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"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. 30 m: Ochotnica Dolna – Gorc, Lubań, Ochotnica Górna 

– Magurki, Tylmanowa – Suchy Groń (Koziarz). 

Platforma widokowa wygodnie pomieści ok. 20 osób. Po wewnętrznej stronie, na całym jej obwodzie, 

przymocowany będzie pulpit, na którym, oprócz innych informacji, narysowana będzie panorama otaczającego 

krajobrazu.  

Dodatkowym elementem, stanowiącym wyposażenie wież widokowych, będą kamery internetowe 

umieszczone na szczytach wież, z których obraz, będzie na bieżąco przekazywany na stronę internetową gminy. 

Wizualizacja wież widokowych (źródło: FK Projekt). 

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) 
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• umieszczony ponad pulpitem metalowy w profil horyzontu panoramy 

Zadaniem altan widokowych będzie możliwość zapewnienia schronienia w przypadku pogorszenia się warunków 

atmosferycznych, poprzez wykonanie ich w formie zadaszonej. 

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

Docelowo powstanie prawie 140 km oznakowanych szlaków rowerowych. Szlaki będą zróżnicowane pod 

względem trudności, od bardzo łatwych przeznaczonych dla turystyki rodzinnej, do trudnych przebiegających 

grzbietami gór dla zaawansowanych rowerzystów. W ramach projektu zostanie wykonana i poprawiona 

nawierzchnia dróg o długości ok. 38 km. Trasy będą oznakowane również po istniejących drogach asfaltowych o dł. 

ok. 58 km oraz istniejących, nie wymagających poprawy drogach żwirowych, o dł. ok. 34 km. 

Przebieg wykonywanych tras rowerowych. 

4.  Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych narciarskich – turowych; 

Szlaki narciarskie (turowe) zostaną oznakowane po utworzonych szlakach rowerowych, grzbietami pasma 

Lubania i pasma Gorca. 

5. 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 miejsc: 

- z centrum 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. 

 

Całkowity planowany koszt projektu wynosi ponad 3,6 mln zł, z czego dofinansowanie 2 520 366,24 zł. 

pozostała kwota tj. 1 130 668,86 zł stanowi wkład własny Gminy. 
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Projekt jest współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 

– 2013, Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, 

Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Projekt ten będzie realizowany do października 2015 roku. 
 

W dniu 6 listopada 2014 r. nastąpiło podpisanie umowy między Zarządem Województwa Małopolskiego  

a Gminą Ochotnica Dolna o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa reprezentował Marek Sowa – Marszałek 

Województwa Małopolskiego oraz Stanisław Sorys – Członek Zarządu Województwa. Gmina Ochotnica Dolna 

reprezentowana była przez Kazimierza Konopkę – Wójta Gminy oraz Agnieszkę Zabrzewską – Skarbnika Gminy.  

Należy nadmienić, że wniosek o dofinansowanie był składany już w 2012 r., ale trafił wówczas na listę 

rezerwową i uplasował się na szóstej pozycji pośród wielu innych projektów o dofinansowanie składanych w tamtym 

okresie przez różne samorządy do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.  

W projekt zaangażowane zostały inne podmioty jako partnerzy projektu. Umowy partnerskie podpisały: 

• Gorczański Park Narodowy 

• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krościenko nad Dunajcem 

• Gmina Krościenko nad Dunajcem 

• Gmina Czorsztyn 

• Gmina Kamienica 

• Gmina Łącko 

• Gmina Nowy Targ 
 

W dniu 2 grudnia 2014 r. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Stanisław Jurkowski ogłosił przetarg nieograniczony  

w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na realizacje projektu. W terminie przewidzianym na składanie ofert, zostało 

złożonych 5 ofert: 

1. Krzysztof Machnik, Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MACHNIK", 33-380 Krynica-Zdrój, Mochnaczka 

Wyżna 59 – Kryteria: 1. cena oferty: 6.236.100,00 zł. brutto, 2. Okres gwarancji i rękojmi: 61 m-cy. 

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BUDMEX Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Magazynowa 2 – Kryteria:  

1. cena oferty: 5.880.000,00 zł. brutto, 2. Okres gwarancji i rękojmi: 36 m-cy. 

3. Przedsiębiorstwo Budowlane "ESBUD" Stanisław Chryczyk, 34-452 Ochotnica Dolna os. Kapłony 232A – Kryteria:  

1. cena oferty: 7.491.930,00 zł. brutto, 2. Okres gwarancji i rękojmi: 36 m-cy. 

4. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "POTOCZAK", Stanisław Potoczak, 34-713 Skawa 625 – Kryteria:  

1. cena oferty: 9.888.888,88 zł. brutto, 2. Okres gwarancji i rękojmi: 37 m-cy. 

5. Firma Handlowa "MIKULEC" Andrzej Mikulec, 33-330 Grybów, Biała Niżna 504 – Kryteria: 1. cena oferty: 

6.580.500,00 zł. brutto, 2. Okres gwarancji i rękojmi: 36 m-cy. 

Wynik postępowania przetargowego został ogłoszony w dniu 18 grudnia 2014 r., niestety z uwagi na fakt,  

iż cena oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

(3.457.863,80 zł.), a zamawiający nie był w stanie zwiększyć powyższej kwoty - przetarg nieograniczony został 

unieważniony.  

Kolejny przetarg Wójt Gminy Stanisław Jurkowski, po konsultacjach z mieszkańcami i radnymi, ogłosił dnia 21 

stycznia 2015 r.  

W dniu 11 lutego nastąpiło otwarcie ofert. Tym razem do przetargu stanęło 3 oferentów: 

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BUDMEX Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz ul. Magazynowa 2 - cena:  

4 195 800,00 zł. - il. punktów w kryt cena: 77,31 - okres gwarancji: 36 m-cy - il. punktów w kryt gwarancja: 1 - łączna 

ilość punktów: 78,31 
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2. Przedsiębiorstwo Budowlane "ESBUD" Stanisław Chryczyk, 34-452 Ochotnica Dolna os. Kapłony 232A - cena:  

3 414 480,00  zł. - il. punktów w kryt cena: 95,00  - okres gwarancji: 61 m-cy - il. punktów w kryt gwarancja: 5 - łączna 

ilość punktów: 100,00 

3. NOWATOR Sp. z o.o., 34-745 Spytkowice 722A - cena: 3 417 000,00  zł. - il. punktów w kryt cena: 94,93  - okres 

gwarancji: 37 m-cy - il. punktów w kryt gwarancja: 2 - łączna ilość punktów: 96,93 

W związku z przeprowadzonym postępowanie przetargowym w dniu 12 lutego 2015. wybrano: 

Przedsiębiorstwo Budowlane "ESBUD" Stanisław Chryczyk, 34-452 Ochotnica Dolna os. Kapłony 232A  

za kwotę brutto: 3.414.480,00 zł. 

Zgodnie z umową podpisaną z Przedsiębiorstwem Budowlanym "ESBUD" Stanisław Chryczyk w dniu 9 marca 

2015 r., prace powinny zakończyć się w dniu 30 września 2015 r. 
 

W czerwcu br., po uzyskaniu zgód właścicieli gruntów oraz odpowiednich pozwoleń na budowę rozpoczęła 

się realizacja projektu w terenie.  

W pierwszym etapie poprawione zostały drogi dojazdowe do miejsc usytuowania wież widokowych.  

Po wykonaniu dróg przystąpiono do budowy wież. Pierwsze fundamenty powstały na Koziarzu i Magurkach.  

Na przełomie lipca i sierpnia również udało się wylać ławy fundamentowe na Lubaniu oraz Gorcu.  

Zdjęcia z prac przy wieży na Koziarzu: 
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Zdjęcia z prac przy wieży na Magurkach: 
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Zdjęcia z prac przy wieży na Lubaniu: 
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Zdjęcia z prac przy wieży na Gorcu: 

Zdjęcia z prac przy budowie ścieżek rowerowych: 
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Wykonane zostały również drogi o nawierzchni żwirowej po których będzie można się bezpiecznie poruszać 

na rowerach wzdłuż zaplanowanych tras rowerowych. W Tylmanowej w okolicach Błyszcza zostały zamontowane 

pierwsze tabliczki z oznakowaniem tras rowerowych. 

 

W związku z niepokojami mieszkańców i turystów o tym, że na utworzonych drogach wzrośnie nielegalny 

ruch quadów i motocyklów, przypominamy że zasady udostępniania lasów są precyzyjnie opisane w rozdziale  

5. Ustawy o lasach.  Wynika z niej, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem  

czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można 

wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch  

(np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego). 

Uwaga! Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz 

ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego. 

Także jazdę konną po lesie ustawa dopuszcza tylko drogami wyznaczonymi przez właściwego nadleśniczego. 

Wszystkie te przepisy nie dotyczą pracowników nadleśnictw w czasie wykonywania obowiązków służbowych, 
właścicieli lasów w ich własnych lasach, osób wykonujących i kontrolujących gospodarkę leśną, służb ratujących 
zdrowie i mienie ludzkie (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), myśliwych wykonujących zadania 
gospodarcze oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych w lasach. 

W związku z kontrowersyjnym przedstawieniem w mediach i w prasie sposobu realizacji inwestycji 
informujemy, że władze Gminy niezwłocznie podjęły działania mające na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości 
związanych z tą inwestycją.  
 W dniu 12 sierpnia b.r. na szczycie Gorca odbyło się spotkanie z udziałem dyrektora GPN - Pana Janusza 
Tomasiewicza, dyrektora Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej -Pana Jerzego Kapłona, dyrektora RDOŚ  - Pana 
Rafała Rosteckiego i radnych Rady Gminy Ochotnica Dolna. 

W dniu 17 sierpnia b.r. odbyła się Sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna na której omówiono realizację w/w 
inwestycji.  Na sesji byli obecni Pan Krzysztof Wielgus z Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, 
dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej - Pan Jerzy Kapłona, Pan Bartłomiej Kuraś redaktor Gazety 
Wyborczej, Pani Aneta Dusik redaktor Tygodnika Podhalańskiego, wykonawcy inwestycji, projektant inwestycji oraz 
inspektor nadzoru. 

W wyniku dyskusji wypracowano założenia dotyczące sposobu dalszej realizacji inwestycji, które 
uwzględniają uwagi uczestników dyskusji w tym również m.in. uwagi Dyrektora PPTK dotyczące na Szlaku Beskidzkim 
na odcinku od Przełęczy Knurowskiej w stronę Lubania. 
W toku dalszej realizacji projektu nastąpi: 
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1. określenie działań oraz wspólnego użytkowania szlaków - terenów znajdujących się w  
 obrębie Gorczańskiego Parku Narodowego, działania wspólne użytkowników tych terenów, przede wszystkim 
pierwszeństwo ruchu pieszego i narciarskiego.  
2.  określenie metod sposobu rekultywacji terenu objętego inwestycją . 
3.  określenie regulaminu użytkownika obiektów Enklawy ( sposobu zarządzania zespołem krajobrazowym ). 

 

Dziękuję serdecznie za pomoc i zrozumienie mieszkańców, a także turystów odwiedzających 

naszą gminę oraz proszę o dalszą współpracę w trakcie realizacji tego projektu. 

Wież widokowych powstaje coraz więcej, w różnych pasmach górskich, przeważnie  

na zalesionych szczytach, gdzie bez wież nie można by było zobaczyć żadnych widoków ze szczytu. Dzięki  

m. in. wieżom widokowym oraz ścieżkom rowerowym Gmina dąży do zapewnienia coraz szerszej, 

bogatszej i kompleksowej oferty  turystycznej dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających gminę. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna 

          Stanisław Jurkowski      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ 

Redakcja: Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej 182620910 
Opracowanie: Robert Zieliński, zdjęcia: Lucyna Kozub 

Egzemplarz bezpłatny  
Nakład: 1000 egzemplarzy 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach oraz nadawania im tytułów 

 


