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BIULETYN INFORMACYJNY

WÓJTA GMINY GDÓW

Park przygody i rozywki na gdowskim Zarabiu - etap I

Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.pl

Bezpłatny

2012

Nr 2 / 2012 rok

SPIS TREŚCI
Słowo Wójta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Współpraca z nieszkańcami . . . . . . . . . .
Inwestycje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i gospodarka komunalna

2
3
8
12

Oświata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pomoc społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16
20
22
24

SŁOWO WÓJTA
50 roku życia i osób starszych utworzyła Gdowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na zajęcia uczęszcza
około 100 osób. Słuchacze uczestniczą w wykładach,
zajęciach komputerowych, lektoratach języka angielskiego, zajęciach ruchowych (gimnastyka rehabilitacyjna
pod okiem wykwalifikowanego instruktora), wyjazdach na
basen do Wieliczki, zajęciach nordic walking i innych.
Koniec roku to także czas planowania
przyszłorocznych zadań i inwestycji oraz konstruowania
budżetu na kolejny rok. Uchwałę budżetową podejmuje
Rada Gminy Gdów po wcześniejszym zaopiniowaniu
projektu uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową
oraz poszczególne komisje działające w Radzie Gminy.

Szanowni Państwo,
Przed nami ostatnie dni 2012 r. Jest to więc
odpowiedni moment do podsumowania działań i przedsięwzięć podejmowanych w ostatnich miesiącach na
naszym terenie. A udało się zrobić naprawdę wiele. Do
najważniejszych inwestycji, które zostały zrealizowane
w ostatnim czasie mogę zaliczyć m.in. rozpoczęcie
budowy obwodnicy Gdowa, zagospodarowanie gdowskiego Zarabia, modernizację centrum Szczytnik,
naprawy dróg gminnych (prace prowadzone były
w większości miejscowości naszej gminy) i wiele innych,
o których mogą Państwo przeczytać w biuletynie.
Rok 2012 jest ogłoszony Europejskim
Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej w Polsce. Gmina Gdów podejmując wyzwanie związane z aktywizacją osób po
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Gorąco Państwa zachęcam do przeczytania
Biuletynu. Znajdują się w nim informacje z różnych
dziedzin, opisujące działania podejmowane w ostatnich
miesiącach na terenie gminy Gdów. Każdemu, kto na
bieżąco chce wiedzieć co nowego dzieje się w naszym
regionie polecam wizytę na stronie www.gdow.pl.
Przed nami święta Bożego Narodzenia.
Chciałbym życzyć Państwu, aby był to czas spokoju,
radości i wielu spotkań w gronie rodziny i najbliższych.
Natomiast nadchodzący rok, by przyniósł nam wszystkim
satysfakcję oraz wiele sukcesów i radości zarówno
w życiu prywatnym jak i zawodowym.
Wójt Gminy Gdów

Zbigniew Wojas
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WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI
BUDŻET SOŁECTW NA 2013 R.
W październiku br. we wszystkich sołectwach ta terenie Gminy Gdów odbyły się zebrania
wiejskie. Podczas każdego spotkania podjęto uchwałę
w sprawie podziału środków pozostawionych do
dyspozycji sołectw na rok 2013.
Po otwarciu zebrania wiejskiego każdy sołtys
przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu danego
sołectwa za rok 2012. Następnie gospodarze wsi
prezentowali mieszkańcom projekt podziału środków
finansowych przygotowany przez radę sołecką. Po
przedstawieniu propozycji podziału budżetu odbywała
się dyskusja, po której zebranie wiejskie podejmowało
uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału tych
środków.
Wysokość budżetu sołectwa zależy od
procentowego udziału danej miejscowości w dochodach
budżetu gminy z tytułu podatku rolnego, leśnego od
osób fizycznych według miejsc położenia gruntu oraz
wpływów z podatku od nieruchomości od osób
fizycznych posiadających nieruchomość na terenie
danego sołectwa.
Kwota pozostawiona do dyspozycji wszystkich sołectw w 2013 r. wynosi 561 000 zł.

Jedna z kamer w centrum Gdowa

dróg w centrum Gdowa. Zakup i montaż monitoringu
kosztował około 13 000 zł. i został pokryty z budżetu
Gminy Gdów.
„WIEMY, ROZUMIEMY WIĘC DZIAŁAMY…”
Gmina Gdów przystąpiła do projektu pn.
„Wiemy, rozumiemy więc działamy - promowanie
aktywnego udziału w życiu politycznym oraz pobudzanie
aktywności obywatelskiej kobiet poprzez działania
edukacyjne, promocyjne i informacyjne". Jest on
skierowany do 60 kobiet mieszkających na terenie
Gminy Gdów.

CENTRUM GDOWA MONITOROWANE
W centrum Gdowa zainstalowano sieć
monitoringu. Bezpieczeństwa strzegą cztery kamery
(w tym jedna obrotowa). Centrum monitoringu znajduje
się w Komisariacie Policji w Gdowie, gdzie
funkcjonariusze mają przez całą dobę wgląd w obraz
przekazywany przez kamery. Kamery skierowane są na
plac przy Urzędzie Gminy, planty oraz skrzyżowaniu

Uczestniczki projektu pn. „Wiemy, rozumiemy więc
działamy”

Centrum monitoringu na Komisariacie Policji w Gdowie

Uczestniczki biorą udział w warsztatach
i projektach dotyczących inicjatyw lokalnych
i społeczeństwa obywatelskiego. Podczas warsztatów
omawiano dotychczas m.in. funkcjonowanie człowieka
w grupie społecznej, zalety i wady organizowania
różnorodnych przedsięwzięć na szczeblu społeczności
lokalnej, formalno - prawne aspekty zakładania
stowarzyszeń, funkcjonowanie społeczeństwa
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WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI
obywatelskiego, różnorodne aspekty kandydowania
w wyborach sołeckich i samorządowych, działalność
urzędu gminy i rady gminy, aktywność polityczną
i społeczną kobiet-matek, sposoby autoprezentacji
i budowania własnego wizerunku, zasady gospodarowania swoim czasem wolnym i inne. W listopadzie br.
uczestniczki projektu zwiedzały Sejm RP. W czasie tych
wyjazdowych warsztatów panie miały okazję zapoznać
się z pracą kobiet – parlamentarzystów oraz zwiedziły
gmach Izby Niższej Parlamentu.
Projekt prowadzi Stowarzyszenie CREDO
z Brzeska we współpracy z Gminą Gdów. Jest on
realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej. Zakończenie
programu zaplanowano w marcu 2013.
NOWE OKRĘGI WYBORCZE W GMINIE GDÓW
5 stycznia 2011 r. Sejm RP uchwalił Kodeks
wyborczy. Jest to nowa ustawa, która reguluje prawo
wyborcze. Wcześniejsze ustawy dotyczące przeprowadzenia wyborów zostały uchylone. Kodeks wyborczy
zawiera przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów
parlamentarnych, wyborów prezydenckich, wyborów
samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz przepisy o warunkach ich ważności
i przepisy karne za przestępstwa popełnione przeciwko
wyborom.
Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że
w skład rady w gminach do 20 000 mieszkańców
wchodzą radni w liczbie piętnastu. Gmina Gdów na
koniec II kwartału 2012 r. liczyła 17 096 mieszkańców,
zatem liczba radnych pozostaje niezmieniona.
Po wejściu w życie przepisów Kodeksu
Wyborczego, jednostki samorządu terytorialnego muszą
dokonać korekt granic okręgów wyborczych. Zgodnie
z art. 418 § 1 Kodeksu Wyborczego w każdym okręg
u wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie
będącej miastem na prawach powiatu wybiera się
jednego radnego (wprowadzenie tzw. okręgów
jednomandatowych). To oznacza, że miejscowość
Gdów, która do tej pory była jednym okręgiem
czteromandatowym, musiała zostać podzielona na
cztery okręgi jednomandatowe.
W związku ze zmianą liczby mieszkańców
poszczególnych miejscowości w ostatnich latach oraz
wprowadzeniem jednomandatowych okręgów
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wyborczych konieczne było wprowadzenie zmian
w innych okręgach wyborczych Gminy Gdów.
20 września 2012 r. Rada Gminy Gdów
podjęła uchwałę w sprawie: podziału Gminy Gdów na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym z nich.
Nowy podział okręgów wyborczych Gminy
Gdów będzie obowiązywał od najbliższych wyborach
samorządowych, które zaplanowane są w 2014 r.
Podział Gminy Gdów na okręgi wyborcze:
Okręg wyborczy nr 1 – Gdów: nieruchomości położone
między ul. Krakowską – strona prawa a ul. Bocheńską –
strona lewa (patrząc od strony głównego skrzyżowania
dróg w centrum miejscowości) – 1 radny
Okręg wyborczy nr 2 – Gdów: nieruchomości położone
między ul. Krakowską – strona lewa a ul. Myślenicką –
strona prawa (patrząc od strony głównego skrzyżowania
dróg w centrum miejscowości) – 1 radny
Okręg wyborczy nr 3 – Gdów: nieruchomości położone
między ul. Myślenicką – strona lewa a ul. Łapanowską –
strona prawa (patrząc od strony głównego skrzyżowania
dróg w centrum miejscowości) – 1 radny
Okręg wyborczy nr 4 – Gdów: nieruchomości położone
między ul. Łapanowską – strona lewa a ul. Bocheńską –
strona prawa (patrząc od strony głównego skrzyżowania
dróg w centrum miejscowości) – 1 radny
Okręg wyborczy nr 5 – Zręczyce, Stryszowa, Podolany –
1 radny
Okręg wyborczy nr 6 – Zagórzany, Zalesiany – 1 radny
Okręg wyborczy nr 7 – Kunice, Fałkowice – 1 radny
Okręg wyborczy nr 8 – Winiary, Hucisko, Niżowa –
1 radny
Okręg wyborczy nr 9 – Bilczyce, Liplas – 1 radny
Okręg wyborczy nr 10 – Niegowić, Wiatowice,
Krakuszowice – 1 radny
Okręg wyborczy nr 11 – Marszowice, Nieznanowice –
1 radny
Okręg wyborczy nr 12 – Cichawa, Niewiarów – 1 radny
Okręg wyborczy nr 13 – Książnice – 1 radny
Okręg wyborczy nr 14 – Pierzchów, Wieniec,
Jaroszówka, Klęczana – 1 radny
Okręg wyborczy nr 15 – Szczytniki, Świątniki, Czyżów,
Zborczyce – 1 radny
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WSPARCIE KLUBÓW SPORTOWYCH ORAZ
DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ
Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Gdów w 2012 r.
w obszarach dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia
udzielono dotacji kilku organizacjom pozarządowym.
Dofinansowanie przeznaczone jest na:
- organizacje przygotowań i uczestnictwo w imprezach
sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Gdów,
- organizację przedsięwzięć dotyczących sportu, kultury
i rekreacji,
- organizację imprez kulturalnych i sportowo –
rekreacyjnych,
- prowadzenie działalności rehabilitacyjnej na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością
Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji
na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.:
- LKS ,,Gdovia" w Gdowie – 78 000 zł.
- LKS ,,Raba" w Książnicach – 27 000 zł.
- LKS ,,Sparta" w Winiarach – 12 000 zł.
- UKS ,,Olimp" w Winiarach – 8 000 zł.
- UKS ,,Rokicie" w Szczytnikach – 26 000 zł.
- UKS „Niegowić' – 5 500 zł.
- Krakowskie Centrum TAEKWON – DO – 2 500 zł.
RAZEM: 159 000 zł.
Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji
na realizację zadań publicznych w obszarze ochrony
i promocji zdrowia w 2012 r.:
- Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach –
45 000 zł.
- CARITAS Archidiecezji Krakowskiej – 85 000 zł.
RAZEM: 130 000 zł.
Łącznie na realizację zadań publicznych
w 2012 r. przeznaczono 289 000 zł. Jest to kwota
o 33 000 wyższa niż w roku ubiegłym. Wówczas
z budżetu Gminy Gdów przeznaczono 256 000 zł.
GDOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Pierwszym krokiem zmierzającym do
uruchomienia uczelni dla seniorów było podpisanie
porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Gdów,
Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki,
Fundacją Osób Niepełnosprawnych w Podolanach oraz
Centrum Kultury w Gdowie. W skład Rady Programowej
gdowskiej uczelni weszli: prof. dr hab. inż. Kazimierz
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Słuchacze Gdowskiego UTW

Wykład pt.''Bezpieczne finanse seniora''
poprowadziła radca prawny Justyna Lokajewska

Furtak (rektor Politechniki Krakowskiej), dr hab. arch. inż.
Andrzej Białkiewicz, inż. Jacek Przędzik oraz mgr Edyta
Trojańska-Urbanik.
Uroczysta inauguracja działalności Gdowskiego UTW odbyła się 30 września 2012 r.
w Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Gdowie. Pierwszy
wykład dotyczący jakości życia w wieku senioralnym
wygłosiła prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematy kolejnych
wykładów brzmiały: „Bezpieczne finanse seniora”, „Drogi
do niepodległości - od Tadeusza Kościuszki do Józefa
Piłsudskiego”, „Cukrzyca- prawdy i mity”, „Prawo, spadki,
darowizny, testamenty…”.
Słuchacze podzieleni na grupy uczestniczą
także w zajęciach komputerowych, lektoratach języka
angielskiego, zajęciach ruchowych (gimnastyka
rehabilitacyjna pod okiem wykwalifikowanego
instruktora, wyjazdy na basen do Wieliczki, nordic
walking) oraz w grupach seminaryjnych:
1. zdrowie i profilaktyka życia,
2. turystyka i dziedzictwo kulturowe regionu,
3. zdrowi, aktywni i spełnieni.
Udział we wszystkich zajęciach jest
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OCHRONA ŚRODOWISKA
bezpłatny. Obecnie do Gdowskiego UTW zapisanych
jest ponad 100 osób powyżej 50 roku życia. Na stronie
internetowej Gminy Gdów w kategorii INNE została
utworzona zakładka „Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Są
tam zamieszczane informacje dla słuchaczy.
BEZPŁATNY INTERNET DLA ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM CYFROWYM
Gmina Gdów otrzyma dofinansowanie
w wysokości 1 239 909,75 zł. na realizację projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Gdów”. Dofinansowanie przyznano w ramach naboru
wniosków I rundy 2012 r. Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Priorytet
VIII, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion. Całkowita wartość projektu
wynosi ponad 1 450 000,00 zł.

Rekomendacji do dofinansowanie udzielono
38 jednostkom samorządu terytorialnego z całej Polski.
Wniosek złożony przez Urząd Gminy Gdów otrzymał
najwięcej punktów i znalazł się na pierwszym miejscu
listy rankingowej. Gminie Gdów przyznano 100%
wnioskowanej kwoty dofinansowania.
Dofinansowanie będzie wykorzystane na
pokrycie kosztów dostępu do Internetu; pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu
komputerowego i niezbędnego oprogramowania;
szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania
z Internetu dla beneficjentów; dofinansowanie kosztów
operacyjnych oraz kosztów zatrudnienia i szkolenia
pracowników odpowiedzialnych za realizację działania
oraz promocję projektu.
Grupę docelową w projekcie stanowią dzieci
i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz
gospodarstwa domowe, które spełniają kryterium
dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu pomocy społecznej i systemu
świadczeń rodzinnych.

Zadanie przewiduje wybudowanie sieci
teleinformatycznej (3 stacje szkieletowe, 10 stacji
bazowych), zakup 100 zestawów komputerowych (70
zestawów zostanie zainstalowanych w gospodarstwach
domowych, a pozostałe 30 trafi do sześciu szkół
podstawowych na terenie Gminy Gdów), szkolenia dla
beneficjentów oraz zakup i dostarczenie darmowego
dostępu do Internetu dla beneficjentów.
Okres realizacji zadania wynosi 3 lata,
a okres zachowania trwałości rezultatów projektu to
kolejne 5 lat. Podpisanie umowy zaplanowane jest
wstępnie na wrze-sień br. Całkowita wartość projektu
wynosi ponad 1 450 000,00 zł. Gminie Gdów przyznano
dofinansowanie z zewnątrz w kwocie 1 239 909,75 zł, co
stanowi 100% wnioskowanej kwoty. Wkład własny
samorządu stanowi 15% kosztów kwalifikowanych
projektu.
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI!
Właściciele nieruchomości, u których
występuje rozbieżność pomiędzy stanem faktycznym
użytkowanej nieruchomości, a danymi ujętymi
w informacjach podatkowych złożonych w Urzędzie Gminy
Gdów proszeni są o ich aktualizację. W szczególności
dotyczy to faktycznej powierzchni użytkowej budynków lub
ich części oraz sposobu ich wykorzystania (na cele
mieszkalne lub związane z działalnością gospodarczą).
Powierzchnie garaży wolnostojących ujmuje się w dziale
D.3 wiersz 5 (rubryki odpowiednio 62 lub 63,64,65
informacji podatkowej).
Pracownicy Urząd Gminy Gdów będą
dokonywali weryfikacji podanych przez podatnika
informacji z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów
i budynków, a w razie zaistnienia wątpliwości będzie
wdrażane postępowanie podatkowe i kontrolne stosownie
do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749).
Druki informacji podatkowej można pobrać ze
strony Urzędu Gminy Gdów: www.gdow.pl w zakładce
druki do pobrania/podatki i sprawy finansowe/deklaracje
w sprawie podatku rolnego leśnego oraz od
nieruchomości/informacja podatek od nieruchomości lub
w Urzędzie Gminy Gdów pok. Nr 4.
Informacje podatkowe można składać
u sołtysa, w Urzędzie Gminy - pok. Nr 4 lub za
pośrednictwem poczty. W razie wątpliwości można
kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy pod
nr telefonu 12/288-94-50.
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INWESTYCJE
ODNOWIONO CENTRUM SZCZYTNIK
W czerwcu br. zakończono prace budowlane
związane z modernizacją nawierzchni placu
manewrowo – postojowego wraz z budową parkingu
w Szczytnikach. Zadanie wykonywali pracownicy
Zakładu „REM-BRUK” z Czyżowa. Firma została
wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.
Inwestycja obejmowała: remont nawierzchni placu przed remizą oraz 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). Zamontowano także elementy
małej architektury: ławki i donice betonowe
z roślinami.

Zmodernizowane centrum Szczytnik

Wyremontowany plac przed remizą OSP

Pierwszy etap prac obejmował rozbiórkę
zniszczonej nawierzchni. Następnie rozpoczęły się
roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów
i przygotowaniu podbudowy pod nową nawierzchnię
i chodniki. Aby zapewnić odpływ wód opadowych zostały
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zamontowane studzienki ściekowe oraz dokonano
regulacji cieku wodnego w formie kanału podziemnego
na długości około 140 metrów. Następnie ułożono
krawężniki, kostkę brukową i wykonano nawierzchnię
asfaltową. Ostatni etap prac polegał na montażu ławek
i donic z roślinami.
Koszt inwestycji wyniósł 248 778,73 zł. brutto
(ponad 202 267,26zł. netto). Zadanie było
współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 3, działanie 313, 322,
323 Odnowa i rozwój wsi. Dofinansowanie wyniosło 70%
kwoty netto czyli ponad 140 000 zł.
W ramach prac uzupełniających wykonano 15
mb kanału podziemnego (na tym terenie powstały
dodatkowe miejsca parkingowe) oraz wykonano
instalację deszczową, która odprowadza wody opadowe
bezpośrednio do kanału. Koszt dodatkowych prac
wyniósł około 35 000 zł. i w całości został pokryty ze
środków własnych Gminy Gdów.
PARK PRZYGODY I ROZRYWKI W GDOWIE
Na gdowskim Zarabiu wybudowane zostały
ścieżki spacerowe o szerokości 1,5 m, ciąg pieszojezdny
wzdłuż rzeki Raby (od mostu do wejścia na błonia)
o szerokości 2,5 m, oświetlenie parkowe oraz
zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze
na śmieci, stojaki na rowery). Całkowita powierzchnia
zagospodarowania objęła ponad 1,3 ha.
Pierwszy etap prac polegał na wykarczowaniu
krzaków i zarośli, oczyszczeniu terenu z gałęzi i liści oraz
przeprowadzeniu prac pomiarowych. Następnie
przystąpiono do wykonania instalacji elektrycznej
oświetlenia parkowego oraz rozpoczęły się roboty
ziemne i wykonanie podbudowy. Kolejny etap prac
polegał na ułożeniu obrzeży i wykonaniu nawierzchni
z kostki brukowej. Ostatni etap zadania obejmował
montaż lamp parkowych oraz elementów małej architektury (ławek, koszy na
śmieci, stojaków na
rowery).
Prace budowlane wykonała Firma
Budowlano-Remontowa WM WIKTOR
z Nowego Sącza, która
została wyłoniona w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego. Całkowita wartość zadania wyniosła
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203 130,48 zł. (165 146,73 zł. netto). Inwestycja była
współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 3, działanie 313, 322,
323 Odnowa i rozwój wsi. Dofinansowanie wyniosło 70%
kwoty netto czyli ponad 115 000 zł.
Dodatkowo wykonano: plac zabaw dla
dzieci; oświetlenie uliczne na długości około 150 m przy
boisku sportowym wzdłuż ul. Łapanowskiej na Zarabiu;
drogę ewakuacyjną z błoń na Zarabiu oraz zamontowano dodatkowe oświetlenie; zmodernizowano scenę
plenerową na błoniach (podniesiono i wzmocniono
konstrukcję dachu nad sceną); ułożono nowy asfalt na
ul. Spacerowej (droga dojazdowa do błoń).
Koszt prac uzupełniających wyniósł około
90 000 zł. i w całości został pokryty z budżetu Gminy
Gdów.
Fotografie zmodernizowanego Zarabia na okładce.
REMIZA STRAŻACKA PO REMONCIE
Jesienią br. prowadzone były prace
remontowe budynku remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gdowie. Roboty były współfinansowane ze
środków Województwa Małopolskiego.
Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku
remizy strażackiej w Gdowie” realizowała firma P.U.H.
Budo-Trans Tomasz Wojtaszek z Gdowa. Prace
budowlane polegały na wymalowaniu wieży, ociepleniu
płytami styropianowymi wraz z położeniem wyprawy
elewacyjnej na całości ściany zachodniej oraz części
ściany południowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
47 666,62 zł. Dotacja przyznana w ramach konkursu pn.
„MAŁOPOLSKIE REMIZY 2012” wyniosła 20 861 zł.
(kwota przyznanego dofinansowania mogła wynieść
maksymalnie 50% całkowitych kosztów modernizacji).
Pozostałą cześć kosztów pokryto ze środków Gminy
Gdów.

Boczna ściana remizy OSP Gdów

W ubiegłych latach wykonane były prace
remontowo – budowlane w remizach strażackich
w Pierzchowie (w 2010 r.) oraz Niegowici (w 2011 r.).
Samorządy mogą starać się o dotację na prace
modernizacyjne tylko w jednej remizie strażackiej
w danym roku.
WIOSENNE NAPRAWY DRÓG
Zadanie pn. „Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na
terenie Gminy Gdów w 2012 r.” wykonywało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „DROGBUD”
inż. Kazimierz Sobaniak, 34-222 Zawoja 1970.
Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego. Remont obejmował:
naprawę ubytków i wybojów w nawierzchni bitumicznej
emulsją i grysami na powierzchni 1000 m2 oraz
uszczelnienie porowatości, złuszczeń i wąskich spękań
siatkowych poprzez utrwalenie nawierzchni w miejscu
uszkodzenia, polegające na podwójnym skropieniu
emulsją i grysami (powierzchnia 1500 m2). Całkowita
wartość zadania wyniosła 45 000 zł. i w całości została
pokryta ze środków własnych Gminy Gdów.
DROGI ZNISZCZONE PRZEZ POWÓDŹ ZOSTAŁY
ODBUDOWANE
Zakończyły się prace związane z odbudową
infrastruktury drogowej, która została zniszczona
w czasie powodzi w 2010 r. Roboty w Fałkowicach,
Gdowie, Krakuszowicach, Kunicach i Winiarach
sfinansowane zostały z promesy pochodzącej z MSW.
Wiosną br. Gdowie, Kunicach i Winiarach
został zmodernizowany odcinek o długości ponad
1000 mb. Koszt inwestycji wyniósł 221 773 zł. Natomiast
jesienią br. w Fałkowicach i Krakuszowicach odnowiono
odcinek o długości 458 mb. Wartość inwestycji to

Droga gminna w Krakuszowicach wyremontowana
z promesy z MSW
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98 593 zł.
Od dnia odbioru końcowego robót Wykonawca udzielił
60-miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace
i w tym okresie jest zobowiązany do nieodpłatnego
usuwania ewentualnych wad.
W ubiegłym roku, w ramach odbudowy infrastruktury zniszczonej podczas powodzi, na terenie
Gminy Gdów zostały zmodernizowane drogi w Szczytnikach i Zręczycach (tzw. Skotnica). Inwestycje o
łącznej wartości 275 000 zł. również były sfinansowane
z promes pochodzących z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych.
NOWE NAKŁADKI NA DROGACH
Na terenie Gminy Gdów zakończyły się
prace związane z modernizacją dróg gminnych
i wewnętrznych wraz z odwodnieniem. Łącznie
naprawionych zostało ponad 2000 mb dróg. Prace
remontowe prowadzone były na 24 odcinkach dróg,

w 18 miejscowościach (Bilczyce, Cichawa, Fałkowice,
Gdów, Jaroszówka, Krakuszowice, Kunice, Marszowice, Niżowa, Pierzchów, Podolany, Stryszowa, Szczytniki, Wieniec, Winiary, Zagórzany, Zalesiany, Zręczyce,).
Zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów
w 2012 r.” wykonywali pracownicy firmy Krusz-Bud
z Zabierzowa Bocheńskiego. Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Od dnia odbioru końcowego robót
Wykonawca udzielił 5-letniego okresu gwarancji na
wykonane prace i w tym okresie jest zobowiązany do
nieodpłatnego usuwania ewentualnych wad. Koszt prac
wyniósł 601 000 zł. i w całości został pokryty z budżetu
Gminy Gdów.
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WYREMONTOWANO DROGI DO PÓL
W ramach corocznie prowadzonych prac
związanych z modernizacją dróg dojazdowych do
gruntów rolnych, w 2012 r. wyremontowano drogi do pól
w Pierzchowie i Zagórzanach. Do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego przystąpiło 10 wykonawców. Jako
najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez
Spółdzielnię Kółek Rolniczych z Raciechowic.

Wyremontowana droga do pól w Zagórzanach

Prace polegały na wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża, przygotowaniu podbudowy oraz
wykonaniu nawierzchni z kruszywa kamiennego. Łączna
długość wyremontowanych odcinków wynosi 770 mb.
Koszt zadania wyniósł 88 000 zł. Inwestycję pn. „Remont
dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy
Gdów w 2012 roku” przeprowadzono przy wykorzystaniu
środków własnych (50%) oraz pochodzących ze źródeł
zewnętrznych tj. dofinansowanie pozyskane z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
W ubiegłym roku naprawione zostały drogi
dojazdowe do pól w Cichawie, Czyżowie i Zręczycach.
Łączna długość wyremontowanych wówczas odcinków
wyniosła 980 mb. Koszt zadania to ponad 160 000 zł.
ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA OBWODNICY GDOWA
W ostatnich tygodniach na placu budowy
pojawiły się pierwsze maszyny. Tym samym rozpoczęła
się budowa obwodnicy Gdowa. W pierwszym etapie
powstanie północno – wschodnie i północno - zachodnie
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obejście miejscowości.
W pierwszym etapie budowy powstanie trasa
o długość 2,7km. Zostanie ona wybudowana w ciągu
DW 967 przecinając DW 966 oraz drogi niższych
kategorii. Na przecięciach dróg zostaną wykonane
skrzyżowania lub ronda. Obwodnica planowana jest
jako droga klasy technicznej „G” z jezdnią o szerokości
7,00 m z obustronnymi poboczami. Na przekroczeniach
istniejących cieków wodnych planuje się budowę
mostów. Okres realizacji całego zadania wyznaczono
na 31.12.2013 r.
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wartość
dofinansowania wynosi 29 148 654,63 zł. (85 %
całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).
NOWY MOST W ZAGÓRZANACH
Zakończyły się prace związane z budową
nowego mostu na drodze wojewódzkiej nr 966
w Zagórzanach. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 648
200,00 zł. Inwestycja została sfinansowana przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
Inwestycja prowadzona była w tzw. trybie
zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotem zamówienia

Nowy most na drodze wojewódzkiej w Zagórzanach

zleconego przez ZDW było: przygotowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, szczegółowych
specyfikacji technicznych przebudowy istniejącego
mostu oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem
uzgodnień i decyzji. Następnie, po zapewnieniu
ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas trwania
robót, wykonawca przystąpił do budowy nowego mostu.
W związku z realizacją inwestycji niezbędna
była także przebudowa linii średniego napięcia
elektrycznego. Zadanie obejmowało także m.in. roboty
rozbiórkowe istniejącego obiektu wraz z dojazdami, regulację potoku oraz budowę obiektu w nowym śladzie o noś-

ności 50 ton (parametry poprzedniego wynosiły 15 ton).
KONSERWACJA MOSTÓW PRZY DROGACH
GMINNYCH
Wykonano prace konserwacyjne na 8 obiektach mostowych polegające na przebudowie barier mostowych, uregulowaniu odwodnienia w obrębie mostów,
uzupełnieniu oznakowania pionowego, uporządkowaniu
terenu w obrębie koryta. Koszt wyniósł 16 000,00 zł i został
pokryty z budżetu gminy. Ponadto wykonano prace polegające na zabezpieczeniu dojazdów na 8 obiektach mostowych w postaci barier drogowych energochłonnych.
Całkowity koszt zabezpieczenia obiektów mostowych
wyniósł 35 500,00 zł. i został sfinansowany ze środków
własnych gminy.
REMONT DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM
W ZBORCZYCACH
Jesienią br. wykonano remont części dachu
świetlicy wiejskiej w Zborczycach. Zakres prac obejmował:
- rozbiórkę pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych;
- przemurowanie kominów;
- wzmocnienie krokiew, położenie folii, łacenie, impregnacja grzybobójcza;
- pokrycie dachówką, montaż rynien, haków i rur spustowych;
- wykonanie podbicia okapu;
- osadzenie wyłazu w połaci dachowej.
Koszt inwestycji wyniósł 33 600 zł. Zadanie
realizował Zakład Remontowo- Budowlany Marek Krysiak
z Bochni.
STABILIZACJA OSUWISKA
Gmina Gdów otrzymała z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych promesę w wysokości 35 000 zł. na
wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej
stabilizacji osuwiska wraz z zabezpieczeniem drogi
gminnej w miejscowości Wieniec. Obecnie trwają prace
związane z przygotowaniem dokumentacji wydowlanowykonawczej. Wcześniej zostały opracowane materiały
geologiczno-inżynierskie.
REMONT DROGI W KSIĄŻNICACH
W Książnicach została wykonana modernizacja drogi wewnętrznej polegająca na wykonaniu
nawierzchni betonowej na odcinku 82 mb i szerokości
2,8m wraz z remontem przepustu drogowego. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł 8 200,00 zł brutto. Prace przy
betonowaniu drogi zostały wykonane systemem
gospodarczym przez miejscowych użytkowników.
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Zakończyła się realizacja zadania pn.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Gdów – Grzybowa – Etap II i Fałkowice Etap I – część
Gdowa”. W ramach projektu powstało prawie 4 km sieci
kanalizacyjnej. Odprowadzane ścieki pochodzą
wyłącznie z gospodarstw wiejskich. Nie ma możliwości
odprowadzenia kanalizacją sanitarną wód
opadowych, gnojowicy
i nie oczyszczonych
wstępnie ścieków
przemysłowych. Ścieki
są doprowadzane do
istniejącej kanalizacji
w Gdowie, a następnie do oczyszczalni ścieków. Część
kolektorów głównych zaprojektowano w drogach
gminnych. W przypadku zwartej zabudowy usytuowanej
wzdłuż ulic rozwiązanie takie jest bardziej ekonomiczne
ze względu na unikanie podwójnych kolektorów po obu

Przepompownia ścieków w Gdowie

stronach drogi. Ponieważ przez teren budowy
przebiegała droga wojewódzka i powiatowa konieczne
było zaprojektowanie kolektorów głównych również na
posesjach prywatnych. W projekcie budowy kanalizacji
sanitarnej zaplanowano jedną przepompownię ścieków.
Nie jest uciążliwa dla otoczenia, ponieważ jej sterowanie
jest automatycznie i wymaga jedynie okresowego
dozoru.
Ostatecznego odbioru robót dokonała
komisja wyznaczona przez Wójta Gminy Gdów
w obecności inspektora nadzoru i przedstawicieli
wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonała ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, oceny wizualnej oraz sprawdziła
zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową.
Całość zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji

12

sanitarnej w miejscowości Gdów – Grzybowa – Etap II
i Fałkowice Etap I – część Gdowa” kosztowała 1 530
767,81zł. Prace wykonywało Przedsiębiorstwo
Budowlano-Drogowe WĄS-BUD z Gdowa.
Źródła finansowania inwestycji:
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013 – 624 381,70 zł.;
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska – 356 000,00 zł. (po spełnieniu określonych
warunków istnieje możliwość umorzenia części pobranej
pożyczki);
- budżet gminy – 550 386,11 zł.
ZMIANA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2013 ROKU
Dnia 1 stycznia 2012 roku weszły w życie
zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, których następstwem będzie przebudowa
systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w gminach. 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:
ilości 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 gospodarowanie odpadami. Rada Gminy ustali
również termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty będą
naliczane na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości, w terminie i na wzorze
ustalonym przez Radę Gminy. Do pierwszej deklaracji
należy dołączyć kopię posiadanej umowy na odbieranie
odpadów komunalnych. W przypadku niezłożenia
deklaracji, lub uzasadnionych wątpliwości, co do
zawartych w deklaracji danych, Wójt w drodze decyzji
określi wysokość należnej opłaty. Z pobranych opłat
gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu
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gospodarowania odpadami komunalnymi, które
obejmują koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu.
W najbliższym czasie Rady Gminy Gdów
planuje podjąć uchwały w sprawach:
- metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty,
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, w tym terminu i miejscu
składania deklaracji,
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,
- górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz za usługi
odbierania odpadów komunalnych.
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.
WYMIANA RUROCIĄGU AC 150
Wymieniono 528,0 mb wyeksploatowanego,
o dużej awaryjności rurociągu AC 150 na PCV 110.
Jednocześnie dodatkowo wykonano 198,0 mb rurociągu
PCV 110 w celu powstania zasilania pierścieniowego
zbiornika wyrównawczego w Bilczycach. Umożliwi to
zasilanie zbiornika na wypadek awarii, jednocześnie
skróci ewentualne przerwy w dostawie wody podczas
robót związanych z obwodnicą na odcinku ul.
Krakowska - ul. Myślenicka. Nowe rurociągi zostały
wyposażone w hydranty p-poż i węzły zasuwowe.

AC 150 po wymianie

MONITORING POMPOWNI NA JAROSZÓWCE
Ze względu na częste zapowietrzanie
rurociągów zasilających w miejscowości Jaroszówka
wykonano nowoczesne sterowanie pompami przy
użyciu falownika i sterownika. Spowodowało to

Nowoczesne szafy monitoringu na Jaroszówce

likwidację tzw. zjawiska "przerwania strugi" w sieci
wodociągowej. Jednocześnie kolejna pompownia
została objęta stałym monitoringiem dotyczącym pracy
przy użyciu internetu. Od tej pory nie ma zgłoszeń od
mieszkańców sygnalizujących usterki w zakresie ilości
dostarczanej wody jak również spadków ciśnienia. Koszt
modernizacji około 16000,00 zł. Całość sfinansowana
ze środków własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gdów.
UPORZĄDKOWANIE BRZEGÓW RZEKI RABY
Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie prowadzili prace polegające na sprzątaniu
i oczyszczaniu brzegów rzeki Raby. W ramach zadania
uporządkowano przybrzeżne nieużytki, usunięto
wystające korzenie, wykarczowano zarośla, krzaki,
samosiejki i wysokie trawy itp. Uporządkowanie terenów
miało na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej
tych obszarów oraz utworzenie dodatkowego miejsca do
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Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Inwestycja bardzo ważna dla zabezpieczenia ilości wody,
gdyż poważnie zagrożona była studnia głębinowa S11
o wydajności 30 m3/h. Przesunięto nurt rzeki poprzez
przemieszczenie materiałów masowych oraz
wyrównano linię brzegową. Trwają prace przy układaniu
narzutu kamiennego. Następnie wykonane będzie
umocnienie faszyną.

Uporządkowane brzegi Raby w okolicy mostu
w Gdowie

KONSERWACJA ROWÓW
W roku 2012 przeprowadzono konserwacje
i naprawy urządzeń melioracji wodnych na długości około
8km. Prace polegały na odmulaniu dna rowów,
oczyszczaniu skarp, naprawie, bądź wymianie

prowadzenie różnego rodzaju form rekreacji i
wypoczynku.
UMOCNIENIE BRZEGÓW RABY
Roboty prowadzone przy zabezpieczeniu
przed erozją boczną lewego brzegu Raby na wysokości
ujęcia wody dla wodociągu Gdów. Brzeg został
zniszczony podczas ostatniej powodzi. Inwestorem był

Rów w Cichawie

Rów w Gdowie przy ul. Szkolnej

Umacnianie Raby prowadzili pracownicy RZGW
w Krakowie

14

przepustów. Na prace te wydano łącznie 100 000 zł.,
z czego 65 000 zł. pochodziło ze środków będących do
dyspozycji sołectw. Roboty wykonano głównie
w miejscowościach: Fałkowice, Gdów, Marszowice,
Nieznanowice, Książnice, Cichawa, Szczytniki,
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Rów w Nieznanowicach

Krakuszowice.
UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU
Jak co roku Gmina Gdów realizuje zadanie
polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu
materiałów zawierających azbest. Zadanie finansowane
jest przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Urząd
Gminy Gdów oraz samych mieszkańców (10% kosztów
przedsięwzięcia). Do Urzędu Gminy wpłynęło od
mieszkańców 20 wniosków dotyczących udzielenia
dotacji na realizację ww. zadanie, którego realizowane
zaplanowana była od 12 do 24 listopada br.
Na terenie Gminy Gdów jest jeszcze około
600 budynków pokrytych eternitem (około 900 ton
eternitu). Według Krajowego Planu Gospodarowania
Odpadami wszystkie materiały zawierające toksyczne
włókna azbestowe muszą zostać unieszkodliwione do
2032 roku. Obecnie nie ma zakazu użytkowania azbestu
(należy jednak każdego roku sprawdzać, czy jest on
w dobrym stanie, np. bez pęknięć), nie wolno natomiast
wykorzystywać go przy wznoszeniu nowych obiektów.
Zadanie polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu materiałów zawierających
azbest będzie prowadzone w kolejnych latach.
APEL WÓJTA GMINY GDÓW
Wraz z początkiem sezonu grzewczego
niektórzy właściciele domów ogrzewają pomieszczenia
paląc w piecach śmieciami - butelkami, opakowaniami
plastikowymi, kawałkami mebli, a nawet starymi
oponami. W świadomości wielu osób takie postępowanie to czysty zysk - pozbywając się odpadów
w zamian uzyskuje się ciepło. Nie jest to jednak zgodne
z prawdą !
Spalanie odpadów w domowych piecach
odbywa się w niskich temperaturach (200 – 500ºC),

z czym wiąże się zwiększoną emisją zanieczyszczeń do
atmosfery i gleby. W większości domów jednorodzinnych kominy znajdują się stosunkowo na
niewielkiej wysokości i w tej sytuacji niemożliwe jest
wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości
i rozproszenie ich przez wiatr. Największą dawkę
zanieczyszczeń przyjmujemy w domu, gdzie spędzamy
większość czasu w ciągu doby.
Dioksyny jakie powstają w procesie spalania
tworzyw sztucznych to jedne z najsilniejszych trucizn.
Są one 10 000 razy bardziej trujące od cyjanku potasu,
lecz ich działanie nie jest natychmiastowe. Powoli, ale
skutecznie uszkadzają one narządy wewnętrzne:
wątrobę, płuca, nerki, rdzeń kręgowy i korę mózgową,
zwiększają także ryzyko wystąpienia nowotworów.
Niecałe dwa miligramy dioksyn wystarczą, by zabić
ważącego 80 kilogramów człowieka.
Starając się uzmysłowić, jak szkodliwe dla
zdrowia jest spalanie śmieci, trzeba też mieć na
uwadze, że zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z późn. zm.), wójt, burmistrz lub prezydent
miasta może w drodze decyzji, nakazać osobie
fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na
środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności
zmierzających do ograniczenia negatywnego
oddziaływania na środowisko.
Należy także dodać, iż właściciele
nieruchomości, których prawo własności zostało
naruszone przez immisję, mogą dochodzić swoich praw
na drodze cywilnoprawnej, występując do sądu
powszechnego przeciwko właścicielom sąsiednich
nieruchomości, z roszczeniami o zaniechanie
naruszeń. A także, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251,
z późn. zm.) nieprzestrzeganie prawa w przypadku
termicznego przekształcania odpadów poza
instalacjami spełniającymi określone wymagania
podlega karze aresztu lub grzywny.
Dlatego, zwracam się do Was drodzy
Mieszkańcy Gminy Gdów, o powstrzymanie się od
palenia śmieci w kotłach, mając na uwadze nie tylko
nieuchronność kary za wykroczenia ale przede
wszystkim pomyślmy o zdrowiu swoim i Naszych
bliskich.
Nie spalajmy śmieci w domowych piecach,
nie trujmy samych siebie i Naszych bliskich!
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WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW
29 czerwca 2012 r. we wszystkich
placówkach oświatowych zakończono rok szkolny
2011/2012. W Gimnazjum im. św. Brata Alberta
w Gdowie oraz w Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły
w Niegowici pożegnano uczniów klas trzecich, którzy od
września br. podjęli naukę w szkołach średnich.
W uroczystościach wzięli udział uczniowie, rodzice,
nauczyciele, pracownicy szkół oraz przedstawiciele
władz samorządowych. Spotkanie było także okazją do
wyróżnienia uczniów, którzy w szczególny sposób na to
zasłużyli.

Nagrodę wójta Gminy Gdów otrzymał Miłosz Chyba

Uczniowie wyróżnieni w Gimnazjum
w Gdowie:
Nagrodę Wójta Gminy Gdów otrzymał Miłosz Chyba.
Nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy Gdów
otrzymała Anna Doda.
Nagrodę Przewodniczącej Rady Rodziców otrzymała
Aneta Tomczyk.
Nagrodę Dyrektora Gimnazjum otrzymał Dawid
Olbrycht.

Nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy Gdów
otrzymał Kamil Szymański.
Nagrodę Przewodniczącej Rady Rodziców otrzymała
Żaneta Widełka.
Nagrodę Dyrektora Gimnazjum otrzymała Weronika
Kocwa.
INFORMACJE Z GMINNEJ OŚWIATY
(STAN NA 30.09. 2012 R.)
2 616 uczniów i przedszkolaków od 1 września rozpoczęło naukę w 16 placówkach oświatowych,
których organem prowadzącym jest Gmina Gdów.
Do poszczególnych placówek oświatowych
uczęszcza następująca liczba uczniów:
Przedszkole Samorządowe w Gdowie – 191
dzieci (wraz z oddziałem w Winiarach)
Przedszkole Samorządowe w Szczytnikach – 50 dzieci
Szkoła
Podstawowa
Bilczyce
Gdów
Jaroszówka
Książnice
Marszowice
Niegowić
Pierzchów
Szczytniki
Wiatowice
Winiary
Zręczyce

Ilość
uczniów
78
361
65
67
81
145
119
91
63
82
134

Ilość
dzieci*
22
54
24
25
17
47
35
19
23
29

*- ilość dzieci w oddziale przedszkolnym utworzonym
przy danej szkole podstawowej
Gimnazjum w Gdowie – 362 uczniów
Gimnazjum w Niegowici – 314 uczniów
Szkoła Muzyczna w Gdowie – 118

Nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy odbiera
Kamil Szymański

Uczniowie wyróżnieni w Gimnazjum
w Niegowici:
Nagrodę Wójta Gminy Gdów otrzymała Amanda Matras.
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Samorząd otrzymuje subwencję oświatową
na prowadzenie szkół podstawowych, szkół
gimnazjalnych oraz szkoły muzycznej (nie ma subwencji
na utrzymanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
oraz dowozy uczniów). Od 01.09.2011 r. zmieniły się
zasady finansowania pobytu dzieci w przedszkolach.
Obecnie każdy maluch ma zapewnioną bezpłatną
5-godzinną podstawę programową wychowania
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przedszkolnego, a jej koszt pokrywany jest wyłącznie
z budżetu gminy. Za dłuższy pobyt dziecka
w przedszkolu płacą rodzice. Opłata wynosi 2,20 zł. za
każda godzinę powyżej podstawy programowej.
Oddziały przedszkolne (5-godzinne) działające przy
szkołach podstawowych są bezpłatne. Koszty ich
utrzymania pokrywane są wyłącznie z budżetu gminy.
W bieżącym roku szkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Gdowie został utworzony dodatkowy oddział dla
dzieci. Obecnie w Przedszkolu Samorządowym
w Gdowie działa 8 oddziałów (w tym jeden integracyjny),
do których uczęszcza 191 dzieci. W Przedszkolu
Samorządowym w Szczytnikach utworzone są
2 oddziały dla 50 dzieci.
W roku szkolnym 2012/2013 wychowaniem
przedszkolnym objęto 574 dzieci co stanowi 69% dzieci
w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Gdów. Na
terenie Gminy funkcjonuje jedno przedszkole
niepubliczne "Akademia Małego Człowieka", do którego
uczęszcza 40 dzieci. Dotacja z budżetu gminy do
niepublicznego przedszkola w 2012 r. wynosi około
275 000 zł.
Zadaniem samorządu jest zapewnienie
uczniom dojazdu do placówek oświatowych. Na terenie
gminy dowóz uczniów realizują trzy firmy przewozowe,
które łącznie dysponują 5 autobusami oraz 3 busami. Do
szkół podstawowych i gimnazjów dowożonych jest około
1000 uczniów, natomiast do szkół specjalnych
i przedszkoli dowożonych jest 18 osób. Opiekę nad
uczniami i przedszkolakami w tym czasie sprawują
pracownicy (7 osób) zatrudnieni przez GZEAS
w Gdowie. Dzieci i młodzież wsiadają do autobusów na
wyznaczonych przystankach i po zajęciach odwożeni są
z powrotem. W bieżącym roku szkolnym koszty
przeznaczone na dowozy uczniów wyniosą około
950 000 zł.
WYBORY DYREKTORÓW W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH
W ostatnich miesiącach odbyły się konkursy
na stanowisko dyrektora w siedmiu placówkach
oświatowych, których organem prowadzącym jest
Gmina Gdów. W pięciu szkołach dyrektorzy zostali
wyłonieni w postępowaniu konkursowym, natomiast
w dwóch placówkach (SP w Książnicach i SP
w Winiarach) nie wybrano żadnego z kandydatów.
W tych szkołach Wójt Gminy Gdów powierzył na
zasadach powołania funkcję dyrektora na okres

Akt powołania odbiera dyrektor SP w Winiarach
Beata Kramarska

10 miesięcy (od 1 września 2012 r. do 30 czerwca
2013 r.).
W poszczególnych placówkach oświatowych
na stanowisko dyrektora zostały wybrane następujące
osoby:
- Szkoła Podstawowa w Jaroszówce – Elżbieta
Średniawa,
- Szkoła Podstawowa w Książnicach – Agnieszka
Partyka – Wiej,
- Szkoła Podstawowa w Marszowicach – Grzegorz
Dziedzic,
- Szkoła Podstawowa w Niegowici – Małgorzata Dymek,
- Szkoła Podstawowa w Winiarach – Beata Kramarska,
- Szkoła Podstawowa w Zręczycach – Ryszard Micek,
- Gimnazjum w Gdowie – Jan Zawała.
Ponadto, w związku z podjęciem nowej
pracy, ze stanowiska kierownika Gminnego Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gdowie
zrezygnowała Ewa Konieczna. Został ogłoszony nabór
na wolne stanowisko pracy. W wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze
urzędnicze stanowisko w jednostce organizacyjnej
Gminy Gdów
do zatrudnienia na stanowisku Kierownika Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gdowie wybrana została Julita Natkaniec. Nowa
kierownik GZEAS zaczęła pełnić swoje obowiązki od
września br.
Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gdowie jest jednostką organizacyjną
Gminy Gdów, która zajmuje się m.in. realizacją zadań
własnych Gminy Gdów oraz zadań zleconych z zakresu
edukacji publicznej, a także zajmuje się obsługą
administracyjną, finansową i organizacyjną placówek
oświatowych, których organem prowadzącym jest
Gmina Gdów.
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REMONTY PRZEPROWADZONE W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH
Szkoła Podstawowa w Bilczycach – wykonanie ławek parkowych, wymiana stolarki wewnętrznej
(drzwi), przebudowa parkingu i ogrodzenia, naprawa
urządzeń sanitarnych – łączny koszt 12 672,95 zł.
Szkoła Podstawowa w Gdowie – wymiana
instalacji wody zimnej i ciepłej, wymiana instalacji
cyrkulacji związana z awarią instalacji, remont części
instalacji elektrycznej, wymiana instalacji centralnego
ogrzewania w stołówce i zapleczu szkoły, wymiana okien
w sali gimnastycznej – łączny koszt 50 121,29 zł.
Szkoła Podstawowa w Jaroszówce –
wymiana pompy obiegowej i modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania – łączny koszt 8 474,70 zł.
Szkoła Podstawowa w Marszowicach –
remont ławek przyszkolnych, remont baterii
umywalkowych – łączny koszt 2 180,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Szczytnikach –
montaż rolek tekstylnych, modernizacja oczyszczalni
ścieków – łączny koszt 5 820,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Wiatowicach –
wykonanie instalacji odgromowej, zakup i montaż placu
zabaw – łączny koszt 14 800,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Winiarach – wymiana
świetlówek i instalacji świetlnej, remont placu zabaw –
łączny koszt 6 590,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Zręczycach –
wymiana stolarki okiennej, wymiana kotła centralnego
ogrzewania – łączny koszt 85 086,02 zł
Gimnazjum w Niegowici – remont schodów
zewnętrznych – koszt 5 400,00 zł.
Łączny koszt przeprowadzonych prac
wyniósł 191 144,96 zł.
3 240 GODZIN DODATKOWYCH ZAJĘĆ DLA
UCZNIÓW
W Gminie Gdów realizowany jest projekt pn.
”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III z terenu Gminy Gdów”.
W dodatkowych zajęciach uczestniczą dzieci ze
wszystkich szkół podstawowych. Przewidziano dla nich
bogatą ofertę zajęć zgodną z indywidualnymi
potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi
i rozwojowymi. W ramach programu realizowane są
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci w klasach I-III.
Projekt ma na celu poprawę jakości pracy szkół,
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wyeliminowanie zagrożenia dysleksją, dyskalkulią,
dysortografią, eliminację zaburzeń komunikacji
społecznej, rozwój mowy i inne. Projekt poszerzy wiedzę
uczniów również z zakresu nauk matematyczno przyrodniczych. W ramach zadania przewiduje się
realizację 3 240 godzin pracy z uczniami.
W zajęciach, które mają na celu pokonanie
trudności w czytaniu, pisaniu i rozumowaniu treści
uczestniczy 89 uczniów. Są to dzieci mające problem
z opanowaniem umiejętności prawidłowego wypowiadania się, płynnego czytania i kształtnego pisania. Kolejna
grupa dzieci (83 uczniów) bierze udział w dodatkowych
zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, które mają na celu
usuwanie wad postawy. Wady wymowy korygowane są
w czasie zajęć logopedycznych. Uczestniczy w nich
64 uczniów. W celu wyeliminowania zaburzeń komunikacji społecznej dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne wprowadzone zostały zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne (dla 15 uczniów). Kolejnym problemem
w szkole są trudność w zdobywania umiejętności
matematycznych. W dodatkowych zajęciach z tego
zakresu edukacji uczestniczy 18 uczniów. Dla dzieci
szczególnie zdolnych zaplanowano dodatkowe zajęcia
matematyczno – przyrodnicze. Uczestniczy w nich 132
uczniów.
W ramach projektu możliwe jest również
doposażenie bazy dydaktycznej szkół w specjalistyczny
sprzęt (m.in. pakiety do diagnozowania i korygowania
dysfunkcji rozwojowych tj. wad wymowy, dysleksji, wad
postawy, zaburzeń koordynacji ruchowej).
Projekt pn. „Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I – III z terenu
Gminy Gdów” odbywa się 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”.
Realizacja projektu rozpoczęła się we
wrześniu 2012 r., a jego zakończenie zaplanowano
w grudniu 2013 r. Koszt zadania wynosi 378 000 zł.
i w całości zostanie pokryty z dofinansowania.
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OŚWIATA
DODATKOWY ANGIELSKI DLA UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GDOWIE
W SP w Gdowie realizowany jest projekt pn.
„Say More”, w ramach Programu English Teaching
i finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA.
Dotacja przyznana na realizację zajęć
przewidzianych w projekcie wynosi 8 000,00 zł. Głównymi
celami projektu są: przełamanie barier utrudniających
użycie języka angielskiego, udoskonalenie sprawności
komunikacyjnych uczniów oraz rozwój ich talentów, nie
tylko językowych. Odbiorcy bezpośredni projektu to
uczniowie klas starszych – 9 zespołów klasowych (około
190 osób), a pośrednimi także uczniowie klas młodszych
(około 200 dzieci).
W Szkole Podstawowej w Gdowie organizowane są dodatkowe zajęcia językowe „Let's Speak
English” (zajęcia prowadzone raz w tygodniu poświęcone
są doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych) oraz
„Communicative activities” (układanie dialogów typowych
dla danej sytuacji oraz odgrywanie scenek z wykorzystaniem kostiumów i rekwizytów).
W czasie dodatkowych spotkań językowych uczniowie
przygotują spektakl teatralny, który zostanie wystawiony

ENGLISH TEACHING W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W NIEGOWICI
Z początkiem października br. w Szkole
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niegowici rozpoczęły się dodatkowe zajęcia z języka
angielskiego. „Robin Hood – mały ambasador języka
angielskiego” to projekt realizowany w ramach Programu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności English
Teaching, którego krajowym operatorem jest Nidzicka
Fundacja Rozwoju NIDA. Dotacja przyznana na realizację
zajęć przewidzianych w projekcie wynosi 10 953,00zł.
Trzon projektu stanowi cykl stacjonarnych
spotkań organizowanych na terenie szkoły w postaci zajęć

Uczniowie klasy czwrtej SP w Niegowici w czasie
dodatkowych zajęć jezyka angielskiego

Zajęcia pn. Communicative activities_ w SP w Gdowie

z okazji Dnia Matki.
Inne planowane wydarzenia to: dzień Języka
Angielskiego, Dzień Amerykański, konkurs plastyczny,
zajęcia z native speakerem oraz lekcje otwarte dla
rodziców, nauczycieli oraz uczniów z klas młodszych
W Centrum Kultury w Gdowie odbędzie się
także Gminny Konkurs Głośnego Czytania, na który
zostaną zaproszeni uczniowie z innych szkół. Oprócz tego
uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach
językowych organizowanych przez krakowskie biuro
British Council oraz organizację Nauka Bez Granic.
Koordynatorem projektu jest nauczycielka języka
angielskiego p. Grażyna Sparzyńska.

pozalekcyjnych odbywających się raz w tygodniu po 90
min, przeznaczony dla uczniów klasy czwartej. Bohaterem
cyklu jest Robin Hood, który podróżując po świecie
odwiedza kraje anglojęzyczne. We wszystkich podróżach
towarzyszą mu dzieci, które w ten sposób zdobywają
podstawowe informacje dotyczące danego kraju oraz jego
kultury. Udokumentowaniem zdobytej wiedzy oraz
umiejętności po każdym spotkaniu będzie zdobycie małej
odznaki danego kraju. Natomiast cały cykl zakończy się
zdobyciem przez dzieci tytułu „Robin Hood - mały
ambasador języka angielskiego" oraz wręczeniem dużej
odznaki. Na początku listopada dzieci poznawały Wielką
Brytanię i zdobywały angielski paszport uprawniający do
odbywania dalszych podróży.
Projekt będzie realizowany do listopada 2013
r. Oprócz wspomnianego cyklu spotkań zaplanowane
zostały również inne wydarzenia dla szerszej
społeczności szkolnej związane z pogłębianiem
umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz
poszerzaniem wiedzy o krajach anglojęzycznych.
Koordynatorem projektu jest nauczycielka języka
angielskiego p. Marta Rokicka.
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KLUTURA
I FESTIWAL PIOSENEK ANDRZEJA ZIELIŃSKIEGO
Pomysł zorganizowania Festiwalu właśnie
w Gdowie nie był przypadkowy. Andrzej Zieliński tutaj się
urodził, a kilka lat temu Rada Gminy Gdów nadała mu
tytuł Honorowego Obywatela Gdowa.
Andrzej Zieliński jest jednym z najwybitniejszych polskich wokalistów, pianistów i kompozytorów.
W 1965r. był jednym z założycieli, a następnie liderem
zespołu Skaldowie. Przez lata zdobył wiele
prestiżowych nagród na różnorodnych festiwalach
piosenek.

Uczestnicy festiwalu

Życzenia dla jubilata

Artysta przewodniczył jury I Festiwalu
Piosenek A. Zielińskiego. Oprócz niego w komisji
oceniającej zasiedli muzycy: Janusz Gajec i Tomasz
Wolak. Jury wysłuchało 15 wykonawców z powiatów
wielickiego (z Gmin: Biskupice, Gdów, Wieliczka)
i bocheńskiego (z Gmin: Łapanów i Żegocina). Na
scenie gdowskiego Centrum Kultury zabrzmiały m.in.
takie utwory jak: „Kulig”, „Wszystko mi mówi, że mnie
ktoś pokochał”, „Medytacje wiejskiego listonosza”,
„Prześliczna wiolonczelistka”, „W żółtych płomieniach
liści”, „Wiosna”, „Dziś prawdziwych cyganów już nie ma”
i wiele innych.
5 października 2012r. Andrzej Zieliński

świętował także swoje 68 urodziny. Po wręczeniu nagród
laureatom przyszedł więc czas dla tradycyjne „Sto lat”
dla solenizanta. W imieniu mieszkańców Gminy Gdów
życzenia Andrzejowi Zielińskiemu złożył Wójt Zbigniew
Wojas. Podczas gali finałowej I Festiwalu Piosenek
Andrzeja Zielińskiego wystąpiła także Reprezentacyjna
Orkiestra Gminy Gdów. Ponadto program taneczny do
utworów twórcy Skaldów przygotowali tancerze
z krakowskiej Szkoły Tańca Wena. Festiwal zakończył
się wspólnym występem laureatów i Andrzeja
Zielińskiego.
CENTRUM KULTURY ZAPRASZA!
- 5 grudnia, godz. 17.00 – Święty Mikołaj
przyniesie prezenty dla wszystkich dzieci i młodzieży
działających na co dzień w grupach artystycznych
w Centrum Kultury w Gdowie oraz w świetlicach
wiejskich. Prezentami obdarowanych zostanie w sumie
ponad 300 osób. Wizycie świętego Mikołaja towarzyszyć
będzie część artystyczna, w czasie której wystąpią
poszczególne grypy.
19 grudnia, godz. 17.00 – wykład dla
słuchaczy gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
pt. „Boże Narodzenie – obrzędy, tradycje, zwyczaje…”,
bezpośrednio po wykładzie odbędzie się spotkanie
opłatkowe dla studentów-seniorów.
- 21 grudnia, godz. 17.00 - Rozstrzygnięcie XI
Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie
internetowej Centrum Kultury w Gdowie www.ckgdow.pl.
Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Nagrodzone prace będzie można
obejrzeć 21 grudnia podczas uroczystego wręczenia
nagród połączonego z kiermaszem ozdób świątecznych
wykonanych w pracowni plastycznej Centrum Kultury.
Zapraszamy!
13 stycznia 2013r. – XXI Finał WOŚP pieniądze zebrane w całej Polsce zostaną przekazane
na wsparcie terapii noworodków i niemowlaków oraz na
wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów
opiekuńczo-leczniczych. Tradycyjnie Gdowski sztab
z siedzibą w Centrum Kultury będzie obejmował swoim
zasięgiem gminy Gdów, Łapanów i Raciechowice.
Wszystkich zainteresowanych wolontariatem prosimy
o kontakt pod numerem (12) 251-43-67 wew. 24.
Szczegółowe informacje o XXI Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy można znaleźć na stronie
internetowej - www.wosp.org.pl
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POMOC SPOŁECZNA
AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY GDÓW
Gmina Gdów poprzez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej realizuje 3-letni projekt systemowy pn.
„Aktywizacja mieszkańców Gminy Gdów”. W 2012 r. biorą
w nim udział osoby niepełnosprawne w wieku 20-59 lat
zamieszkałe na naszym terenie. Program, który

Szkolenie z przedsiębiorczości społecznej

realizowany jest od 2010 r., ma na celu zwiększenie
aktywności społecznej, zawodowej i zdrowotnej 60 osób
niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w pokonywaniu
barier psychospołecznych, podniesienie kwalifikacji
zawodowych oraz poprawę zdrowia i sprawności
psychofizycznej.
W tym roku uczestnicy podzieleni na grupy
biorą udział w:
- warsztatach rozwoju osobistego (40 godzin) - uczestnicy
uczyli się jak wykorzystać swój potencjał oraz usprawniali
swoje zdolności i umiejętności społeczne; celem
warsztatów było także wzmocnienie poczucia własnej
wartości i pewności siebie,
– kursie obsługi komputera (40 godzin) - szkolenie miało na
celu nabycie podstawowych umiejętności obsługi edytora
tekstu, wykorzystania internetu w życiu codziennym oraz
korzystania z poczty elektronicznej,
- szkoleniu z podstaw przedsiębiorczości (40 godzin) poruszana była tematyka dotyczącą m.in. możliwości
pozyskiwania dofinansowania z programów pomoco-wych
dla osób niepełnosprawnych rozpoczynających własną
działalność gospodarczą oraz wprowadzono uczestników
w podstawowe zagadnienia związane z istotą
przedsiębiorczości społecznej.
- kursie e-learningowy - szkolenie miało na celu zdobycie
umiejętności poszukiwania pracy w Internecie, ponadto
każdy uczestnik dokonywał wyboru drugiego modułu,
zgodnego z własnymi zainteresowaniami.
Po ukończeniu każdego szkolenia uczestnicy
kursu otrzymali certyfikaty potwierdzające udział i nabyte
umiejętności.
Projekt zakłada także poprawę stanu zdrowia
i kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych.
W listopadzie br. odbył się 14-dniowy turnus
rehabilitacyjno-zdrowotny, w czasie którego uczestnicy
korzystali z różnorodnych zabiegów dostosowanych do ich
aktualnego stanu zdrowia, zajęciach ruchowych w sali
fitness lub na siłowni, zajęciach na basenie i innych.
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Uczystnicy kursu obsługi komputera

Każdego dnia uczestnicy mieli zapewnioną stałą opiekę
lekarską i pielęgniarską.
W ramach zadania, przy GOPS od 2010 r., działał
Punkt informacji i doradztwa dla osób niepełnosprawnych.
Można było w nim skorzystać z pomocy pracownika
socjalnego oraz prawnika. Prawnik udziela pomocy
wszystkim mieszkańcom Gminy Gdów w sprawach z zakresu
prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Realizacja tegorocznej edycja projektu będzie
kosztować ponad 190 tys. zł. Wartość całego zadania, które
realizowane jest w latach 2010 – 2012 wynosi 570 tys. zł.
Wkład własny Gminy Gdów to niespełna 14 % wszystkich
kosztów. W poprzednich latach w projekcie „Aktywizacja
mieszkańców Gminy Gdów” wzięli udział podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach oraz
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Podolanach.
Projekt „Aktywizacja mieszkańców Gminy Gdów”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
NOWE KRYTERIA W POMOCY SPOŁECZNEJ
I ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gdowie uprzejmie informuje, że od 1 października 2012
roku nastąpiła zmiana kryteriów dochodowych
uprawniających do świadczeń pomocy społecznej oraz kwot
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POMOC SPOŁECZNA
niektórych świadczeń. Procedura oraz powody
przyznawania pomocy nie uległy zmianie.
W dniu 17 lipca 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod
poz. 823 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem
1 października 2012 r. i wprowadza nowe zweryfikowane
kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych
w pomocy społecznej.
NOWE KRYTERIA W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje również, że zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości

dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się
stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny
oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz.
959) od 1 listopada 2012 r. uległy zmianie kryteria
dochodowe przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny oraz dodatki, a także zmieniły się wysokości zasiłków rodzinnych.
Pozostałe świadczenia rodzinne takie jak
dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) nie uległy
zmianie.
Nie uległo zmianie także kryterium dochodowe
uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego w przypadku bezskuteczności alimentów,
które nadal wynosi 725 zł.

tab. nowe kryteria w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych

tab. nowe kryteria w świadczeniach rodzinnych
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BEZPIECZEŃSTWO
KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
16 druhów z jednostek w Cichawie, Gdowie,
Pierzchowie, Wiatowicach i Winiarach uczestniczyło
w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, który odbywał
się w remizie OSP Winiary. Kurs obejmował 66 godzin
zajęć (25 godzin wykładów oraz 41 godzin ćwiczeń
praktycznych).

Cwiczenia w udzielaniu pomocy nieprzytomnemu

Szkolenie zakończyło się egzaminem. Część
teoretyczna została przeprowadzona w formie testu
składającego się z 30 pytań wybranych przez komisję
spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum
Egzaminów Medycznych. Podstawą do zaliczenia
egzaminu teoretycznego było udzielenie prawidłowych
odpowiedzi na co najmniej 90 % pytań. Pozytywny wynik tej
części egzaminu był warunkiem dopuszczenia do
egzaminu praktycznego, który polegał na wykonaniu
zadań sprawdzających praktyczne postępowanie
w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz
wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na
fantomie.
Wszyscy uczestnicy złożyli egzamin
z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenie
ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy. Uzyskane zaświadczanie jest ważne przez okres
3 lat od dnia jego wydania. Koszt szkolenia wyniósł około
12 000 zł. i w całości został pokryty z budżetu Gminy Gdów.
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Za zimowe utrzymanie dróg gminnych na
terenie Gminy Gdów odpowiada „WADBUD” Firma
Usługowo-Handlowa Waldemar Kożuch, Trąbki 451,
32-020 Wieliczka – tel. 506 – 257 – 321. Koordynator:
Urząd Gminy Gdów – Referat Zarządzania Drogami
i Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomościami, tel: 12-251-55-32
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na
terenie Gminy Gdów odpowiada konsorcjum firm: Lider -
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Spółdzielnia Kółek Rolniczych i Rolników w Szarowie,
Partner - Usługi Budowlane i Działalność Handlowa Andrzej
Włodek z Czyżowa oraz Partner - Firma Usługowo –
Budowlana Rafał Filipowski z Czyżowa - tel. 695-842-882,
12 284-13-06. Koordynator: Zarząd Dróg Powiatowych
w Wieliczce, tel. 12 288-28-74, 667-162-161 oraz 607-650470.
Za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na
terenie Gminy Gdów odpowiada:
a) DW 966 z Wieliczki do Podolan – Zakład Gospodarki
Komunalnej w Krakowie, ul. Wodna 4 – tel. Janusz
Niemczyk (12) 265 71 73, 506 184 641. Koordynator: Zarząd
Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy Wieliczka, tel. 12 27820-99, 695-605-618.
b) DW 966 z Podolan w kierunku Łapanowa – POLDIM S.A.
Tarnów ul. Kochanowskiego 37a – tel. Józef Łagosz (14) 684
49 01, 604 289 484. Koordynator: Zarząd Dróg
Wojewódzkich Obwód Drogowy Wieliczka, tel. 12 278-2099, 695-605-618.
c) DW 967 z Myślenic do Łapczycy - ENIGMA GROUP Sp.
z o.o. Bochnia ul. Chodenicka 39 – tel. Paweł Lichy – (14)
665 00 50, 600 896 886. Koordynator: Zarząd Dróg
Wojewódzkich Obwód Drogowy Myślenice, tel. 12 272-1788, 603-923-107.
„ODDAJ KREW - URATUJ ŻYCIE”
Zbiórka krwi odbędzie się 12 stycznia 2013 r.
(SOBOTA) w godzinach od 9:00 – 13:00 w budynku
Przedszkola Samorządowego w Gdowie.

Zbiórka krwi w dniu 23.09.2012 r.

Kto może oddać krew?
- osoba zdrowa, wypoczęta,
- 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
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