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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY 
GMINY W 2011 ROKU

W Radzie Gminy pracują cztery komisje stałe:
- Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
Gminy,
- Komisja Infrastruktury Społecznej,
- Komisja Ładu i Porządku Publicznego,
- Komisja Rewizyjna.

W Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju 
Gospodarczego Gminy pracują następujące osoby: 
przewodniczący:  Stanis ław Konieczny,  z-ca 
przewodniczącego: Andrzej Konieczny, członkowie: 
Józef Filipowski, Zbigniew Gumułka, Jacek Kaleta, Józef 
Obrał oraz Szczepan Stopa. 

W 2011 r. Komisja odbyła 17 posiedzeń. 
Dotyczyły one opiniowania projektów uchwał 
kierowanych do podjęcia przez Radę Gminy, 
a w szczególności:
- uchwał okołobudżetowych m.in. wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, od środków transportu, 
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
do obniżenia podatku rolnego na terenie Gminy Gdów, 
uchwał dotyczących zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
budżetu Gminy i jego zmian, Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i jej zmian, udzielenia pomocy rzeczowej na 
rzecz Powiatu Wielickiego oraz Województwa 
Małopolskiego, zaciągnięcia kredytów na realizację 
inwestycji i inne,
- uchwał w sprawach gospodarczych i majątkowych m.in. 
przystąpienia do zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, programu 
wspó łp racy  Gminy  Gdów z  o rgan izac jami  
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości, najem lub sprzedaż 
nieruchomości i inne.

W Komisji Infrastruktury Społecznej pracują 
następujące osoby: przewodniczący: Józef Obrał, z-ca 
przewodniczącego: Maria Substelna, członkowie: 
Aniela Florek, Andrzej Konieczny, Józef Kostuch, Jan 
Obrał oraz Bogusław Trzaska.

W 2011r. Komisja odbyła 9 posiedzeń. 
Dotyczyły one opiniowania projektów uchwał 
w sprawach m.in.:
- wysokości opłat w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych,
- wyrażenia zgody na zawieranie porozumień 
dotyczących zwrotu przez Gminę Gdów dotacji 
udzielonych przez inne gminy przedszkolom 
prowadzonym na terenie tych gmin na dzieci 
uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na 
terenie Gminy Gdów,
- budżetu Gminy Gdów w zakresie zadań oświatowych 
i kultury,
- wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z innymi 
gminami dotyczących świadczeń na rzecz 
mieszkańców tych gmin udzielanych przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach,
- sprawozdania Centrum Kultury w Gdowie i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gdowie z wy
konania rocznego planu działalności finansowej 
i programowej
- inne.

Komisja Infrastruktury Społecznej odbyła 
wyjazdowe posiedzenia do pięciu placówek 
oświatowych, które miały na celu ocenę warunków tych 
placówek oraz zapoznanie się z ich potrzebami 
zgłaszanymi przez dyrektorów.

W Komisji Ładu i Porządku Publicznego 

Obrady Rady Gminy Gdów

Głosowanie podczas posiedzenia Rady Gminy Gdów

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Gdów,

Oddaję w Państwa ręce, pierwszy w tym 
roku, Biuletyn Informacyjny Wójta. Na wstępie 
chciałbym państwa poinformować, że Małopolski 
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji po raz 
trzynasty wyróżnił te samorządy, które najwięcej 
inwestują w podnoszenie kwalifikacji swoich 
pracowników i rozwój zasobów ludzkich. Gmina Gdów 
zajęła II miejsce i otrzymała tytuł „Mądrej Gminy 2011”. 
Z ogromną radością odebrałem tę nagrodę, ponieważ 
jest ona docenieniem działań, które podejmujemy na co 
dzień na rzecz naszych mieszkańców. Wyróżnienie 
jednocześnie zobowiązuje mnie i pracowników Urzędu 
Gminy do dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Kolejny rok to czas na kolejne inwestycje 
i przedsięwzięcia, które mają służyć poprawie 
bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. 
W Biuletynie jest zamieszczona uchwała, która 

przedstawia podział budżetu Gminy Gdów na 2012 r. 
Chcę, aby Państwo wiedzieli, na co są przeznaczone 
pieniądze z naszej wspólnej, gminnej kasy. 

Na terenie Gminy Gdów od kilku tygodni 
trwają prace związane z modernizacją placu 
manewrowo-postojowego w Szczytnikach. Jeszcze 
przed wakacjami zakończy się pierwszy etap 
modernizacji gdowskiego Zarabia. Udało się pozyskać 
promesę na odbudowe dróg zniszczonych w czasie 
powodzi. Z tych pieniędzy zostaną naprawione trakty 
w Gdowie, Kunicach i Winiarach. To tylko niektóre 
z inwestycji, które są realizowane na terenie naszej 
Gminy. O wszystkich, możecie Państwo przeczytać na 
kolejnych stronach Biuletynu.

Zwracam się z apelem do wszystkim 
mieszkańców, którzy pójdą do sołtysa w swojej 
miejscowości zapłacić kolejną ratę podatku lokalnego. 
Proszę zabrać ze sobą decyzję podatkową. Bez niej 
sołtys nie może pobrać od Państwa opłaty.

Gorąco Państwa zachęcam do przeczytania 
Biuletynu. Znajdują się w nim informacje z różnych 
obszarów, opisujące działania podejmowane na naszym 
terenie. Każdemu, kto na bieżąco chce wiedzieć, co 
nowego dzieje się w naszym regionie  polecam wizytę na 
stronie www.gdow.pl. Gmina Gdów posiada też swoją 
stronę na facebooku. Wszystkich internautów zachęcam 
do jej odwiedzenia. 

Wójt Gminy Gdów 
Zbigniew Wojas
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Bezpłatny Bezpłatny

BUDŻET GMINY

pracują następujące osoby: przewodniczący: Zbigniew 
Gumułka, z-ca przewodniczącego: Aniela Florek, 
członkowie: Andrzej Domagała, Stanisław Konieczny, 
Józef Kostuch, Bogusław Trzaska oraz Zbigniew 
Włodarczyk.

Komisja pracowała zgodnie z opracowanym 
planem pracy. Na posiedzeniach omawiano 
i opiniowano projekty uchwał w następujących 
sprawach:
- przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań 
wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek i opłat za 
parkowanie oraz sposobu ich pobierania,
- propozycji budżetu Gminy Gdów w zakresie 
b e z p i e c z e ń s t w a  p u b l i c z n e g o  i  o c h r o n y  
przeciwpożarowej.

Komisja Ładu i Porządku Publicznego 
opiniowała informacje dotyczące sprawozdania Wójta 
Gminy Gdów z realizacji Gminnego Planu Gospodarki 
Odpadami oraz rozpatrywała inne sprawy dotyczące 
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W Komisji Rewizyjnej Rady Gminy pracują 
następujące osoby:  przewodniczący: Józef Filipowski, 
z-ca przewodniczącego: Maria Substelna, członkowie: 
Andrzej Domagała, Jacek Kaleta, Jan Obrał, Szczepan 
Stopa oraz Zbigniew Włodarczyk.

Komisja Rewizyjna podejmowała zadania 
z zakresu:
- opiniowania uchwał z realizacji budżetu,
- wnioskowania o udzielenie lub nie udzielenie przez 
Radę Gminy absolutorium Wójtowi,
- rozpatrywania skarg na działalność Wójta oraz 
przygotowania w tej sprawie stosownych wniosków,
- sposobu załatwiania wniosków i skarg mieszkańców,
- innych spraw zleconych przez Radę Gminy.

BUDŻET GMINY GDÓW NA 2012 ROK

Podczas obrad XXII Sesji Rady Gminy Gdów (29 grudnia 
2011 r.) Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 
budżetu gminy Gdów na 2012 rok. Dochody zaplanowano 
na kwotę 44 722 100,00 zł., natomiast planowane wydatki to 
44 838 600,00zł. Deficyt wyniesie 116 500,00 zł. 

Planowane dochody:  44 722 100,00 zł. :

Rolnictwo i łowiectwo: 629 000,00zł. (środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Gospodarka mieszkaniowa: 1 878 207,00zł. (najem i 
dzierżawa nieruchomości gminnych, zwrot za ogrzewanie 
i energię w budynkach komunalnych, dochody z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i inne)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 11 978 
060,00 zł. (dochody podatkowe)

Różne rozliczenia: 23 367 959,00 zł. (subwencja 
oświatowa, subwencja wyrównawcza oraz odsetki od 

środków na rachunkach bankowych)
Oświata i wychowanie: 646 500,00 zł. (dochody z tytułu 
czesnego oraz opłaty za żywienie w przedszkolach oraz 
stołówkach szkolnych, odsetki od środków na rachunkach 
bankowych)

Pomoc społeczna: 5 894 137,00zł. (dotacje celowe, inne 
dochody)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 
202 715,00 zł. (realizacja projektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013)

Inne dochody: 125 522,00 zł.

Planowane wydatki:  44 838 600,00 zł.:

Rolnictwo i łowiectwo: 1 880 035,00 zł. (wydatki związane 
z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy, 
wpłaty na Izby Rolnicze, remonty dróg dojazdowych do pól 
i inne)

Transport i łączność: 1 918 400,00 zł. (modernizacja dróg 
gminnych wraz z odwodnieniami, wykonanie projektów 

budowy chodników, budowa obwodnicy Gdowa, 
modernizacja dróg na terenie gminy i inne)
Gospodarka mieszkaniowa: 1 476 100,00 zł. (remont 
nawierzchni placu manewrowo-postojowego wraz 
z budową 9 miejsc postojowych w Szczytnikach, budowa 
parku przygody i rozrywki w Gdowie, zakup działek pod 
pompownie, usługi związane z obrotem i obsługą mienia 
komunalnego tj. podziały, rozgraniczenia, dokumentacje 
geodezyjno-prawne, wyceny, koszty aktów notarialnych, 
ogłoszenia prasowe, utrzymanie placu targowego, wywóz 
śmieci z budynków komunalnych i nieruchomości 
gminnych, utrzymanie czystości i porządku na terenie 
gminy,  przeglądy w budynkach komunalnych, zakup 
energii, usuwanie nieprzewidzianych awarii i usterek po 
przeglądach, remonty budynków komunalnych na terenie 
gminy i inne wydatki związane z utrzymaniem mienia 
gminnego)

Działalność usługowa: 180 000,00 zł. (plany 
zagospodarowania przestrzennego)

Administracja publiczna: 4 743 240,00 zł. (wydatki 
bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie 
ustawami, wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy
i Urzędu Gminy)

B e z p i e c z e ń s t w o  p u b l i c z n e  i  o c h r o n a  
przeciwpożarowa: 256 200,00 zł. (utrzymanie w gotowości 
bojowej ochotniczych straży pożarnych, obrona cywilna 
oraz zarządzanie kryzysowe)

Obsługa długu publicznego: 1 117 000,00 zł.

Różne rozliczenia: 406 503,00 zł. (rezerwa ogólna i celowa 
tj. oświatowa, zarządzanie kryzysowe, transport i łączność 
oraz realizacja inicjatyw lokalnych)

Oświata i wychowanie: 22 654 810,00 zł. (bieżące 
utrzymanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych, szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz Szkoły Muzycznej tj. wynagrodzenia 
pracowników, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, opłaty za 
energię, gaz, wodę, zakup materiałów i wyposażenia, usługi 
niematerialne, zakup pomocy dydaktycznych oraz remonty 
w placówkach oświatowych, dowóz uczniów do szkół, 
wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, 
wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem 
nauczycieli, bieżące utrzymanie Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i inne wydatki)

Ochrona zdrowia: 330 000,00 zł. (przeciwdziałanie 
narkomanii i alkoholizmowi w ramach Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi, ochronę i 

promocję zdrowia poprzez prowadzenie działalności 
rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 
zagrożonych niepełnosprawnością na terenie Gminy 
Gdów)

Pomoc społeczna: 7 281 687,00zł. (działalność Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Zagórzanach, wydatki na 
utrzymanie mieszkańców gminy w domach pomocy 
społecznej, wydatki na działalność Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Zagórzanach, świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki 
mieszkaniowe oraz zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, 
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gdowie oraz pozostałe wydatki).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 
228 267,00 zł. (realizacja projektów zewnętrznych w Szkole 
Podstawowej w Książnicach i Marszowicach oraz projekt 
systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 realizowany przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gdowie)

Edukacyjna opieka wychowawcza: 174 500,00 zł. 
(pomoc materialną dla uczniów, wydatki na utrzymanie 
świetlicy szkolnej w Gdowie i na dokształcanie nauczycieli)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 
1 168 448,00 zł. (dotacja przedmiotowa dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, utrzymanie zieleni w gminie, 
gospodarka odpadami, zakup energii oświetlenia ulicznego 
oraz remonty, projekty i konserwacja oświetlenia ulicznego)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 
689 950,00 zł. (dotacja dla Centrum Kultury w Gdowie oraz 
dla Biblioteki Publicznej w Gdowie, wydatki bieżące 
w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego)

Kultura fizyczna: 302 300,00zł. (utrzymanie obiektów 
sportowych – kompleks sportowy ORLIK w Gdowie 
i Niegowici, dotacje dla klubów sportowych i innych 
stowarzyszeń realizujących działalność sportową, wydatki 
na sport szkolny)

Inne wydatki: 31 160,00 zł.

W razie konieczności wprowadzane są poprawki do 
budżetu Gminy Gdów na 2012 rok. Proponowane zmiany 
w uchwale budżetowej omawia i opiniuje Komisja Budżetu, 
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy. Ostateczną 
decyzję o wprowadzeniu zmian podejmuje Rada Gminy 
Gdów.
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BUDŻET GMINY

pracują następujące osoby: przewodniczący: Zbigniew 
Gumułka, z-ca przewodniczącego: Aniela Florek, 
członkowie: Andrzej Domagała, Stanisław Konieczny, 
Józef Kostuch, Bogusław Trzaska oraz Zbigniew 
Włodarczyk.

Komisja pracowała zgodnie z opracowanym 
planem pracy. Na posiedzeniach omawiano 
i opiniowano projekty uchwał w następujących 
sprawach:
- przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań 
wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek i opłat za 
parkowanie oraz sposobu ich pobierania,
- propozycji budżetu Gminy Gdów w zakresie 
b e z p i e c z e ń s t w a  p u b l i c z n e g o  i  o c h r o n y  
przeciwpożarowej.

Komisja Ładu i Porządku Publicznego 
opiniowała informacje dotyczące sprawozdania Wójta 
Gminy Gdów z realizacji Gminnego Planu Gospodarki 
Odpadami oraz rozpatrywała inne sprawy dotyczące 
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W Komisji Rewizyjnej Rady Gminy pracują 
następujące osoby:  przewodniczący: Józef Filipowski, 
z-ca przewodniczącego: Maria Substelna, członkowie: 
Andrzej Domagała, Jacek Kaleta, Jan Obrał, Szczepan 
Stopa oraz Zbigniew Włodarczyk.

Komisja Rewizyjna podejmowała zadania 
z zakresu:
- opiniowania uchwał z realizacji budżetu,
- wnioskowania o udzielenie lub nie udzielenie przez 
Radę Gminy absolutorium Wójtowi,
- rozpatrywania skarg na działalność Wójta oraz 
przygotowania w tej sprawie stosownych wniosków,
- sposobu załatwiania wniosków i skarg mieszkańców,
- innych spraw zleconych przez Radę Gminy.

BUDŻET GMINY GDÓW NA 2012 ROK

Podczas obrad XXII Sesji Rady Gminy Gdów (29 grudnia 
2011 r.) Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 
budżetu gminy Gdów na 2012 rok. Dochody zaplanowano 
na kwotę 44 722 100,00 zł., natomiast planowane wydatki to 
44 838 600,00zł. Deficyt wyniesie 116 500,00 zł. 

Planowane dochody:  44 722 100,00 zł. :

Rolnictwo i łowiectwo: 629 000,00zł. (środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Gospodarka mieszkaniowa: 1 878 207,00zł. (najem i 
dzierżawa nieruchomości gminnych, zwrot za ogrzewanie 
i energię w budynkach komunalnych, dochody z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i inne)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 11 978 
060,00 zł. (dochody podatkowe)

Różne rozliczenia: 23 367 959,00 zł. (subwencja 
oświatowa, subwencja wyrównawcza oraz odsetki od 

środków na rachunkach bankowych)
Oświata i wychowanie: 646 500,00 zł. (dochody z tytułu 
czesnego oraz opłaty za żywienie w przedszkolach oraz 
stołówkach szkolnych, odsetki od środków na rachunkach 
bankowych)

Pomoc społeczna: 5 894 137,00zł. (dotacje celowe, inne 
dochody)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 
202 715,00 zł. (realizacja projektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013)

Inne dochody: 125 522,00 zł.

Planowane wydatki:  44 838 600,00 zł.:

Rolnictwo i łowiectwo: 1 880 035,00 zł. (wydatki związane 
z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy, 
wpłaty na Izby Rolnicze, remonty dróg dojazdowych do pól 
i inne)

Transport i łączność: 1 918 400,00 zł. (modernizacja dróg 
gminnych wraz z odwodnieniami, wykonanie projektów 

budowy chodników, budowa obwodnicy Gdowa, 
modernizacja dróg na terenie gminy i inne)
Gospodarka mieszkaniowa: 1 476 100,00 zł. (remont 
nawierzchni placu manewrowo-postojowego wraz 
z budową 9 miejsc postojowych w Szczytnikach, budowa 
parku przygody i rozrywki w Gdowie, zakup działek pod 
pompownie, usługi związane z obrotem i obsługą mienia 
komunalnego tj. podziały, rozgraniczenia, dokumentacje 
geodezyjno-prawne, wyceny, koszty aktów notarialnych, 
ogłoszenia prasowe, utrzymanie placu targowego, wywóz 
śmieci z budynków komunalnych i nieruchomości 
gminnych, utrzymanie czystości i porządku na terenie 
gminy,  przeglądy w budynkach komunalnych, zakup 
energii, usuwanie nieprzewidzianych awarii i usterek po 
przeglądach, remonty budynków komunalnych na terenie 
gminy i inne wydatki związane z utrzymaniem mienia 
gminnego)

Działalność usługowa: 180 000,00 zł. (plany 
zagospodarowania przestrzennego)

Administracja publiczna: 4 743 240,00 zł. (wydatki 
bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie 
ustawami, wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy
i Urzędu Gminy)

B e z p i e c z e ń s t w o  p u b l i c z n e  i  o c h r o n a  
przeciwpożarowa: 256 200,00 zł. (utrzymanie w gotowości 
bojowej ochotniczych straży pożarnych, obrona cywilna 
oraz zarządzanie kryzysowe)

Obsługa długu publicznego: 1 117 000,00 zł.

Różne rozliczenia: 406 503,00 zł. (rezerwa ogólna i celowa 
tj. oświatowa, zarządzanie kryzysowe, transport i łączność 
oraz realizacja inicjatyw lokalnych)

Oświata i wychowanie: 22 654 810,00 zł. (bieżące 
utrzymanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych, szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz Szkoły Muzycznej tj. wynagrodzenia 
pracowników, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, opłaty za 
energię, gaz, wodę, zakup materiałów i wyposażenia, usługi 
niematerialne, zakup pomocy dydaktycznych oraz remonty 
w placówkach oświatowych, dowóz uczniów do szkół, 
wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, 
wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem 
nauczycieli, bieżące utrzymanie Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i inne wydatki)

Ochrona zdrowia: 330 000,00 zł. (przeciwdziałanie 
narkomanii i alkoholizmowi w ramach Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi, ochronę i 

promocję zdrowia poprzez prowadzenie działalności 
rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 
zagrożonych niepełnosprawnością na terenie Gminy 
Gdów)

Pomoc społeczna: 7 281 687,00zł. (działalność Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Zagórzanach, wydatki na 
utrzymanie mieszkańców gminy w domach pomocy 
społecznej, wydatki na działalność Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Zagórzanach, świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki 
mieszkaniowe oraz zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, 
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gdowie oraz pozostałe wydatki).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 
228 267,00 zł. (realizacja projektów zewnętrznych w Szkole 
Podstawowej w Książnicach i Marszowicach oraz projekt 
systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 realizowany przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gdowie)

Edukacyjna opieka wychowawcza: 174 500,00 zł. 
(pomoc materialną dla uczniów, wydatki na utrzymanie 
świetlicy szkolnej w Gdowie i na dokształcanie nauczycieli)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 
1 168 448,00 zł. (dotacja przedmiotowa dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, utrzymanie zieleni w gminie, 
gospodarka odpadami, zakup energii oświetlenia ulicznego 
oraz remonty, projekty i konserwacja oświetlenia ulicznego)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 
689 950,00 zł. (dotacja dla Centrum Kultury w Gdowie oraz 
dla Biblioteki Publicznej w Gdowie, wydatki bieżące 
w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego)

Kultura fizyczna: 302 300,00zł. (utrzymanie obiektów 
sportowych – kompleks sportowy ORLIK w Gdowie 
i Niegowici, dotacje dla klubów sportowych i innych 
stowarzyszeń realizujących działalność sportową, wydatki 
na sport szkolny)

Inne wydatki: 31 160,00 zł.

W razie konieczności wprowadzane są poprawki do 
budżetu Gminy Gdów na 2012 rok. Proponowane zmiany 
w uchwale budżetowej omawia i opiniuje Komisja Budżetu, 
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy. Ostateczną 
decyzję o wprowadzeniu zmian podejmuje Rada Gminy 
Gdów.

2012 2012Nr 1 / 2012 rok Nr 1 / 2012 rok
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OBWODNICA GDOWA

Między inwestorem a wykonawcą została 
podpisana umowa dotycząca budowy obwodnicy 
Gdowa. Etap I, będący przedmiotem niniejszego 
przedsięwzięcia, stanowi północno - wschodnie, 
północne i północno - zachodnie obejście miejscowości.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
pn. „Obwodnica Gdowa – etap I” złożono 14 ofert. 
Wykonawcą robót będzie firma POLIMEX – 
MOSTOSTAL Warszawa, która wykona inwestycję za 
kwotę 29 683 603,53zł. Prace budowlane zostaną 
zrealizowane w ciągu 15 miesięcy. Obwodnica połączy 
drogę woj. 967 (ul. Myślenicka) z drogą woj. nr 966 
(ul. Krakowska), a następnie drogę woj. nr 966 
(ul. Krakowska) z drogą woj. nr 967 (ul. Bocheńska).

Planowana obwodnica będzie miała długość 
2,68 km i zostanie wybudowana w ciągu DW 967 
przecinając DW 966 oraz drogi niższych kategorii. Na 

przecięciach dróg zostaną wykonane skrzyżowania lub 
ronda. Okres  realizacji całego zadania wyznaczono na 
31.12.2013  r.

Na okładce znajduje się mapka, na której 
zaznaczono przebieg obwodnicy.

ZAGOSPODAROWANIE  GDOWSKIEGO ZARABIA

Gmina Gdów rozpoczęła realizację zadania 
pn. „Wykonanie Parku Przygody i Rozrywki w Gdowie 
gm. Gdów - I etap”. Finał prac zaplanowano w czerwcu. 
Najkorzystniejszą ofertę (spośród 19 złożonych) 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego przedstawiła Firma 
Budowlano-Remontowa WM WIKTOR z Nowego Sącza. 
Całkowita wartość zadania wyniesie 203 130,48 zł. 
Inwestycja będzie współfinansowana z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 3. 
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323 Odnowa 
i rozwój wsi.

Zadanie pn. „Wykonanie Parku Przygody 
i Rozrywki w Gdowie gm. Gdów - I etap” obejmuje: 
budowę ścieżek spacerowych o szerokości 1,5 m, 
ścieżek pieszo – rowerowych o szerokości 2,5 m, 
wykonanie oświetlenia parkowego oraz montaż 
elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, 
stojaki  na rowery).  Całkowita powierzchnia 

2zagospodarowania wynosi 13 700 m .

MODERNIZACJA CENTRUM SZCZYTNIK

Najkorzystniejszą ofertę (spośród 15 
zgłoszonych) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pn. „Remont nawierzchni placu 
manewrowo – postojowego wraz z budową 9 miejsc 
postojowych na dz. nr 57/4, 834/2, 834/3, 834/4, 833/1, 
835 w Szczytnikach”  przedstawił Zakład "REM-BRUK" 
Stanisław Marek Bzdyl z Czyżowa. Całkowita wartość 
zadania wyniesie 248 778,73 zł. Inwestycja będzie 
współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013. Remontowany plac 
manewrowo-postojowy usytuowany jest w centralnej 
części miejscowości Szczytniki pomiędzy drogą gminną, 
a remizą OSP i budynkiem handlowym.

Zadanie obejmuje: remont nawierzchni placu 

przed  remizą, który będzie oddzielony czasowo od 
drogi rzędem donic kwiatowych, remont nawierzchni 
istniejącego placu przed budynkiem handlowym, 
wyznaczenie placu manewrowego oraz podjazdu do 
budynku i parkingu (9 stanowisk dla samochodów 
osobowych, w tym jedno dla miejsce dla osób 
niepełnosprawnych). Roboty  obejmują również montaż 
elementów małej architektury: ławek i betonowych donic 
z roślinami. Prace budowlane zakończą się w czerwcu.

REMONTY DRÓG PO ZIMIE

Znamy wykonawcę zadania pn. „Wykonanie 
remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na 
drogach gminnych na terenie Gminy Gdów w 2012 r.” 
Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego swoje ofert zgłosiło 
5 firm.

Jako najkorzystniejsza wybrana została 
oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-
Produkcyjno-Handlowe „DROGBUD” inż. Kazimierz 
Sobaniak, 34-222 Zawoja 1970. Zadanie obejmuje: 
remont ubytków i wybojów w nawierzchni bitumicznej 
emulsją i grysami – przewidziana powierzchnia 1000 m² 
oraz uszczelnienie porowatości, złuszczeń i wąskich 
spękań siatkowych poprzez utrwalenie nawierzchni 
w miejscu uszkodzenia, polegające na podwójnym 
skropieniu emulsją i grysami – przewidziana 
powierzchnia - 1500 m². Całkowita wartość zadania 
wynosi 45 000 zł. i w całości zostanie pokryta ze 
środków własnych Gminy Gdów. 

MODERNIZACJA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM

Urząd Gminy w Gdowie ogłosił przetarg na 
wykonanie zadania pn. Modernizacja dróg gminnych 
i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy 
Gdów w 2012r. Prace remontowe będą prowadzone na 
20 odcinkach dróg, w 16 miejscowościach. Łącznie 
naprawionych zostanie ponad 2000 mb dróg. 

W momencie wydania biuletynu wykonawca inwestycji 
nie był znany, ponieważ trwały jeszcze procedury 
związane z jego wyłonieniem.

ODBUDOWA DRÓG PO POWODZI

14 marca 2012 r. Wójt Gminy Gdów Zbigniew 
Wojas odebrał promesę w wysokości 270 000 zł. 
z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury 
drogowej, która została zniszczona w czasie powodzi 
w 2010 r. Dofinansowanie pochodzi z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. Pieniądze na usuwanie skutków 
powodzi pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. 
Otrzymane fundusze zostaną przeznaczone na 
odbudowę tych obiektów, które zostały uwzględnione 
w protokołach komisji ds. weryfikowania szacunków 
strat w infrastrukturze komunalnej. W Gminie Gdów  
dofinansowanie zostanie przeznaczone na odbudowę 
dróg w Gdowie, Kunicach i Winiarach.

Na jkorzys tn ie jsza  o fe r ta  (spośród  
5 zgłoszonych) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbudowę 
dróg gminnych na terenie Gminy Gdów : Droga gminna 
nr 560126K (dz. Nr 253) w km 0+000 - 0+284 
w miejscowości Winiary; Droga gminna nr 560143K (dz. 
Nr 199) w km 0+000 – 0+545 w miejscowości Gdów; 
Droga gminna nr 560123K (dz. nr 413) w km 0+000 – 
0+250 w miejscowości Kunice; które zostały zniszczone 
podczas powodzi, oraz intensywnych opadów deszczu 
w 2010r.” została złożona przez ZIEM-DRÓG Usługi 
Transportowo-Sprzętowe Roboty Ziemno-Drogowe 
Stanisław Kupiec z Gdowa. Inwestycja będzie 
kosztować niespełna 240 000 zł.

Historyczny dla Gdowa moment podpisania umowy

Kilka chwil po podpisaniu umowy

Wójt Zbigniew Wojas odbiera w Urządzie Wojewódzkim 
promese na odbudowę dróg
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OBWODNICA GDOWA

Między inwestorem a wykonawcą została 
podpisana umowa dotycząca budowy obwodnicy 
Gdowa. Etap I, będący przedmiotem niniejszego 
przedsięwzięcia, stanowi północno - wschodnie, 
północne i północno - zachodnie obejście miejscowości.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
pn. „Obwodnica Gdowa – etap I” złożono 14 ofert. 
Wykonawcą robót będzie firma POLIMEX – 
MOSTOSTAL Warszawa, która wykona inwestycję za 
kwotę 29 683 603,53zł. Prace budowlane zostaną 
zrealizowane w ciągu 15 miesięcy. Obwodnica połączy 
drogę woj. 967 (ul. Myślenicka) z drogą woj. nr 966 
(ul. Krakowska), a następnie drogę woj. nr 966 
(ul. Krakowska) z drogą woj. nr 967 (ul. Bocheńska).

Planowana obwodnica będzie miała długość 
2,68 km i zostanie wybudowana w ciągu DW 967 
przecinając DW 966 oraz drogi niższych kategorii. Na 

przecięciach dróg zostaną wykonane skrzyżowania lub 
ronda. Okres  realizacji całego zadania wyznaczono na 
31.12.2013  r.

Na okładce znajduje się mapka, na której 
zaznaczono przebieg obwodnicy.

ZAGOSPODAROWANIE  GDOWSKIEGO ZARABIA

Gmina Gdów rozpoczęła realizację zadania 
pn. „Wykonanie Parku Przygody i Rozrywki w Gdowie 
gm. Gdów - I etap”. Finał prac zaplanowano w czerwcu. 
Najkorzystniejszą ofertę (spośród 19 złożonych) 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego przedstawiła Firma 
Budowlano-Remontowa WM WIKTOR z Nowego Sącza. 
Całkowita wartość zadania wyniesie 203 130,48 zł. 
Inwestycja będzie współfinansowana z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 3. 
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323 Odnowa 
i rozwój wsi.

Zadanie pn. „Wykonanie Parku Przygody 
i Rozrywki w Gdowie gm. Gdów - I etap” obejmuje: 
budowę ścieżek spacerowych o szerokości 1,5 m, 
ścieżek pieszo – rowerowych o szerokości 2,5 m, 
wykonanie oświetlenia parkowego oraz montaż 
elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, 
stojaki  na rowery).  Całkowita powierzchnia 

2zagospodarowania wynosi 13 700 m .

MODERNIZACJA CENTRUM SZCZYTNIK

Najkorzystniejszą ofertę (spośród 15 
zgłoszonych) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pn. „Remont nawierzchni placu 
manewrowo – postojowego wraz z budową 9 miejsc 
postojowych na dz. nr 57/4, 834/2, 834/3, 834/4, 833/1, 
835 w Szczytnikach”  przedstawił Zakład "REM-BRUK" 
Stanisław Marek Bzdyl z Czyżowa. Całkowita wartość 
zadania wyniesie 248 778,73 zł. Inwestycja będzie 
współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013. Remontowany plac 
manewrowo-postojowy usytuowany jest w centralnej 
części miejscowości Szczytniki pomiędzy drogą gminną, 
a remizą OSP i budynkiem handlowym.

Zadanie obejmuje: remont nawierzchni placu 

przed  remizą, który będzie oddzielony czasowo od 
drogi rzędem donic kwiatowych, remont nawierzchni 
istniejącego placu przed budynkiem handlowym, 
wyznaczenie placu manewrowego oraz podjazdu do 
budynku i parkingu (9 stanowisk dla samochodów 
osobowych, w tym jedno dla miejsce dla osób 
niepełnosprawnych). Roboty  obejmują również montaż 
elementów małej architektury: ławek i betonowych donic 
z roślinami. Prace budowlane zakończą się w czerwcu.

REMONTY DRÓG PO ZIMIE

Znamy wykonawcę zadania pn. „Wykonanie 
remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na 
drogach gminnych na terenie Gminy Gdów w 2012 r.” 
Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego swoje ofert zgłosiło 
5 firm.

Jako najkorzystniejsza wybrana została 
oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-
Produkcyjno-Handlowe „DROGBUD” inż. Kazimierz 
Sobaniak, 34-222 Zawoja 1970. Zadanie obejmuje: 
remont ubytków i wybojów w nawierzchni bitumicznej 
emulsją i grysami – przewidziana powierzchnia 1000 m² 
oraz uszczelnienie porowatości, złuszczeń i wąskich 
spękań siatkowych poprzez utrwalenie nawierzchni 
w miejscu uszkodzenia, polegające na podwójnym 
skropieniu emulsją i grysami – przewidziana 
powierzchnia - 1500 m². Całkowita wartość zadania 
wynosi 45 000 zł. i w całości zostanie pokryta ze 
środków własnych Gminy Gdów. 

MODERNIZACJA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM

Urząd Gminy w Gdowie ogłosił przetarg na 
wykonanie zadania pn. Modernizacja dróg gminnych 
i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy 
Gdów w 2012r. Prace remontowe będą prowadzone na 
20 odcinkach dróg, w 16 miejscowościach. Łącznie 
naprawionych zostanie ponad 2000 mb dróg. 

W momencie wydania biuletynu wykonawca inwestycji 
nie był znany, ponieważ trwały jeszcze procedury 
związane z jego wyłonieniem.

ODBUDOWA DRÓG PO POWODZI

14 marca 2012 r. Wójt Gminy Gdów Zbigniew 
Wojas odebrał promesę w wysokości 270 000 zł. 
z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury 
drogowej, która została zniszczona w czasie powodzi 
w 2010 r. Dofinansowanie pochodzi z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. Pieniądze na usuwanie skutków 
powodzi pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. 
Otrzymane fundusze zostaną przeznaczone na 
odbudowę tych obiektów, które zostały uwzględnione 
w protokołach komisji ds. weryfikowania szacunków 
strat w infrastrukturze komunalnej. W Gminie Gdów  
dofinansowanie zostanie przeznaczone na odbudowę 
dróg w Gdowie, Kunicach i Winiarach.

Na jkorzys tn ie jsza  o fe r ta  (spośród  
5 zgłoszonych) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbudowę 
dróg gminnych na terenie Gminy Gdów : Droga gminna 
nr 560126K (dz. Nr 253) w km 0+000 - 0+284 
w miejscowości Winiary; Droga gminna nr 560143K (dz. 
Nr 199) w km 0+000 – 0+545 w miejscowości Gdów; 
Droga gminna nr 560123K (dz. nr 413) w km 0+000 – 
0+250 w miejscowości Kunice; które zostały zniszczone 
podczas powodzi, oraz intensywnych opadów deszczu 
w 2010r.” została złożona przez ZIEM-DRÓG Usługi 
Transportowo-Sprzętowe Roboty Ziemno-Drogowe 
Stanisław Kupiec z Gdowa. Inwestycja będzie 
kosztować niespełna 240 000 zł.

Historyczny dla Gdowa moment podpisania umowy

Kilka chwil po podpisaniu umowy

Wójt Zbigniew Wojas odbiera w Urządzie Wojewódzkim 
promese na odbudowę dróg
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INFORMACJA O STANIE PRACACH ZWIĄZANYCH 
Z PLANOWANIEM PRZESTRZENNYM W GMINIE 

GDÓW - STAN NA KWIECIEŃ 2012 R.

Na terenie Gminy  Gdów obowiązują 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na 
terenie 28 sołectw. Aktualnie Gmina Gdów  jest w trakcie 
opracowywania projektu miejscowego planu 
zagospodarowania dla sołectwa Gdów oraz zmiany 
obowiązujących mpzp dla sołectw Niegowić, Zręczyce, 
Podolany, Kunice, Bilczyce. Toczą się również prace nad 
zmianą mpzp dla fragmentów sołectw: Marszowice, 
Nieznowice, Pierzchów oraz Książnice. Celem 
dokonania tych zmian jest wyznaczenie m.in.  terenów 
pod usługi komercyjne i przemysłowe. 

Wyżej wymienione opracowania są na 
różnym etapie prac związanych z uzgadnianiem 
i opiniowania przez organy i instytucje oraz złożenia 
wniosku do Ministra Rolnictwa i starania się o uzyskanie 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

 
Projekt zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa 
Podolany jest po uzyskaniu wszystkich wymaganych 
prawem pozytywnych uzgodnień i opinii oraz uzyskaniu 
zgody  Ministra Rolnictwa i w trakcie  wyłożenie do 
publicznego wglądu (wyłożenie od 30.03. do 
14.05.2012r ). W okresie wyłożenia oraz w terminie do 
14 dni po okresie wyłożenia zainteresowani będą mogli 
złożyć uwagi do projektu planu.   

Trwają prace planistyczne związane ze 
zmianą fragmentów mpzp dotyczących  zmiany  zapisu 
tekstów dla terenów oznaczonych symbolem „P” 
w sołectwach: Krakuszowice, Cichawa, Szczytniki oraz 
poszerzenia terenów mieszkaniowych i produkcyjno-
usługowych dla 2 działek w sołectwie Cichawa będących 
własnością gminy oraz ze zmianą studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
w zakresie poszerzenia terenów pod eksploatacje 
kruszyw.

PROJEKT BUDOWY PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI

Urząd Gminy przygotowuje wniosek 
o dofinansowanie do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Gmina planuje budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków w tych 
miejscowościach, w których budowa sieci kanalizacyjnej 
jest niecelowa lub ekonomicznie nieuzasadniona tj. 
w Klęczanie, Jaroszówce, Podolanach, Zręczycach, 
Zagórzanach, Zalesianach i Hucisku. Zainteresowanie 
projektem wyraziło około 200 właścicieli nieruchomości. 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków, zgodnie 
z projektem o dofinansowanie, przeznaczone są dla 
domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz 
gospodarstw agroturystycznych nie podłączonych do 
zbiorczej  s ieci  kanal izacyjnej .  Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków mają zastosowanie wyłącznie do 
oczyszczania ścieków bytowych.

Średni koszt zakupu i montażu jednej 
instalacji to wydatek około 15 000 zł. Do tej kwoty należy 
doliczyć koszty przygotowania inwestycji t j.: 
przeprowadzenia badań geotechnicznych na działkach, 
sporządzenia map do celów projektowych, projektu 
inwestycyjnego, a w szczególnych przypadkach również 
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Gmina Gdów 
do końca 2012 r. zamierza przygotować kompletny 
wniosek (wraz z pełną dokumentacją projektową) 
o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w ramach programu ogłoszonego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Wkład własny właściciela nieruchomości 
wynosić będzie 2 500 zł brutto, płatny przed złożeniem 
przez gminę wniosku o dofinansowanie. Udział 
właściciela przeznaczony będzie na zakup urządzenia, 
które stanie się jego współwłasnością.

Koszty eksploatacji jednej oczyszczalni – wg 
cen obecnych wynosić będą około:
- energia elektryczna – 150 zł rocznie,
- obsługa i serwis – 200 zł – koszt ponoszony raz na rok,
- wywóz osadu i obumarłej błony biologicznej  - 100 zł – 
w zależności od ilości  oczyszczanych ścieków raz na 
jeden do dwóch lat – wóz asenizacyjny.

Gmina może uzyskać dofinansowanie do inwestycji 
z Programu NFOŚiGW:
- maksymalnie do 45 % dotacji na koszty kwalifikowane,
- maksymalnie do 45% preferencyjnej pożyczki na koszty 
kwalifikowane ( pożyczka będzie spłacana przez gminę - 
oprocentowana 3,5 % rocznie),
- pozostałe koszty inwestycji stanowić będą wkład 
własny.

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT – 
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Od 01. 01. 2012r. weszła w życie nowelizacja 
„Ustawy o ochronie zwierząt”. Wedle nowelizacji ustawy 
o niezgodne z prawem są wszelkie zabiegi mające 
na celu zmianę wyglądu zwierzęcia, wykonywanych w celu 
innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia m.in. 
przycinanie psom uszu i ogonów. Zabrania się trzymania 
zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 
12 godzin w ciągu doby. Długość uwięzi nie może być 
krótsza niż 3 m. Zabrania się utrzymywanie zwierząt 
w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym 
utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub 
niechlujstwa, wystawianie zwierzęcia domowego lub 
gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, 
które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, utrzymywanie 
zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody.

Osoby, które będą uśmiercać zwierzę albo 
dokonywały uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów 
ustawy lub które będą działać ze szczególnym 
okrucieństwem, znęcać się nad zwierzętami, będą mogły 
trafić do więzienia na 2 lata, a przy szczególnym 
okrucieństwie czynu - nawet na 3 lata. W razie skazania za 
przestępstwo opisane powyżej sąd może orzec nawiązkę 
w wysokości od 500 zł do 100.000 zł na cel związany 
z ochroną zwierząt. 

ZMIANA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI – NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA

Od 01. 01. 2012 r. weszły w życie zmiany 
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
których następstwem będzie przebudowa systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi. Dla mieszkańców 
najistotniejszą zmianą będzie zastąpienie obowiązku 
podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych 
z przedsiębiorstwami posiadającymi stosowne zezwolenie 
Wójta Gminy i zapłaty za usługę na rzecz tych 
przedsiębiorstw, obowiązkiem opłaty na rzecz gminy za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zależności od 
wyboru Rady Gminy wysokość opłaty będzie zależeć od:
– i lośc i  mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość, lub
– ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
 powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty 
ustalonej przez Radę Gminy. Możliwe jest też uchwalenie 
jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od gospodarstwa domowego. Dla tych, którzy 
będą zbierać odpady w sposób selektywny będzie ustalona 
niższa opłata za gospodarowania odpadami. 
Z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 
obejmują koszty:

-  odbierania,  t ranspor tu,  zb ierania,  odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu.

Odbiór odpadów komunalnych będzie 
prowadzony przez przedsiębiorstwo, które będzie 
wyłonione w drodze przetargu. Nowy system zacznie 
funkcjonować z dniem 1 lipca 2013 roku. Do tego czasu 
należy posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych 
z przedsiębiorstwami posiadającymi zezwolenie Wójta na 
świadczenie takich usług. Aby nie ponosić podwójnie opłat 
za odbiór odpadów komunalnych po dniu 1 lipca 2013 roku 
mieszkańcy muszą pamiętać, by w odpowiednim czasie 
wypowiedzieć umowy z przedsiębiorstwami.

APEL WÓJTA GMINY GDÓW
Rozpoczęła się najpiękniejsza pora roku - 

wiosna. Przygrzewające coraz mocniej słońce odkrywa 
naszą szarą rzeczywistość. Coraz dłuższe dni bezlitośnie 
pozwalają oglądać zalegające wszędzie papiery, śmieci, 
puszki, butelki i wszelkie inne odpady. W lasach i przy 
drogach zaczęły pojawiać się dzikie wysypiska śmieci. 
Ludzie wyrzucają wszystko. Począwszy od resztek 
materiałów budowlanych, gruzu, zepsutych urządzeń 
elektrycznych po odpady wytwarzane na co dzień tj. butelki 
plastikowe i szklane, opakowania po żywności 
i kosmetykach, folie i inne. Jaki jest stan naszego 
środowiska, każdy widzi. W tych kwestiach jesteśmy wciąż 
daleko od standardów europejskich. 

Dlatego apeluję do Was, Mieszkańcy Gminy 
Gdów, zadbajmy o estetykę i czystość na naszych 
posesjach i w miejscach publicznych. Doceńmy piękno 
przyrody i zadbajmy o nią, o czystość wód, powietrza 
i gleby. Rozpocznijmy od siebie, od naszego własnego 
ogródka, posesji, ponieważ najwięcej zdziałamy własnym 
przykładem. Interweniujmy również w sytuacji, gdy 
jesteśmy światkami zostawiania worków ze śmieciami przy 
drogach. Nie pozwólmy na zaśmiecanie naszego 
wspólnego dobra. Niech nasze lokalne środowisko będzie 
czyste i przyjazne mieszkańcom i turystom.
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INFORMACJA O STANIE PRACACH ZWIĄZANYCH 
Z PLANOWANIEM PRZESTRZENNYM W GMINIE 

GDÓW - STAN NA KWIECIEŃ 2012 R.

Na terenie Gminy  Gdów obowiązują 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na 
terenie 28 sołectw. Aktualnie Gmina Gdów  jest w trakcie 
opracowywania projektu miejscowego planu 
zagospodarowania dla sołectwa Gdów oraz zmiany 
obowiązujących mpzp dla sołectw Niegowić, Zręczyce, 
Podolany, Kunice, Bilczyce. Toczą się również prace nad 
zmianą mpzp dla fragmentów sołectw: Marszowice, 
Nieznowice, Pierzchów oraz Książnice. Celem 
dokonania tych zmian jest wyznaczenie m.in.  terenów 
pod usługi komercyjne i przemysłowe. 

Wyżej wymienione opracowania są na 
różnym etapie prac związanych z uzgadnianiem 
i opiniowania przez organy i instytucje oraz złożenia 
wniosku do Ministra Rolnictwa i starania się o uzyskanie 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

 
Projekt zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa 
Podolany jest po uzyskaniu wszystkich wymaganych 
prawem pozytywnych uzgodnień i opinii oraz uzyskaniu 
zgody  Ministra Rolnictwa i w trakcie  wyłożenie do 
publicznego wglądu (wyłożenie od 30.03. do 
14.05.2012r ). W okresie wyłożenia oraz w terminie do 
14 dni po okresie wyłożenia zainteresowani będą mogli 
złożyć uwagi do projektu planu.   

Trwają prace planistyczne związane ze 
zmianą fragmentów mpzp dotyczących  zmiany  zapisu 
tekstów dla terenów oznaczonych symbolem „P” 
w sołectwach: Krakuszowice, Cichawa, Szczytniki oraz 
poszerzenia terenów mieszkaniowych i produkcyjno-
usługowych dla 2 działek w sołectwie Cichawa będących 
własnością gminy oraz ze zmianą studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
w zakresie poszerzenia terenów pod eksploatacje 
kruszyw.

PROJEKT BUDOWY PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI

Urząd Gminy przygotowuje wniosek 
o dofinansowanie do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Gmina planuje budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków w tych 
miejscowościach, w których budowa sieci kanalizacyjnej 
jest niecelowa lub ekonomicznie nieuzasadniona tj. 
w Klęczanie, Jaroszówce, Podolanach, Zręczycach, 
Zagórzanach, Zalesianach i Hucisku. Zainteresowanie 
projektem wyraziło około 200 właścicieli nieruchomości. 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków, zgodnie 
z projektem o dofinansowanie, przeznaczone są dla 
domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz 
gospodarstw agroturystycznych nie podłączonych do 
zbiorczej  s ieci  kanal izacyjnej .  Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków mają zastosowanie wyłącznie do 
oczyszczania ścieków bytowych.

Średni koszt zakupu i montażu jednej 
instalacji to wydatek około 15 000 zł. Do tej kwoty należy 
doliczyć koszty przygotowania inwestycji t j.: 
przeprowadzenia badań geotechnicznych na działkach, 
sporządzenia map do celów projektowych, projektu 
inwestycyjnego, a w szczególnych przypadkach również 
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Gmina Gdów 
do końca 2012 r. zamierza przygotować kompletny 
wniosek (wraz z pełną dokumentacją projektową) 
o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w ramach programu ogłoszonego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Wkład własny właściciela nieruchomości 
wynosić będzie 2 500 zł brutto, płatny przed złożeniem 
przez gminę wniosku o dofinansowanie. Udział 
właściciela przeznaczony będzie na zakup urządzenia, 
które stanie się jego współwłasnością.

Koszty eksploatacji jednej oczyszczalni – wg 
cen obecnych wynosić będą około:
- energia elektryczna – 150 zł rocznie,
- obsługa i serwis – 200 zł – koszt ponoszony raz na rok,
- wywóz osadu i obumarłej błony biologicznej  - 100 zł – 
w zależności od ilości  oczyszczanych ścieków raz na 
jeden do dwóch lat – wóz asenizacyjny.

Gmina może uzyskać dofinansowanie do inwestycji 
z Programu NFOŚiGW:
- maksymalnie do 45 % dotacji na koszty kwalifikowane,
- maksymalnie do 45% preferencyjnej pożyczki na koszty 
kwalifikowane ( pożyczka będzie spłacana przez gminę - 
oprocentowana 3,5 % rocznie),
- pozostałe koszty inwestycji stanowić będą wkład 
własny.

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT – 
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Od 01. 01. 2012r. weszła w życie nowelizacja 
„Ustawy o ochronie zwierząt”. Wedle nowelizacji ustawy 
o niezgodne z prawem są wszelkie zabiegi mające 
na celu zmianę wyglądu zwierzęcia, wykonywanych w celu 
innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia m.in. 
przycinanie psom uszu i ogonów. Zabrania się trzymania 
zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 
12 godzin w ciągu doby. Długość uwięzi nie może być 
krótsza niż 3 m. Zabrania się utrzymywanie zwierząt 
w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym 
utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub 
niechlujstwa, wystawianie zwierzęcia domowego lub 
gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, 
które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, utrzymywanie 
zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody.

Osoby, które będą uśmiercać zwierzę albo 
dokonywały uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów 
ustawy lub które będą działać ze szczególnym 
okrucieństwem, znęcać się nad zwierzętami, będą mogły 
trafić do więzienia na 2 lata, a przy szczególnym 
okrucieństwie czynu - nawet na 3 lata. W razie skazania za 
przestępstwo opisane powyżej sąd może orzec nawiązkę 
w wysokości od 500 zł do 100.000 zł na cel związany 
z ochroną zwierząt. 

ZMIANA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI – NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA

Od 01. 01. 2012 r. weszły w życie zmiany 
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
których następstwem będzie przebudowa systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi. Dla mieszkańców 
najistotniejszą zmianą będzie zastąpienie obowiązku 
podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych 
z przedsiębiorstwami posiadającymi stosowne zezwolenie 
Wójta Gminy i zapłaty za usługę na rzecz tych 
przedsiębiorstw, obowiązkiem opłaty na rzecz gminy za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zależności od 
wyboru Rady Gminy wysokość opłaty będzie zależeć od:
– i lośc i  mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość, lub
– ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
 powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty 
ustalonej przez Radę Gminy. Możliwe jest też uchwalenie 
jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od gospodarstwa domowego. Dla tych, którzy 
będą zbierać odpady w sposób selektywny będzie ustalona 
niższa opłata za gospodarowania odpadami. 
Z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 
obejmują koszty:

-  odbierania,  t ranspor tu,  zb ierania,  odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu.

Odbiór odpadów komunalnych będzie 
prowadzony przez przedsiębiorstwo, które będzie 
wyłonione w drodze przetargu. Nowy system zacznie 
funkcjonować z dniem 1 lipca 2013 roku. Do tego czasu 
należy posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych 
z przedsiębiorstwami posiadającymi zezwolenie Wójta na 
świadczenie takich usług. Aby nie ponosić podwójnie opłat 
za odbiór odpadów komunalnych po dniu 1 lipca 2013 roku 
mieszkańcy muszą pamiętać, by w odpowiednim czasie 
wypowiedzieć umowy z przedsiębiorstwami.

APEL WÓJTA GMINY GDÓW
Rozpoczęła się najpiękniejsza pora roku - 

wiosna. Przygrzewające coraz mocniej słońce odkrywa 
naszą szarą rzeczywistość. Coraz dłuższe dni bezlitośnie 
pozwalają oglądać zalegające wszędzie papiery, śmieci, 
puszki, butelki i wszelkie inne odpady. W lasach i przy 
drogach zaczęły pojawiać się dzikie wysypiska śmieci. 
Ludzie wyrzucają wszystko. Począwszy od resztek 
materiałów budowlanych, gruzu, zepsutych urządzeń 
elektrycznych po odpady wytwarzane na co dzień tj. butelki 
plastikowe i szklane, opakowania po żywności 
i kosmetykach, folie i inne. Jaki jest stan naszego 
środowiska, każdy widzi. W tych kwestiach jesteśmy wciąż 
daleko od standardów europejskich. 

Dlatego apeluję do Was, Mieszkańcy Gminy 
Gdów, zadbajmy o estetykę i czystość na naszych 
posesjach i w miejscach publicznych. Doceńmy piękno 
przyrody i zadbajmy o nią, o czystość wód, powietrza 
i gleby. Rozpocznijmy od siebie, od naszego własnego 
ogródka, posesji, ponieważ najwięcej zdziałamy własnym 
przykładem. Interweniujmy również w sytuacji, gdy 
jesteśmy światkami zostawiania worków ze śmieciami przy 
drogach. Nie pozwólmy na zaśmiecanie naszego 
wspólnego dobra. Niech nasze lokalne środowisko będzie 
czyste i przyjazne mieszkańcom i turystom.
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OŚWIATA

WYBORY DYREKTORÓW W PLACÓWKACH 
OŚWIATOWYCH

W następujących placówkach oświatowych 
odbyły się konkursy na stanowisko dyrektorów: Szkoła 
Podstawowa w Jaroszówce, Szkoła Podstawowa 
w Książnicach, Szkoła Podstawowa w Marszowicach, 
Szkoła Podstawowa w Niegowici, Szkoła Podstawowa 
w Winiarach, Szkoła Podstawowa w Zręczycach oraz 
Gimnazjum w Gdowie. 

Konkursy na stanowisko dyrektora 
w poszczególnych placówkach przeprowadziła komisja 
konkursowa w następujących składzie: Józef Zając – 
Sekretarz Gminy Gdów – Przewodniczący Komisji, Ewa 
Konieczna – Kierownik Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gdowie – 
Z –ca Przewodniczącego, Anna Zdebska – starszy 
wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Iwona 
Florczyk – Szwak - wizytator Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, przedstawiciel Rady Pedagogicznej z danej 
szkoły, przedstawiciel Rady Rodziców z danej szkoły, 
przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 
Radny z miejscowości, w której znajduje się szkoła. 

W poszczególnych placówkach 
oświatowych na stanowisko dyrektora zostały wybrane 
następujące osoby:
- Szkoła Podstawowa w Jaroszówce – Elżbieta 
Średniawa, 
- Szkoła Podstawowa w Marszowicach – Grzegorz 
Dziedzic, 
- Szkoła Podstawowa w Niegowici – Małgorzata 
Dymek, 
- Szkoła Podstawowa w Zręczycach – Ryszard Micek,
- Gimnazjum w Gdowie – Jan Zawała.

Nowo wybrani dyrektorzy zaczną pełnić 
swoje obowiązki 1 września br. Komisja konkursowa nie 
wybrała dyrektorów w Szkole Podstawowej 
w Książnicach i Winiarach. Obecnie trwa dalsza 
procedura naboru. 

REKRUTACJA DO SZKOŁY MUZYCZNEJ 
W GDOWIE

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie  
przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych. 
Odbywa się ona w formie indywidualnych przesłuchań 
wstępnych kandydatów. Do klasy pierwszej może 
zostać przyjęty kandydat, który ukończył 5 lat i nie 
przekroczył 16 roku życia.W roku szkolnym 2012/2013 
Szkoła prowadzi nabór do klas: fortepianu, skrzypiec, 
gitary, akordeonu, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki, 

puzonu oraz perkusji.
Tegoroczna rekrutacja odbędzie się 24 maja 

2012 roku. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie 
zobowiązani są do złożenia odpowiedniego  
kwestionariusza w Szkole Muzycznej do 23 maja 
w godzinach od 14.00 do 18.00. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu – 12 251-52-22 
o r a z  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  S z k o ł y  
(www.szkolamuzycznagdow.type.pl).

ZAJĘCIA DODATKOWE KLUCZEM DO SUKCESU 
UCZNIÓW Z MARSZOWIC

W okresie od 1 września 2011 do 29 lutego 
2012 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Marszowicach uczestniczyli w projekcie pn. „Zajęcia 
dodatkowe kluczem do sukcesu uczniów z Marszowic”. 
Pieniądze na ten cel pochodziły z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.5. 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 
Beneficjenci (uczniowie z klas IV – VI) mieli możliwość 
doskonalenia swoich umiejętności i wiadomości 
z zakresu języka angielskiego, matematyki i języka 
polskiego. Zajęcia językowe pn. „Język angielski mniej 
obcy” prowadzone były z wykorzystaniem technologii 
informatycznych. Dzięki temu uczniowie przy 
wykorzystaniu platformy on – line rozwijali umiejętności 
pisania czytania i mówienia w języku angielskim. 
Realizacja projektu pozwoliła na zakup dodatkowych 
pomocy naukowo dydaktycznych tj. podręczników, 
ćwiczeń, słowników, które pozostały w bibliotece szkolnej 
i obecnie stanowią cenne źródło wiedzy do 
wykorzystania w bieżącej pracy szkoły. Wartość zadania 
wyniosła 48 780 zł. Projekt współfinansowany był przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

CENTRUM EDUKACJI W KSIĄŻNICACH
P r o j e k t  p t . :  „ S z k o ł a  P o d s t a w o w a  

w Książnicach centrum edukacji dla wielu pokoleń” jest 
realizowany od 1 października 2011 r. do 29 czerwca 
2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. W ramach projektu organizowane są warsztaty 
kulinarno-edukacyjne (dla 20 osób), warsztaty ludowo-
taneczne (dla 20 osób), warsztaty bibułkarskie (dla 20 
osób), a także wycieczki edukacyjne połączone 
z warsztatami wyjazdowymi (45 osób). W styczniu 
i w lutym odbywały się warsztaty kulinarno-edukacyjne. 
Celem warsztatów było przekazanie praktycznych 
i tradycyjnych sposobów przygotowywania żywności 

oraz szkolenie z zakresu kuchni regionalnej. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 
bibułkarskie, na których uczestnicy poznali tajniki sztuki 
wykonywania różnorodnych kwiatów. W miejscowej 
Izbie Regionalnej beneficjenci poznali czasochłonny 
i wymagający wiele wysiłku proces powstawania chleba. 
Z ogromnym zaciekawieniem uczestnicy oglądali sito do 
przesiewania mąki, dzieżę, w której przechowywano 
zakwas (resztki surowego ciasta po ostatnim wypieku) 
i robiono rozczyn, nieckę do wyrabiania ciasta, 
słomianki, w których rósł chleb, pomiotło, do 
czyszczenia pieca chlebowego, łopatę na której 
wsadzano bochenki do pieca i inne. Kwota przyznanego 
dofinansowania z zewnątrz na realizację projektu 
wynosi 44 465,00zł. Projekt współfinansowany był przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU 
CYFROWEMU

Rada Gminy wyraziła zgodę na realizację 
p r zez  Gminę  Gdów p ro j ek tu  pod  nazwą  
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Gdów" real izowanego w ramach programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 
–Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 
Środki finansowe niezbędne na pokrycie wkładu 
własnego Gminy Gdów w kwocie 220 000 zł. (15% 
kosztów kwalifikowanych) zostały zabezpieczone. 
Wniosek został złożony i obecnie jest oceniany. 
Beneficjentami projektu będą gospodarstwa domowe 
spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 
otrzymywania wsparcia w ramach systemu pomocy 

społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych, dzieci 
i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej 
i społecznej oraz osoby ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności. Okres realizacji całego 
projektu będzie trwał trzy lata, a okres zachowania 
trwałości wynosi 5 lat.

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA 
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Gmina Gdów złożyła niezbędne dokumenty 
dotyczące realizacji zajęć dodatkowych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, 
Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 
Wniosek jest na ostatnim etapie weryfikacji. W projekcie 
pn.” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 
uczniów klas I – III z terenu Gminy Gdów” wezmą udział 
dzieci ze wszystkich szkół podstawowych. Przewidziano 
dla nich bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną 
z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami 
edukacyjnymi i rozwojowymi. W ramach projektu możliwe 
jest również dofinansowanie do doposażenia bazy 
dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt (m.in. 
pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji 
rozwojowych tj. wad wymowy, dysleksji, wad postawy, 
zaburzeń koordynacji ruchowej). Rozpoczęcie projektu 
zaplanowano w czerwcu br., a jego zakończenie 
w grudniu 2013 r. Wartość projektu wynosi ponad 
370 000 zł. 

INFORMACJA O WYNAGRODZENIU NAUCZYCIELI
Gmina Gdów dzięki właściwie prowadzonej 

polityce oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem 
Regulaminu wynagradzania nauczycieli osiągnęła 
w roku budżetowym 2011 średnie wynagrodzenie 
nauczycieli na wszystkich stopniach awansu 
zawodowego (stażysta, kontraktowy, mianowany, 
dyplomowany) zgodnie z art. 30 ust.3 Ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 
97 poz. 674 z późn. zm.). Tak realizowane wydatki 
dotyczące wynagradzania nauczycieli weryfikowane po 
upływie każdego miesiąca pozwoliły osiągnąć opisywane 
wcześniej średnie wynagrodzenia nauczycieli nie 
nasuwając potrzeby wypłacenia nauczycielom 
jednorazowego dodatku uzupełniającego. Sytuacja ta 
jest wynikiem szeregu przemyśleń i niejednokrotnie 
trudnych rozwiązań kadrowych, zaś sama Gmina Gdów 
należy do nielicznych, które poradziły sobie z tym 
wyzwaniem.

2012 2012Nr 1 / 2012 rok Nr 1 / 2012 rok

Jak powstaje chleb czyli wizyta w Izbie Regionalnej 
w Książnicach
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Bezpłatny

OŚWIATA

WYBORY DYREKTORÓW W PLACÓWKACH 
OŚWIATOWYCH

W następujących placówkach oświatowych 
odbyły się konkursy na stanowisko dyrektorów: Szkoła 
Podstawowa w Jaroszówce, Szkoła Podstawowa 
w Książnicach, Szkoła Podstawowa w Marszowicach, 
Szkoła Podstawowa w Niegowici, Szkoła Podstawowa 
w Winiarach, Szkoła Podstawowa w Zręczycach oraz 
Gimnazjum w Gdowie. 

Konkursy na stanowisko dyrektora 
w poszczególnych placówkach przeprowadziła komisja 
konkursowa w następujących składzie: Józef Zając – 
Sekretarz Gminy Gdów – Przewodniczący Komisji, Ewa 
Konieczna – Kierownik Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gdowie – 
Z –ca Przewodniczącego, Anna Zdebska – starszy 
wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Iwona 
Florczyk – Szwak - wizytator Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, przedstawiciel Rady Pedagogicznej z danej 
szkoły, przedstawiciel Rady Rodziców z danej szkoły, 
przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 
Radny z miejscowości, w której znajduje się szkoła. 

W poszczególnych placówkach 
oświatowych na stanowisko dyrektora zostały wybrane 
następujące osoby:
- Szkoła Podstawowa w Jaroszówce – Elżbieta 
Średniawa, 
- Szkoła Podstawowa w Marszowicach – Grzegorz 
Dziedzic, 
- Szkoła Podstawowa w Niegowici – Małgorzata 
Dymek, 
- Szkoła Podstawowa w Zręczycach – Ryszard Micek,
- Gimnazjum w Gdowie – Jan Zawała.

Nowo wybrani dyrektorzy zaczną pełnić 
swoje obowiązki 1 września br. Komisja konkursowa nie 
wybrała dyrektorów w Szkole Podstawowej 
w Książnicach i Winiarach. Obecnie trwa dalsza 
procedura naboru. 

REKRUTACJA DO SZKOŁY MUZYCZNEJ 
W GDOWIE

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie  
przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych. 
Odbywa się ona w formie indywidualnych przesłuchań 
wstępnych kandydatów. Do klasy pierwszej może 
zostać przyjęty kandydat, który ukończył 5 lat i nie 
przekroczył 16 roku życia.W roku szkolnym 2012/2013 
Szkoła prowadzi nabór do klas: fortepianu, skrzypiec, 
gitary, akordeonu, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki, 

puzonu oraz perkusji.
Tegoroczna rekrutacja odbędzie się 24 maja 

2012 roku. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie 
zobowiązani są do złożenia odpowiedniego  
kwestionariusza w Szkole Muzycznej do 23 maja 
w godzinach od 14.00 do 18.00. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu – 12 251-52-22 
o r a z  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  S z k o ł y  
(www.szkolamuzycznagdow.type.pl).

ZAJĘCIA DODATKOWE KLUCZEM DO SUKCESU 
UCZNIÓW Z MARSZOWIC

W okresie od 1 września 2011 do 29 lutego 
2012 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Marszowicach uczestniczyli w projekcie pn. „Zajęcia 
dodatkowe kluczem do sukcesu uczniów z Marszowic”. 
Pieniądze na ten cel pochodziły z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.5. 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 
Beneficjenci (uczniowie z klas IV – VI) mieli możliwość 
doskonalenia swoich umiejętności i wiadomości 
z zakresu języka angielskiego, matematyki i języka 
polskiego. Zajęcia językowe pn. „Język angielski mniej 
obcy” prowadzone były z wykorzystaniem technologii 
informatycznych. Dzięki temu uczniowie przy 
wykorzystaniu platformy on – line rozwijali umiejętności 
pisania czytania i mówienia w języku angielskim. 
Realizacja projektu pozwoliła na zakup dodatkowych 
pomocy naukowo dydaktycznych tj. podręczników, 
ćwiczeń, słowników, które pozostały w bibliotece szkolnej 
i obecnie stanowią cenne źródło wiedzy do 
wykorzystania w bieżącej pracy szkoły. Wartość zadania 
wyniosła 48 780 zł. Projekt współfinansowany był przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

CENTRUM EDUKACJI W KSIĄŻNICACH
P r o j e k t  p t . :  „ S z k o ł a  P o d s t a w o w a  

w Książnicach centrum edukacji dla wielu pokoleń” jest 
realizowany od 1 października 2011 r. do 29 czerwca 
2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. W ramach projektu organizowane są warsztaty 
kulinarno-edukacyjne (dla 20 osób), warsztaty ludowo-
taneczne (dla 20 osób), warsztaty bibułkarskie (dla 20 
osób), a także wycieczki edukacyjne połączone 
z warsztatami wyjazdowymi (45 osób). W styczniu 
i w lutym odbywały się warsztaty kulinarno-edukacyjne. 
Celem warsztatów było przekazanie praktycznych 
i tradycyjnych sposobów przygotowywania żywności 

oraz szkolenie z zakresu kuchni regionalnej. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 
bibułkarskie, na których uczestnicy poznali tajniki sztuki 
wykonywania różnorodnych kwiatów. W miejscowej 
Izbie Regionalnej beneficjenci poznali czasochłonny 
i wymagający wiele wysiłku proces powstawania chleba. 
Z ogromnym zaciekawieniem uczestnicy oglądali sito do 
przesiewania mąki, dzieżę, w której przechowywano 
zakwas (resztki surowego ciasta po ostatnim wypieku) 
i robiono rozczyn, nieckę do wyrabiania ciasta, 
słomianki, w których rósł chleb, pomiotło, do 
czyszczenia pieca chlebowego, łopatę na której 
wsadzano bochenki do pieca i inne. Kwota przyznanego 
dofinansowania z zewnątrz na realizację projektu 
wynosi 44 465,00zł. Projekt współfinansowany był przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU 
CYFROWEMU

Rada Gminy wyraziła zgodę na realizację 
p r zez  Gminę  Gdów p ro j ek tu  pod  nazwą  
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Gdów" real izowanego w ramach programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 
–Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 
Środki finansowe niezbędne na pokrycie wkładu 
własnego Gminy Gdów w kwocie 220 000 zł. (15% 
kosztów kwalifikowanych) zostały zabezpieczone. 
Wniosek został złożony i obecnie jest oceniany. 
Beneficjentami projektu będą gospodarstwa domowe 
spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 
otrzymywania wsparcia w ramach systemu pomocy 

społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych, dzieci 
i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej 
i społecznej oraz osoby ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności. Okres realizacji całego 
projektu będzie trwał trzy lata, a okres zachowania 
trwałości wynosi 5 lat.

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA 
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Gmina Gdów złożyła niezbędne dokumenty 
dotyczące realizacji zajęć dodatkowych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, 
Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 
Wniosek jest na ostatnim etapie weryfikacji. W projekcie 
pn.” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 
uczniów klas I – III z terenu Gminy Gdów” wezmą udział 
dzieci ze wszystkich szkół podstawowych. Przewidziano 
dla nich bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną 
z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami 
edukacyjnymi i rozwojowymi. W ramach projektu możliwe 
jest również dofinansowanie do doposażenia bazy 
dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt (m.in. 
pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji 
rozwojowych tj. wad wymowy, dysleksji, wad postawy, 
zaburzeń koordynacji ruchowej). Rozpoczęcie projektu 
zaplanowano w czerwcu br., a jego zakończenie 
w grudniu 2013 r. Wartość projektu wynosi ponad 
370 000 zł. 

INFORMACJA O WYNAGRODZENIU NAUCZYCIELI
Gmina Gdów dzięki właściwie prowadzonej 

polityce oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem 
Regulaminu wynagradzania nauczycieli osiągnęła 
w roku budżetowym 2011 średnie wynagrodzenie 
nauczycieli na wszystkich stopniach awansu 
zawodowego (stażysta, kontraktowy, mianowany, 
dyplomowany) zgodnie z art. 30 ust.3 Ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 
97 poz. 674 z późn. zm.). Tak realizowane wydatki 
dotyczące wynagradzania nauczycieli weryfikowane po 
upływie każdego miesiąca pozwoliły osiągnąć opisywane 
wcześniej średnie wynagrodzenia nauczycieli nie 
nasuwając potrzeby wypłacenia nauczycielom 
jednorazowego dodatku uzupełniającego. Sytuacja ta 
jest wynikiem szeregu przemyśleń i niejednokrotnie 
trudnych rozwiązań kadrowych, zaś sama Gmina Gdów 
należy do nielicznych, które poradziły sobie z tym 
wyzwaniem.
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Jak powstaje chleb czyli wizyta w Izbie Regionalnej 
w Książnicach
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BIBLIOTEKI

Na terenie Gminy Gdów działa Gminna Biblioteka 
Publiczna (Gdów, ul. Krakowska 398). W Niegowici 
działa Filia Biblioteczna. W 2011r. biblioteki odwiedziło 
1854 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 45 237 
pozycji. Stan zbiorów bibliotek na koniec 2011 roku 
wyniósł 29 650 pozycji. W ubiegłym roku zakupiono 708 
książek na łączna kwotę 17 000zł. na bieżąco 
dokonywana jest selekcja pozycji zaczytanych 
i zniszczonych. Biblioteki udostępniają czytelnikom 
prasę codzienną oraz czasopisma z różnych dziedzin 
dla wszystkich grup wiekowych. Placówki oferują swoim 
czytelnikom bezpłatny dostęp do internetu. W minionym 
roku wyremontowano pomieszczenia Filii Bibliotecznej 
w Niegowici. Gminna Biblioteka Publiczna jest 
organizatorem imprez i zajęć czytelniczych dla dzieci 
i młodzieży tj. wycieczek i lekcji bibliotecznych, wystaw 
plastycznych, wystaw okolicznościowych, zajęć 
w czasie ferii zimowych i wakacji i innych. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Gdowie otwarta jest od 
poniedziałku do piątek w godzinach 9:00 - 19:00. Filia 
w Niegowici zaprasza czytelników w każdą środę od 
8:30 do 15:30.

KLUB PRZEDSZKOLAKA „BAJKOWA KRAINA” 

Od lutego br. w Centrum Kultury w Gdowie działa klub 
przedszkolaka „BAJKOWA KRAINA”. W zajęciach 
uczestniczy 15 osobowa grupa dzieci, które nie są 
objęte wychowaniem przedszkolnym. Założeniem 
Klubu jest stworzenie dzieciom, które na co dzień 
pozostają pod opieką rodziców lub opiekunów 
możliwości kontaktu z rówieśnikami poprzez szereg 
zajęć i zabaw dostosowanych do ich wieku 
i pozwalających rozwijać procesy myślowe takie jak 
pamięć, uwaga i koncentracja. W specjalnie na ten cel 
przygotowanej i wyposażonej sali mali klubowicze 
uczestniczą w zajęciach muzycznych, tanecznych 
i plastycznych, które prowadzone są w formie wesołych 
zabaw i ćwiczeń. W trakcie zabawy  i udziału w zajęciach 
artystycznych maluchy zyskują nowe umiejętności 
społeczne, które w znaczący sposób ułatwią późniejszą 
edukację przedszkolną i szkolną. 
Klub działać będzie do czerwca i po krótkiej przerwie 
wracamy we wrześniu. W związku z tym już teraz 
ogłaszamy możliwość zapisów.”

ŚWIĘTO ZIEMI GDOWSKIEJ 2012!
Już teraz z przyjemnością zapraszamy wszystkich, 
którzy lubią dobrą zabawę na Święto Ziemi Gdowskiej 
2012. Tegoroczne Dni Gdowa odbędą się w dniach 4-5 
sierpnia. W tym roku Dni Gdowa zapowiadają się równie 
atrakcyjnie jak w latach ubiegłych. W sobotę 
zaplanowaliśmy zabawę, podczas której wystąpią 
zespoły młodzieżowe oraz NORBI z zespołem, dzień 
zakończy największa w okolicy i niepowtarzalna impreza 
taneczna pod gołym niebem. Tradycyjnie taneczna 
zabawa potrwa do godziny drugiej w nocy. W niedzielę na 
scenie gdowskiego Zarabia pojawi się między innymi 
Reprezentacyjna Orkiestra Dęta, zespoły muzyczne, 
będą atrakcje i konkursy dla dzieci, turniej piłki plażowej 
i wiele innych. Wieczorem zabawę rozpoczną zespoły  
coverowe, a  na finał zaplanowaliśmy koncert zespołu  
ZAKOPOWER  i wyjątkowy  pokaz sztucznych ogni. Jak 
co roku zapraszamy również do lunaparku. Do 
zobaczenia w sierpniu na gdowskich błoniach! 

FESTIWAL PIOSENEK ANDRZEJA ZIELIŃSKIEGO
4 października w Centrum Kultury odbędzie się 
wyjątkowa, pierwsza edycja Festiwalu Piosenek 
Andrzeja Zielińskiego. Eliminacje gminne, zaplanowane 
na  wrzesień, wyłonią laureatów, którzy swoje 
interpretacje znanych i lubianych piosenek zaprezentują 
4 października przed  jurorami, którym przewodził będzie 
Andrzej Zieliński, od dwóch lat honorowy obywatel 
Gdowa. Zapraszamy już dziś wszystkich miłośników 
piosenki do udziału w eliminacjach gminnych. 
Regulamin jest dostępny na stronie Centrum Kultury 
www.ckgdow.pl

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I 
NARKOMANII

Realizacją zadań wynikających z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w 2011r. kierowała Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzili 
przedstawiciele instytucji i społeczności lokalnych. 
Wszelkie działania zostały podjęte w oparciu 
o szczegółowe programy dostosowane do problemów 
dotyczących różnych grup wiekowych i różnych 
środowisk z terenu Gminy Gdów. Osiągnięcie 
zamierzonych celów było możliwe dzięki współpracy 
z placówkami oświatowymi, wychowawczymi, policją 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum 
Kultury, Parafia w Gdowie i Niegowici, Ochotniczymi 
Strażami Pożarnymi, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz 
przedstawicielami lokalnych społeczności.

Szczegółowe programy realizowane w 2011  r.:
- „Przyjmij pomoc – wracaj do bliskich” – działania 
skierowane do osób uzależnionych,
- „Masz prawo żyć normalnie” – program dla ofiar 
przemocy i rodzin mieszkających z osobami 
uzależnionymi,
- „Uchrońmy od pokus” – działania szczególnie 
skierowane do dzieci i młodzieży,
- „Sport przeciw nałogom” – program propagujący 
zdrowy styl życia i aktywność sportową,
- „Zachowaj trzeźwy umysł” – udział w ogólnopolskiej 
kampanii wychowania w trzeźwości,
-  „Bezpieczne miejsca” – przeciwdziałanie 
uzależnieniom wśród lokalnych społeczności wiejskich, 
podejmowanie alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego,
- „Stop nałogom” - działania szczególnie skierowane do 
dzieci i młodzieży,
- „Świat bez granic” – program mający na celu niesienie 
pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

W  2 0 11  r .  w  G m i n n y m  P u n k c i e  
Konsultacyjnym odbyło się 307 spotkań z psychologiem. 
Pomocy psychologiczną objęci są głównie uzależnieni 
i ich rodziny, osoby po ukończeniu terapii, dzieci 
adopcyjne i sprawiające problemy wychowawcze, osoby 
z rodzin z przemocą domową i inni.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych zaopiniowała 39 wniosków o zezwolenie 

na sprzedaż napojów alkoholowych (15 wniosków 
p lacówek  hand lu  de ta l i c znego ,  15  l oka l i  
gastronomicznych oraz 9 zezwoleń jednorazowych). 
Przeprowadzone zostały kontrole w 3 punktach 
sprzedaży napojów alkoholowych. Przedmiotem kontroli 
było m.in. sprawdzenie przestrzegania zakazu 
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, posiadania 
ważnych zezwoleń, zgodności  asortymentu 
sprzedawanych napojów z treścią zezwoleń i inne.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 
w 2011 r. wyniosły ponad 300 000 zł. Zostały one 
przeznaczone na m.in.:
- dofinansowanie różnych form wypoczynku 
połączonego z zajęciami profilaktycznymi (zielone 
szkoły, wycieczki, zajęcia w świetlicach, biwaki, zajęcia 
na basenie i inne), 
- zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia 
zajęć profilaktycznych, 
- dofinansowanie do spektakli o charakterze 
profilaktycznym oraz prelekcji,
- wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących zdrowy 
styl życia  i aktywny wypoczynek, 
- prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego,
- dofinansowanie do prowadzenia zajęć sportowych,
- zakupy materiałów do remontów i adaptacji 
pomieszczeń do prowadzenia zajęć profilaktycznych.

Dzieci z Klubu Przedszkolaka prezentują ozdoby 
wielkanocne, które wykonały w czasie zajęć 
plastycznych Uczestnicy happeningu zorganizowanego w ramach 

projektu KOCHAM, SZNUJĘ, NIE KRZYWDZĘ
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BIBLIOTEKI

Na terenie Gminy Gdów działa Gminna Biblioteka 
Publiczna (Gdów, ul. Krakowska 398). W Niegowici 
działa Filia Biblioteczna. W 2011r. biblioteki odwiedziło 
1854 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 45 237 
pozycji. Stan zbiorów bibliotek na koniec 2011 roku 
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KLUB PRZEDSZKOLAKA „BAJKOWA KRAINA” 
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przedszkolaka „BAJKOWA KRAINA”. W zajęciach 
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przygotowanej i wyposażonej sali mali klubowicze 
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zabaw i ćwiczeń. W trakcie zabawy  i udziału w zajęciach 
artystycznych maluchy zyskują nowe umiejętności 
społeczne, które w znaczący sposób ułatwią późniejszą 
edukację przedszkolną i szkolną. 
Klub działać będzie do czerwca i po krótkiej przerwie 
wracamy we wrześniu. W związku z tym już teraz 
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atrakcyjnie jak w latach ubiegłych. W sobotę 
zaplanowaliśmy zabawę, podczas której wystąpią 
zespoły młodzieżowe oraz NORBI z zespołem, dzień 
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ZAKOPOWER  i wyjątkowy  pokaz sztucznych ogni. Jak 
co roku zapraszamy również do lunaparku. Do 
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Gdowa. Zapraszamy już dziś wszystkich miłośników 
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Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w 2011r. kierowała Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzili 
przedstawiciele instytucji i społeczności lokalnych. 
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zajęć profilaktycznych, 
- dofinansowanie do spektakli o charakterze 
profilaktycznym oraz prelekcji,
- wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących zdrowy 
styl życia  i aktywny wypoczynek, 
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„MĄDRA GMINA 2011”

Gmina Gdów zdobyła drugie miejsce 
spośród dużych gmin Małopolski w konkursie „Mądra 
Gmina 2011”. Nagrody przyznane zostały w trzech 
kategoriach: gmin dużych (powyżej 15 000 
mieszkańców), gmin średnich (od 7 500 do 15 000 
mieszkańców) i gmin małych (do 7 500 mieszkańców).

Samorządy zostały wyróżnione podczas 
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. 
Statuetkę „Mądrej Gminy 2011” odebrał wójt Zbigniew 
Wojas z rąk dyrektora Instytutu Janusza Olesińskiego 
oraz Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera. 
Konkurs został zorganizowany przez Małopolski 
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Gmina Gdów została wyróżniona jako jedyny 
samorząd z terenu Powiatu Wielickiego.

SAMORZĄDOWIEC – SPÓŁDZIELCA

Krajowa Rada Spółdzielcza i redakcja 
magazynu "Tęcza Polska" rozstrzygnęły IX edycję 
Konkursu pn. „Samorządowiec – Spółdzielca 2011”. 
Jednym z laureatów został Wójt Gminy Gdów Zbigniew 
Wojas. Tytuł ten, przyznawany jest samorządowcom 
różnych szczebli za owocną współpracę oraz 
umacnianie i rozwój samorządu spółdzielczego. 

Pierwszy etap konkursu polegał na 
wytypowaniu osób, które swoim działaniem w sposób 
najbardziej efektywny wspierają spółdzielczość. 
Dokonywali tego terenowi pełnomocnicy KRS oraz 
spółdzielnie i spółdzielcze związki rewizyjne. Następnie 
laureatów Konkursu, spośród nadesłanych zgłoszeń, 
wybierała kapituła powołana przez organizatorów.

Najlepsi samorządowcy-spółdzielcy zostali 
uhonorowani specjalnymi dyplomami oraz wręczono im 
medale okolicznościowe z wizerunkiem prekursora 
polskiej spółdzielczości – Stanisława Staszica. Na 
rewersie umieszczone zostało logo oraz hasło 
Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. 

„MŁODZI WŚRÓD NAJLEPSZYCH, NAJLEPSI 
WŚRÓD MŁODYCH”

Karol ina Kleszcz oraz Dawid Ryś 
z Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Gdowie znaleźli się 
wśród 48 szczęśliwców z polskich szkół, którzy biegli 
ulicami Salzburga, Wals oraz Schladming w sztafecie 
niosącej pochodnię z ogniem olimpijskim przed 
pierwszymi w historii Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi 
Młodzieży w Innsbrucku (Austria).

Sztafeta z pochodnią wyruszyła z Aten 17 
grudnia. Do inauguracji igrzysk przemieściła się ponad 
3 500 tys. km, odwiedzając m.in. 65 austriackich 
miejscowości. Wzięło w niej udział 2012 osób (w tym 

uczniowie z Gdowa). Polskich uczestników sztafety 
wspierali medaliści olimpijscy - gimnastyk Leszek Blanik 
i panczenistka Katarzyna Bachleda-Curuś. Patronat 
nad Polską Sztafetą przed pierwszymi Zimowymi 
Igrzyskami Olimpijskimi Młodzieży Innsbruck 2012 objął 
Polski Komitet Olimpijski. Koordynatorami polskiej 
sztafety byli państwo Katarzyna i Paweł Zygmuntowie.

PRZEDSMAK EURO 2012 W NIEGOWICI

W czerwcu rozpocznie się EURO 2012. 
Jednak w Niegowici rozegrano już pierwsze mecze, w 
których uczestniczyli piłkarze z Polski, Ukrainy i 
Niemiec. Turniej, zorganizowany przez Gimnazjum im. 
księdza Karola Wojtyły w Niegowici, odbył się w ramach 
projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

W rozgrywkach wzięły udział drużyny z Bad 
Muskau (Niemcy), Alexandrii i Dulib (Ukraina) oraz 
Gostynia i dwa zespoły z Niegowici (Polska). Był to 
j e d e n  z  s z e ś c i u  t u r n i e j ó w  r e g i o n a l n y c h  
przeprowadzanych w Polsce. Mecze zostały rozegrane 
na małym boisku przez czteroosobowe zespoły (z 
udziałem co najmniej jednej dziewczyny). Do finału, 
który zostanie rozegrany bezpośrednio przed meczem 
o twa rc i a  M is t r zos tw  Eu ropy  EURO 2012  
zakwalifikowała się drużyna z Gostynia. 

W  u roczys tośc i  r ozdan ia  nag ród  
uczestnikom niegowickich rozgrywek wzięli udział m.in.: 
konsul generalny Niemiec w Krakowie dr Heinz Peters, 
konsul generalny Ukrainy w Krakowie Witalij 
Maksimenko, Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas oraz 
zaproszeni gości, opiekunowie a także rodzice młodych 
piłkarzy.

Uroczysta gala rozdania nagród dla Mądrych Gmin

Dyplom i medal okolicznościowy

W ramach projektu, poza rozgrywkami 
piłkarskimi, uczestnicy poznali najciekawsze zakątki 
Krakowa (Stare Miasto, Wawel, Rynek, stadion T.S. 
Wisła Kraków) oraz Gminy Gdów, zwiedzili Kopalnię Soli 
w Wieliczce oraz Zamek Królewski w Niepołomicach. 
Nie zabrakło także czasu na  gry i zabawy integracyjne i 
rekreacyjno – sportowe, wspólną dyskotekę, ognisko 
oraz koncert uczniów niegowickiego Gimnazjum.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca 
przy OSP Gdów zdobyła czwarte miejsce w III edycji 
ogólnopolskiego Konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na 
wzorową MDP i jej opiekuna. Organizatorem konkursu 
był Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. 

D o  k o n k u r s u  z g ł o s z o n o  2 8  p r a c  
dokumentujących działalność MDP w 2011 r. z 
województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, 
małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, 
podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, 
ś w i ę t o k r z y s k i e g o ,  w i e l k o p o l s k i e g o  o r a z  

zachodniopomorskiego.
Ogólnopolski Konkurs na Wzorową 

Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna miał na 
celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się 
MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania 
ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, 
tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei 
wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, 
sportowej, społecznej, informacyjnej itp.).

Sztafeta z ogniem olimpijskim

Uczestnicy rozgrywek w Niegowici

MDP z Gdowa w czasie zawodów pożarniczych 
powiatów wielickiego, krakowskiego i monachijskiego
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„MŁODZI WŚRÓD NAJLEPSZYCH, NAJLEPSI 
WŚRÓD MŁODYCH”

Karol ina Kleszcz oraz Dawid Ryś 
z Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Gdowie znaleźli się 
wśród 48 szczęśliwców z polskich szkół, którzy biegli 
ulicami Salzburga, Wals oraz Schladming w sztafecie 
niosącej pochodnię z ogniem olimpijskim przed 
pierwszymi w historii Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi 
Młodzieży w Innsbrucku (Austria).

Sztafeta z pochodnią wyruszyła z Aten 17 
grudnia. Do inauguracji igrzysk przemieściła się ponad 
3 500 tys. km, odwiedzając m.in. 65 austriackich 
miejscowości. Wzięło w niej udział 2012 osób (w tym 

uczniowie z Gdowa). Polskich uczestników sztafety 
wspierali medaliści olimpijscy - gimnastyk Leszek Blanik 
i panczenistka Katarzyna Bachleda-Curuś. Patronat 
nad Polską Sztafetą przed pierwszymi Zimowymi 
Igrzyskami Olimpijskimi Młodzieży Innsbruck 2012 objął 
Polski Komitet Olimpijski. Koordynatorami polskiej 
sztafety byli państwo Katarzyna i Paweł Zygmuntowie.

PRZEDSMAK EURO 2012 W NIEGOWICI

W czerwcu rozpocznie się EURO 2012. 
Jednak w Niegowici rozegrano już pierwsze mecze, w 
których uczestniczyli piłkarze z Polski, Ukrainy i 
Niemiec. Turniej, zorganizowany przez Gimnazjum im. 
księdza Karola Wojtyły w Niegowici, odbył się w ramach 
projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

W rozgrywkach wzięły udział drużyny z Bad 
Muskau (Niemcy), Alexandrii i Dulib (Ukraina) oraz 
Gostynia i dwa zespoły z Niegowici (Polska). Był to 
j e d e n  z  s z e ś c i u  t u r n i e j ó w  r e g i o n a l n y c h  
przeprowadzanych w Polsce. Mecze zostały rozegrane 
na małym boisku przez czteroosobowe zespoły (z 
udziałem co najmniej jednej dziewczyny). Do finału, 
który zostanie rozegrany bezpośrednio przed meczem 
o twa rc i a  M is t r zos tw  Eu ropy  EURO 2012  
zakwalifikowała się drużyna z Gostynia. 

W  u roczys tośc i  r ozdan ia  nag ród  
uczestnikom niegowickich rozgrywek wzięli udział m.in.: 
konsul generalny Niemiec w Krakowie dr Heinz Peters, 
konsul generalny Ukrainy w Krakowie Witalij 
Maksimenko, Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas oraz 
zaproszeni gości, opiekunowie a także rodzice młodych 
piłkarzy.

Uroczysta gala rozdania nagród dla Mądrych Gmin

Dyplom i medal okolicznościowy

W ramach projektu, poza rozgrywkami 
piłkarskimi, uczestnicy poznali najciekawsze zakątki 
Krakowa (Stare Miasto, Wawel, Rynek, stadion T.S. 
Wisła Kraków) oraz Gminy Gdów, zwiedzili Kopalnię Soli 
w Wieliczce oraz Zamek Królewski w Niepołomicach. 
Nie zabrakło także czasu na  gry i zabawy integracyjne i 
rekreacyjno – sportowe, wspólną dyskotekę, ognisko 
oraz koncert uczniów niegowickiego Gimnazjum.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca 
przy OSP Gdów zdobyła czwarte miejsce w III edycji 
ogólnopolskiego Konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na 
wzorową MDP i jej opiekuna. Organizatorem konkursu 
był Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. 

D o  k o n k u r s u  z g ł o s z o n o  2 8  p r a c  
dokumentujących działalność MDP w 2011 r. z 
województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, 
małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, 
podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, 
ś w i ę t o k r z y s k i e g o ,  w i e l k o p o l s k i e g o  o r a z  

zachodniopomorskiego.
Ogólnopolski Konkurs na Wzorową 

Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna miał na 
celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się 
MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania 
ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, 
tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei 
wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, 
sportowej, społecznej, informacyjnej itp.).

Sztafeta z ogniem olimpijskim

Uczestnicy rozgrywek w Niegowici

MDP z Gdowa w czasie zawodów pożarniczych 
powiatów wielickiego, krakowskiego i monachijskiego
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Bezpłatny

ILU NAS JEST?

ILU NAS JEST?

Ile osób na stałe mieszka w gminie Gdów? 
Więcej jest kobiet czy mężczyzn? Ilu mieszkańców jest 
stale zameldowanych na terenie poszczególnych wsi? 
Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć właśnie 
tutaj!

Na dzień 30 grudnia 2011 r. w gminie Gdów 
zameldowanych na stałe było 16 943 mieszkańców 
(w tym 8 531 kobiet i 8 412 mężczyzna). 3 971 osób to 
dzieci i młodzież do 18 roku życia. Dorosłych jest 12 972 
osoby. Najwięcej osób liczy Gdów - 4 041, zaś najmniej 
Zalesiany – 119.

Liczba mieszkańców zamieszkałych 
w poszczególnych miejscowościach:

1. Bilczyce – 973 (486 kobiet i 487 mężczyzn)
2. Cichawa – 610 (297 kobiet i  313 mężczyzn)
3. Czyżów – 211 (109 kobiet i  102 mężczyzn)
4. Fałkowice – 453 (231 kobiet i 222 mężczyzn)
5. Gdów – 4 041 (2 065 kobiet i  1 976 mężczyzn)
6. Hucisko – 208 (102 kobiety i 106 mężczyzn)
7. Jaroszówka – 230 (123 kobiety i  107 mężczyzn)
8. Klęczana – 183 (92 kobiety i 91 mężczyzn)
9. Krakuszowice – 339 (164 kobiety i 175 mężczyzn)
10. Książnice – 763 (387 kobiet i 376 mężczyzn)
11. Kunice – 390 (193 kobiety i 197 mężczyzn)
12. Liplas – 474 (230 kobiet i 244 mężczyzn)
13. Marszowice – 953 (481 kobiet i 472 mężczyzn)
14. Niegowić – 472 (227 kobiet i 245 mężczyzn)
15. Niewiarów – 523 (249 kobiet i 274 mężczyzn)
16. Nieznanowice – 521 (249 kobiet i 272 mężczyzn)
17. Niżowa – 189 (99 kobiet i 90 mężczyzn)
18. Pierzchów – 580 (266 kobiet i 314 mężczyzn)
19. Podolany – 206 (111 kobiet i 95 mężczyzn)
20. Stryszowa – 276 (141 kobiet i 135 mężczyzn)
21. Szczytniki – 709 (372 kobiety i 337 mężczyzn)
22. Świątniki – 296 (146 kobiet i 150 mężczyzn)
23. Wiatowice – 589 (308 kobiet i 281 mężczyzn)
24. Wieniec – 472 (227 kobiet i 245 mężczyzn)
25. Winiary – 584 (313 kobiet i 271 mężczyzn)
26. Zagórzany – 537 (278 kobiet i 259 mężczyzn)
27. Zalesiany – 119 (67 kobiet i 52 mężczyzn)
28. Zborczyce – 215 (114 kobiet i 101 mężczyzn)
29. Zręczyce – 827 (404 kobiety i 423 mężczyzn)

„ODDAJ KREW, URATUJ ŻYCIE”

Okres letni jest bardzo trudnym czasem, 
ponieważ krwiodawcy wyjeżdżają na wakacje, a liczba 
oczekujących na krew drastycznie wzrasta. Ten wzrost 
spowodowany jest zwiększoną ilością zdarzeń 
drogowych oraz wypadków przy pracach rolniczych. 
Także w przypadku niektórych chorób krew staje się 
bezcennym darem,  ponieważ żaden lek nie jest w stanie 
jej zastąpić. Oddanie krwi nic nie kosztuje, a może 
uratować komuś życie. Dlatego do udziału w zbiórce 
zachęćmy także nasze rodziny, sąsiadów i znajomych.

Zbiórka krwi odbędzie się 24 czerwca 2012 r. 
(niedziela) w godzinach od 9:00 – 14:00 w budynku 
Przedszkola Samorządowego w Gdowie.

Kto może oddać krew?
-  osoba zdrowa,  wypoczęta ,  po spożyc iu  
lekkostrawnego posiłku i wypiciu ok.1,5 litra płynów 
w ciągu ostatniej doby;
- osoba posiadająca w chwili oddania krwi dokument ze 
zdjęciem i numerem PESEL;
- osoba mająca od 18 – 65 lat
- osoba nie będąca po spożyciu alkoholu minimum 
24 godziny przed oddaniem krwi

Więcej informacji na stronie internetowej RCKiK 
w Krakowie – www.rckik.krakow.pl

Do zobaczenia 24 czerwca w Przedszkolu 
Samorządowym w Gdowie!

Zbiórka krwi

2012 Nr 1 / 2012 rok


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

