekową od roku 2000 do chwili obecnej Gmina Ochotnica Dolna wydała 
środki w wysokości 34.615.992,50 zł. 
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Być może efekty zrealizowanych działań w zakresie ochrony naszego środowiska nie są tak spektakularne 
jak działania w innych obszarach życia naszej lokalnej społeczności, ale ich wykonanie było niezbędne  
i stanowi solidną podstawę dla rozwoju  turystycznego i gospodarczego naszej Gminy. 
 
INWESTYCJE NA DROGACH GMINNYCH  

 
Nowe nakładki na drogach gminnych, budowa 
mostów, dróg gruntowych, chodników, a także 
dofinansowanie drogi powiatowej (budowa 
chodników, nawierzchni, mostów) i wojewódzkiej 
(chodniki) to inwestycje, które podnoszą 
bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz kierowców.   
Na te zadania wydaliśmy 29.324.801,70 zł, z tego: 
− inwestycje drogowe gminne  (nawierzchnie, 

chodniki, mosty) –  7.661.196,31 zł. 
− inwestycje gminne w ramach  usuwania 

skutków powodzi (mury oporowe, stabilizacje 
osuwisk, modernizacje dróg, przepusty)  – 
14.403.698,41zł 

− dofinansowanie inwestycji drogowych,  powiatowych  –  4.687.060,28 zł 
− dofinansowanie inwestycji drogowych,  wojewódzkich –  2.572.846,70 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERNIZACJA OŚRODKÓW ZDROWIA  I INNYCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ 
 
Wykonano, m.in. modernizację Ośrodków Zdrowia w Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej i Tylmanowej, 
budynku Poczty, Agronomówki w Tylmanowej. Przeprowadzono remont Ośrodka Wczasowego  
w Tylmanowej. Dokonano adaptacji pomieszczeń socjalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy 
Dolnej i dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Wykonano studnię głębinową przy 
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budynku dla dzieci niepełnosprawnych na Brysiówce. Wykonano prace 
związane z odnową centrum wsi Ochotnica Dolna. Wybudowano dom 
wielorodzinny dla Romów w Ochotnicy Górnej. Wykupiono grunty pod 
inwestycje i drogi gminne. Koszt realizacji w/w inwestycji wyniósł 
5.201.318,72 zł. 
 
Przeprowadzono również modernizację i remont budynku Urzędu 
Gminy w Ochotnicy Dolnej oraz zakupiono niezbędne do pracy 
wyposażenie. Całość prac kosztowała  598.061.97zł.  
 
Dokonano, także rozbudowy budynku Schroniska  w Ochotnicy Górnej 
i budowy studni głębinowej przy Schronisku. Koszt inwestycji 
1.053.998,65 zł. 
  
Przebudowano budynek 
pod siedzibę Zakładu 
Gospodarki Komunalnej 
w Ochotnicy Dolnej 
(zakupiono niezbędne 
urządzenia i maszyny). 

Wykonano linię oświetlenia ulicznego. Koszt w/w inwestycji 
wyniósł 1.693.871,51. 

 
Wykonano modernizację Wiejskich Ośrodków Kultury Gminy 
Ochotnica Dolna. Wybudowano zaplecze piłkarsko - sportowe 
w Tylmanowej. Wybudowano Amfiteatr wraz z zapleczem w 
Ochotnicy Górnej. Całkowity  koszt przedmiotowych  inwestycji: 2.751,270,58 zł. 

 
BOISKA SPORTOWE NA TERENIE GMINY  
 
Wybudowano boiska sportowe „Orliki” w Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej. Wykonano montaż systemu 
nawadniania oraz zmodernizowano boisko sportowe przy WOK w Ochotnicy Dolnej. Koszt inwestycji 
wyniósł 2.705.151,22 zł.  

 

 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  

 
Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ochotnica 
Dolna jest warunkiem naszego bezpieczeństwa. Dlatego 
doceniając służbę strażaków, którzy ciężką pracą podjętą dla 
dobra całego społeczeństwa nie raz udowadniali swoje męstwo 
w realizacji zadań bojowych, gospodarczych i kryzysowych. 
Kwotę 1.797.787,37 zł. wydatkowano z przeznaczeniem na, 
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m.in. rozbudowę OSP Ochotnica Górna, zakup samochodów, urządzeń radiowych, modernizację Remiz OSP 
na terenie Gminy. 
 
SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, PLACE ZABAW  

Przeprowadzono rozbudowę, remont i modernizację 
szkół z terenu Gminy. Wybudowano sale 
gimnastyczne oraz place zabaw. Wykonano 
modernizację boisk sportowych. Koszt realizacji 
powyższych zadań wyniósł 11.567.612,89 zł. 
 
Gmina Ochotnica od 2007 roku angażowała się  
w pozyskiwanie środków unijnych na działania 
związane z edukacją dzieci i młodzieży. 
 
W latach 2007-2008 dwie szkoły wzięły udział we 
współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim  
w projektach: „Z angielskim w roli głównej – 
aktywnie i twórczo” oraz „Nasza szkoła szansą na 

ciekawsze i lepsze życie”. Grupą docelową było 246 uczniów, wartość projektów - 223.565,63 zł. 
 

 
 
W roku szkolnym 2008/09 wszystkie szkoły i gimnazja realizowały projekt "Jestem ze wsi - to mi nie 
przeszkodzi w odniesieniu sukcesu!", którego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
Gminy poprzez wdrażanie innowacyjnych form nauczania. Ponad tysiąc dwustu uczniów mogło skorzystać  
z dodatkowych zajęć z przedmiotów ścisłych i artystycznych, nauki języków obcych, z zajęć 
terapeutycznych i sportowych. Zakupiono sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, zorganizowano 
kilkadziesiąt wycieczek w tym dwie zagraniczne i dwie zielone szkoły. Wartość pozyskanych środków 
wyniosła 921.567,22 zł.  
 
Kontynuując projekt „Jestem ze wsi…” w szkołach podstawowych realizowano od września 2009 do 
czerwca 2011 projekt "Równamy szanse - tworzymy możliwości" o wartości dofinansowania ze środków 
unijnych w wysokości 1.255.319 zł. Celem była kontynuacja projektu "Jestem ze wsi...".  
 
"Indywidualizacja procesu nauczania" to projekt systemowy o wartości 165.701zł realizowany w roku 
szkolnym 2012/13, objął on 263 uczniów z nauczania początkowego. Dla dzieci z problemami w nauce 
przeznaczone były zajęcia terapeutyczne a dla najzdolniejszych zajęcia rozwijające ich zainteresowania.  
 
W latach 2010 – 2012 pozyskano 250 000 zł  na projekty edukacyjne w ramach Oddolnych inicjatyw 
edukacyjnych: zorganizowano dla młodzieży gimnazjalnej zajęcia związane z tożsamością regionalną 
i warsztaty dziennikarskie, wyposażono szkoły w potrzebne do zajęć materiały, sprzęt i pomoce 
dydaktyczne. W wakacje 2012 uczniowie z naszej Gminy mogli uczestniczyć w zajęciach piłkarskich, 
gimnastycznych i tanecznych na Orliku w Ochotnicy Dolnej lub wziąć udział w wycieczkach w okoliczne 
góry lub do wioski indiańskiej. 
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Gmina w latach 2009-2010 brała udział w programie finansowanym przez PFRON „Uczeń na wsi” – 
mieszkańcy mogli skorzystać z dofinansowania pomocy dydaktycznych dla niepełnosprawnych uczniów  
w wysokości łącznej 113.114 zł. 
 
Aby zachęcić dzieci i młodzież do wysiłku fizycznego, a także zapewnić bezpieczeństwo w czasie 
uprawiania sportów Gmina wraz z Marszałkiem Województwa organizowała dla dzieci z klas III i IV szkół 
podstawowych zajęcia na pływali w Nowym Sączu (dofinansowanie: 12.100 zł w 2009 roku oraz 12.700zł  
w 2010 roku) oraz naukę jazdy na nartach na wyciągu „Stajkowa” w Krościenku  n.D – 13.430 zł 
dofinansowania w 2014 roku. 

 
Na przedstawione inwestycje w czasie mojego urzędowania wydano 91.442.288 zł, z tego 

34.588.785 zł, to środki zewnętrzne (środki UE oraz dotacje) pozyskane dla realizacji tych 
zadań. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
       Kazimierz Konopka 

AKTUALNOŚCI …. 
_______________________________________________________________________________________
MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU 

W dniu 28 października 2014 r. na uroczystości Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej  
w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Krakowie Pan Kazimierz Konopka Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna został odznaczony Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju nadanym przez 
Ministra Obrony Narodowej. Odznaczenie w imieniu Ministra przypiął Wójtowi Dowódca 6. Brygady 
Powietrznodesantowej gen. bryg. Adam Joks.  

 

Złotym Medalem odznaczeni zostali, m.in. Burmistrz Miasta Nowego Targu Pan Marek Fryźlewicz,  
Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek i Komendant Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej nadbryg. Andrzej Mróz. Wśród odznaczonych medalami w Krakowie znaleźli się również 
Grzegorz Podlewski, Jerzy Ostrowski i Kazimierz Wolski (srebrne medale) oraz Mariusz Staszel (brązowy). 

______________________________________________________________________________________________ 

ENKLAWA  AKTYWNEGO  WYPOCZYNKU  W  SERCU  GORCÓW –  SZLAKI  TURYSTYKI 
ROWEROWEJ, PIESZEJ I NARCIARSKIEJ W GMINIE OCHOTNICA DOLNA 

Od października 2014 r. Gmina Ochotnica Dolna rozpoczęła realizację projektu pn. „Enklawa  aktywnego  
wypoczynku  w  sercu  Gorców –  szlaki  turystyki rowerowej, pieszej i narciarskiej w Gminie Ochotnica 
Dolna”. 
 
Projekt objęty jest następującym zakresem zadań: 

1. Projekt i budowa 4 szt. wież widokowych o wysokości ok. 20-30 m: Ochotnica Dolna – Gorc, 
Lubań, Ochotnica Górna – Magurki, Tylmanowa – Suchy Groń (Koziarz). 
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Estetyką wieże mają się odwoływać do drewnianych kościołów gotyckich w regionie. Narożniki wieży 
zostaną osłonięte ze względu na walory 
estetyczne tego rozwiązania, osłonę przed 
wiatrem oraz, aby wyeliminować zagrożenie 
wypadnięcia.  
 
Platforma widokowa wygodnie pomieści ok. 
30 osób. Po wewnętrznej stronie, na całym 
jej obwodzie, przymocowany będzie pulpit, 
na którym, prócz innych informacji, 
narysowana ma być panorama otaczającego 
krajobrazu. Dla małych dzieci umieszczone 
zostaną w barierce otwory, przypominające 
otwory strzelnicze. Można przez nie będzie 
oglądać wszystko dookoła, a nie będą zbyt 
wąskie by przecisnąć przez nie głowę. 
Dodatkowym elementem, stanowiącym 
wyposażenie wież widokowych, będą 
kamery internetowe umieszczone na 
szczytach wież, z których obraz, będzie na 

bieżąco przekazywany na stronę internetową gminy. 
2. Budowa 4 szt. zadaszonych altan widokowych, z elementami opisowymi panoramy: Ochotnica 

Dolna – Twarogi, Ochotnica Górna Studzionki, Przełęcz Knurowska, Tylmanowa – Tokarnia, 
 
Wykonane zostaną zadaszone altany 
widokowe nawiązujące wyglądem do 
dawnych szałasów i kolib pasterskich. 
 
Wyposażenie altan widokowych stanowić 
będą elementy wizualizacyjne 
obserwowanej panoramy: 
• pulpit z prezentacją w postaci 
graficznej (zdjęcie lub obraz panoramy  
z opisem) 
• umieszczony ponad pulpitem 
metalowy w profil horyzontu panoramy. 
 

Zadaniem altan widokowych, poprzez wykonanie ich w formie zadaszonej, będzie również możliwość 
zapewnienia schronienia w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych. 

3. Wyznaczenie 3 szt. miejsc wykorzystywanych do kąpieli wzdłuż potoku Ochotnica: Ochotnica 
Dolna – Kamieniec, koło Gminnego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej oraz Ochotnica Górna – 
os. Posadowskie. 

Planowane miejsca do kąpieli stanowić będą usystematyzowanie i poniekąd zalegalizowanie występującego 
zjawiska, związanego z kąpielami w nurcie potoku Ochotnica. Szczególnie istotne znaczenie będzie tu miało 
”wyprowadzenie” miejsca wykorzystywanego do kąpieli poza koryto potoku i zlokalizowanie go na terenie 
stanowiącym własność gminną, a co za tym idzie, poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieli. 

4. Wytyczenie, oznakowanie, wykonanie zabezpieczeń i poprawa nawierzchni szlaków turystycznych 
rowerowych. 

Docelowo powstanie ok. 140 km oznakowanych szlaków rowerowych. Szlaki będą zróżnicowane pod 
względem trudności, od bardzo łatwych przeznaczonych do turystyki rodzinnej, do trudnych przebiegających 
grzbietami gór dla zaawansowanych rowerzystów. W ramach projektu zostanie wykonana lub poprawiona 
nawierzchnia dróg o długości ok. 38 km. Trasy będą oznakowane również po istniejących drogach 
asfaltowych o dł. ok. 58 km i istniejących, nie wymagających poprawy dróg żwirowych, o dł. ok. 34 km. 
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5. Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych narciarskich – turowych. 
Szlaki narciarskie (turowe) zostaną oznakowane po utworzonych szlakach rowerowych.  

6. Wykonanie odcinka pilotażowego Szlaku kultury wołoskiej o długości 19,1 km. 
Zakres obejmuje wykonanie i umieszczenie tabliczek z oznaczeniem szlaku. Szlak będzie przebiegał głównie  
w okolicach Magurek. Poprowadzony zostanie z kilku następujących miejsc: 
- z Ochotnicy Górnej – ujście potoku Jaszcze; 
- z os. Jaszcze wzdłuż istniejącej ścieżki przyrodniczej im. por. W Beimbringa.; 
- z os. Holina; 
- z os. Forendówki obok Kurnytowej Koliby. 

7. Wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie rezerwatu „Kłodne nad Dunajcem”. 
Zakres projektu obejmuje wykonanie tablic opisowych pulpitowych wraz z umieszczeniem ich w wybranych 
miejscach rezerwatu. 
 
Całkowity planowany koszt projektu wynosi 3.457.863,80 zł, z czego dofinansowanie 2.166.344,75 zł. 
Pozostała kwota, tj. 1.291.519,05 zł stanowi wkład własny Gminy. Projekt ten będzie realizowany do 
października 2015 roku. 
_______________________________________________________________________________ 

ENERGIA ELEKTRYCZNA ZE ŚWIATŁA SŁONECZNEGO 
 
Gmina Ochotnica Dolna przystępuje do realizacji projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą 
poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie Ochotnica Dolna". 
 
Projekt obejmuje zakup i montaż dwóch autonomicznych instalacji fotowoltaicznych z podłączeniem do 
sieci energetycznej na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna, tj. przy obiekcie oczyszczalni ścieków w Tylmanowej (o mocy 198,94 kW) 
i na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej (o mocy 
22,54 kW).  
 
Zainstalowanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych - składających się głównie z urządzeń 
przetwarzających światło słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną, zwanych potocznie bateriami 
słonecznymi lub panelami słonecznymi - pozwoli na wyprodukowanie energii elektrycznej w ilości, która 
zaspokoi zapotrzebowanie na energię w tych obiektach na poziomie około 43%.  
 
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na poziomie 85%. 
 
Koszty realizacji tego zadania szacuje się łącznie na kwotę 1.915.740,00 zł, przy czym kwota 1.628.379,00 
zł ma być pokryta z dofinansowania MRPO, a pozostała kwota ze środków własnych gminy. Zakończenie 
realizacji projektu i jego rozliczenie planowane jest przed końcem 2015 roku. 
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PRZEDSZKOLA MARZEŃ DLA NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY 

W październiku br. Gmina Ochotnica Dolna rozpoczęła realizację projektu systemowego pod nazwą 
„Przedszkole marzeń”, którego celem jest polepszenie warunków funkcjonowania istniejących oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także przygotowanie ich do przyjęcia dzieci młodszych 3-4 
letnich. 
 
Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej, w szkołach: 
− Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej Zawodzie, 
− Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej Centrum, 
− Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej Skrodne, 
− Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej. 

 
Nabór systemowy wniosków prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie kierowany jest do 
gmin z najniższym wskaźnikiem upowszechnienia wychowania przedszkolnego – w naszej Gminie wskaźnik 
ten wynosił na dzień 30 września 2012r. 64,33% a w całym województwie małopolskim -73,43%. 
 
Zaplanowane działania nie wymagają wkładu własnego i są finansowane w 85% z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz w 15% z krajowych środków publicznych, całkowita wartość projektu wynosi 509.885 zł. 
 
Za 178.549 zł utworzymy nowy plac zabaw na Zawodziu, a w pozostałych szkołach doposażymy istniejące, 
dostosujemy we wszystkich szkołach toalety do potrzeb małych dzieci, a na Skrodnym doposażymy toaletę 
dla personelu. Kwotę 331.336 zł przeznaczymy na wyposażenie kuchni i jadalni, meble do klas i szatni, 
zestawy wypoczynkowe i zabawowe dla dzieci, pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne, sprzęt 
multimedialny i komputerowy dla wszystkich biorących udział w projekcie szkół. 
 
Dzięki pozyskanym środkom możemy doposażyć i zmodernizować oddziały przedszkolne przy szkołach 
podstawowych, aby przystosować je do przyjmowania dzieci młodszych, ponieważ w 2016 roku wszystkie, 
tzw. zerówki zostaną z mocy prawa przekształcone w przedszkola, a gminy będą zobowiązane do 2017r. 
zorganizować wychowanie przedszkolne wszystkim chętnym 3 i 4 latkom. 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

W imieniu Rady Gminy składam wszystkim mieszkańcom serdeczne podziękowanie za 
powierzone nam czteroletnie zaufanie. Każdy z nas wypełniał swe zadania najlepiej jak 
potrafił. W związku z kończącą się kadencją, życzę mieszkańcom wszystkiego dobrego: dużo 
zdrowia i wszelkiej pomyślności. Nowej Radzie Gminy życzę takich działań, by powodowały 
dalszy rozwój Gminy, a tym samym powiększały dobrobyt mieszkańców. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  
       Stanisław Urbaniak 
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ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 22 listopada 2014 r. (sobota) odbędzie się zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.  

Będą zbierane: szafy, krzesła, łóżka, stoliki, kwatery okienne, drzwi, pojemniki z tworzyw sztucznych, 
elementy plastikowe itp. 

Odpady należy wystawiać wzdłuż tras przejazdu Firmy PUK EMPOL do godziny 8:00 rano w dniu 
objazdu 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 18 262 09 45. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
INFORMACJE DODATKOWE  
 
 

• Urząd Gminy Ochotnica Dolna 
os. Dłubacze 160 
34-452 Ochotnica Dolna 
tel. 018 262 09 10, fax 018 262 09 36 
gmina@ochotnica.pl  

• Zakład Gospodarki Komunalnej 
os. Hologówka 191C 
34-452 Ochotnica Dolna 
tel. 018 262 60 28 
biurozgk@ochotnica.pl 
  

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
34-452 Ochotnica Dolna 
tel. 018 262 46 01 
gopsochotnica@pro.onet.pl 
www.gops.ochotnica.pl 
  

• Zespół Obsługi Finansowej Szkół 
Gminy Ochotnica Dolna 
os. Dłubacze 160 
34-452 Ochotnica Dolna 

tel. 018 262 09 47 
oswiata@ochotnica.pl  

• Wiejski Ośrodek Kultury 
 w Tylmanowej  
34-451 Tylmanowa  
tel. 018 262 52 66 
   

• Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Dolnej  
34-452 Ochotnica Dolna  
tel. 018 262 46 23  
  

• Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Górnej  
34-453 Ochotnico Górna 
tel. 018 262 42 57 
  

• Gminna Biblioteka Publiczna  
w Ochotnicy Dolnej  
34-452 Ochotnica Dolna 
tel. 018 262 40 78 
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