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

Blok komunalny dla powodzian 
w Zręczycach

Boisko do piłki nożnej 
- Orlik w Niegowici

Odbudowa budynków zniszczonych 
przez powódź i osuwiska - Winiary
Odbudowa budynków zniszczonych 
przez powódź i osuwiska - Winiary

Remont ul. Bocheńskiej w GdowieRemont ul. Bocheńskiej w Gdowie

Uczniowie z Jaroszówki w czasie 
dodatkowych zajęć języka angielskiego
Uczniowie z Jaroszówki w czasie 
dodatkowych zajęć języka angielskiego

Zajęcia muzyczne w Centrum Kultury 
w Gdowie
Zajęcia muzyczne w Centrum Kultury 
w Gdowie
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Słowo Wójta
Budżet sołectw na 2012 r. 
Inwestycje
Drogi 
Ochrona środowiska 
Edukacja 

SPIS TREŚCI

Szanowni Mieszkańcy

Niewiele czasu pozostało już do końca roku.
Jest to więc doskonały moment do podsumowania 
dotychczas podejmowanych działań i przedsięwzięć. 
A udało się zrobić naprawdę wiele. Do największych 
inwestycji, które zrealizowaliśmy w ostatnich mie-
siącach mogę zaliczyć m.in. powstanie kompleksu 
sportowego Orlik w Niegowici, dalszą rozbudowę 
kanalizacji sanitarnej w Gdowie, modernizację dróg 
oraz wybudowanie w Zręczycach bloku komunalnego, 
w którym zamieszkały rodziny poszkodowane w czasie 
ubiegłorocznej powodzi i powstałych na jej skutek 
osuwisk. 

Koniec roku to także czas przygotowywania 
nowego budżetu. Każdy z nas słyszał w mediach 
o ogólnoświatowym kryzysie i jego skutkach. Kolejne 
kraje mają ogromne kłopoty finansowe, a kursy walut są 

 

niestabilne. Dlatego już dziś wiadomo, że w najbliższych 
latach musimy zacisnąć pasa. Pomimo, że w przy-
szłorocznym budżecie gminy będą oszczędności mogę 
wszystkich zapewnić, że nie zabraknie w nim pieniędzy 
na nowe inwestycje. 

W ostatnim numerze Biuletynu zapewniałem, 
że jednym z priorytetów na najbliższe miesiące jest 
doprowadzenie do rozpoczęcia budowy północnej części 
obwodnicy Gdowa.  Dziś chcę Państwa poinformować, że 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg 
na realizację tego zadania. Inwestycja, o którą walczy-
liśmy wspólnie kilka lat będzie w końcu realizowana. 
Wykonawcę robót powinniśmy poznać jeszcze w tym 
roku.

Gorąco Państwa zachęcam do przeczytania 
Biuletynu. Znajdują się w nim informacje z różnych 
obszarów, 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 rodzinnych spotkań w gronie najbliższych. 
Natomiast nadchodzący rok, by przyniósł nam wszystkim 
satysfakcję oraz wiele sukcesów zarówno w życiu 
prywatnym jak i zawodowym.

Wójt Gminy Gdów 
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BUDŻET SOŁECTW NA 2012 R. 

Bilczyce
Cichawa
Czyżów
Fałkowice
Gdów
Hucisko
Jaroszówka
Klęczana
Krakuszowice
Książnice
Kunice
Liplas
Marszowice
Niegowić
Niewiarów
Nieznanowice
Niżowa
Pierzchów
Podolany
Stryszowa
Szczytniki
Świątniki
Wiatowice
Wieniec
Winiary
Zagórzany
Zalesiany
Zborczyce
Zręczyce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

34 500
26 250
13 950
12 300

228 850
5 950
6 350
4 400

16 900
28 750
17 900
13 750
56 350
20 750
20 150
32 850
4 950

21 550
5 550
7 650

17 600
7 800

21 250
20 150
31 750
17 550
4 400
7 950

22 000

ŚRODKI FINANSOWE WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W 2012 R.

Sołectwo
Kwota w zł. 

pozostawiona do dyspozycji 
sołectwa na 2012 r.

Lp.

RAZEM 730 100

Zbigniew Wojas

Pomoc społeczna 
Kultura 
Gospodarka komunalna 
Sport i rehabilitacja
Bezpieczeństwo 
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Jesienią br. w każdej miejscowości odbyło się 
zebranie wiejskie, na którym zatwierdzono plan 
finansowy sołectwa w zakresie środków wyodrębni-
onych do dyspozycji sołectw na 2012 r.

Środki finansowe do dyspozycji sołectw 
pochodzą z procentowego udziału sołectwa 
w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób 
fizycznych – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gdów 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie: zasad szacowania 
środków budżetu Gminy Gdów pozostających do 

dyspozycji sołectw.

Kwota  pozostawiona do dyspozycji 
wszystkich sołectw w 2012 roku wynosi 730 100,00zł

W większości sołectw planowane wydatki 
obejmują: odmulanie i konserwację cieków wodnych, 
remonty dróg, modernizację oświetlenia ulicznego, 
remonty budynków komunalnych oraz wsparcie 
organizacji społecznych działających w danej 
miejscowości.
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osuwisk gospodarstw wycenił rzeczoznawca 
majątkowy. Na tej podstawie były wypłacane zasiłki, 
których maksymalna wysokość na budowę nowego 
domu wyniosła 300 000zł. Zasiłki wypłacane były 
w dwóch transzach – najpierw 30% , a po rozliczeniu 
tej dotacji pozostałe 70% przyznanej kwoty. 

Obecnie w budynkach trwają prace 
wykończeniowe. Nowe domy powstają na działkach 
w Gdowie, Winiarach i Wiatowicach. Wszelkie 
formalności związane z wypłatą i rozliczeniem dotacji 
załatwiane są w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gdowie. Na odbudowę domów 
zdecydowały się cztery rodziny, natomiast jedna 
zakupiła dla siebie nowy dom.

BUDYNEK KOMUNALNY W ZRĘCZYCACH
Prace związane z wybudowaniem bloku 

prowadz i ła  F i rma Budowlano-Remontowa 
WMWIKTOR z Nowego Sącza, która została wybrana 
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego. W obiekcie 
znajduje się 6 mieszkań. Posiada on pełną 
infrastrukturę zewnętrzną – drogi dojazdowe, parking, 
parking i podjazd dla osób niepełnosprawnych. 
Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 

2455 m . Jedno z mieszkań jest dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Wielkość miesz-
kania umożliwia swobodne poruszanie się niepełno-
sprawnego na wózku inwalidzkim. 

Układ technicznio-konstrukcyjny budynku 
pozwala na zaadoptowanie strychu na cele 
mieszkaniowe. W razie potrzeby, w kolejnych latach 
można przygotować tam jeszcze dwa dodatkowe 
mieszkania. Wymaga to uzyskania odpowiednich 

pozwoleń.

Koszt inwestycji – 921 000,00 zł.:
- etap I i II (2009 – 2010 r.) – fundamentu i piwnice 
(finansowanie: 93 000,00zł - budżet gminy)
- etap III (2011 r.) – 772 000,00 zł. – finansowanie: 
budżet gminy (30%) oraz dotacja z Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (70%) 
- roboty dodatkowe (2011r.) – 56 000,00 zł 
(finansowane: budżet gminy).

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI 
W PRZYSZŁYM ROKU 

Gmina Gdów otrzyma w sumie 367 tys. zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na odnowę centrum 
wsi Szczytniki oraz I etap budowy Parku Przygody 
i Rozrywki w Gdowie. Wnioski o dofinansowanie 
zostały złożone w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Na remont nawierzchni placu 
manewrowo-postojowego i budowę 9 miejsc 
postojowych w Szczytnikach udało się pozyskać 
ponad 216 tys. zł, natomiast na I etap budowy Parku 
Przygody i Rozrywki w Gdowie ponad 150 tys. W obu 
przypadkach dofinansowanie wyniesie 75 proc. 
kosztów kwalifikowanych.

DROGI 

WYREMONTOWANO DROGI DO PÓL
W ramach corocznie prowadzonych prac 

związanych z modernizacją dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych, w 2011 r. zmodernizowano drogi do 
pól w sołectwach: Cichawa, Czyżów i Zręczyce. 
Prace polegały na wykorytowaniu rowów oraz 
utwardzenie dróg mieszanką kruszyw – podbudowa 
z żużla wielkopiecowego, a następnie nawierzchnia 
z tłucznia kamiennego. Łączna długość wyremonto-
wanych odcinków wynosi 980 mb. Koszt zadania 
wyniósł 167 441,00zł. Inwestycję sfinansowano ze 
Gminy Gdów (50%) oraz dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (50%).

NOWA DROGA W ZRĘCZYCACH
 (TZW. SKOTNICA)

Odbudowa drogi gminnej, która została 
zniszczona w wyniku intensywnych opadów 
atmosferycznych w 2010 r. została przeprowadzona 
na odcinku 840 mb. Zakres prac obejmował m.in. 
mechaniczne ścięcie poboczy, oczyszczenie 
nawierzchni drogowych i skropienie ich asfaltem, 
wyrównanie istniejącej podbudowy i położenie 
warstwy ścieralnej asfaltu oraz utwardzeniu poboczy. 
Finansowanie inwestycji - promesa z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (149 000,00zł.). 

MODERNIZACJA DROGI W SZCZYTNIKACH
Zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej 

w miejscowości Szczytniki, która została zniszczona 
podczas powodzi w 2010 r.” realizowała firma ZIEM 
– DRÓG z Gdowa. Zakres prac obejmował m.in. 
wykonanie robót odwadniających (odmulanie 
rowów), wyrównanie istniejącej podbudowy mie-
szanką mineralno-bitumiczną, ułożenie warstwy 
ścieralnej asfaltu oraz utwardzenie pobocza. Prace 
przeprowadzono na odcinku 360 mb (od drogi 
powiatowej w kierunku centrum wsi). Inwestycja 
została w całości sfinansowana z promesy 

Odbudowa domów po powodzi

Orlik w Niegowici

Otwarcie bloku komunalnego w Zręczycach Nowa droga w Szczytnikach.

KOMPLEKST SPORTOWY ORLIK 2012 
W NIEGOWICI

Obiekt powstał na działce sąsiadującej ze 
Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Niegowici. 
Wykonawcą kompleksu była firma Eurocourt Sp. 
z o.o. z Radomia. W ramach zadania wybudowano: 
boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m 
(pole gry 26,0m x 56,0m), boisko wielofunkcyjnego do 
siatkówki i koszykówki o wymiarach: 19,1m x 32,1m 
(pole gry 15,1m x 28,1m) oraz budynek socjalny. Cały 
teren jest ogrodzony i oświetlony. Koszt budowy 
wyniósł 1 049 000,00 zł. Finansowanie inwestycji: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego oraz Gmina Gdów. Na 
terenie kompleksu sportowego wybudowano także 
plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią poliuretanową 
(finansowanie: Gmina Gdów). Jego całkowita 
powierzchnia wynosi 120m². 

ODBUDOWA DOMÓW ZNISZCZONYCH PRZEZ 
POWÓDŹ I OSUWISKA

Właściciele, którzy zdecydowali się na 
odbudowę swoich domów otrzymali na ten cel 
pieniądze rządowe. Wartość zniszczonych w wyniku 
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tej dotacji pozostałe 70% przyznanej kwoty. 

Obecnie w budynkach trwają prace 
wykończeniowe. Nowe domy powstają na działkach 
w Gdowie, Winiarach i Wiatowicach. Wszelkie 
formalności związane z wypłatą i rozliczeniem dotacji 
załatwiane są w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gdowie. Na odbudowę domów 
zdecydowały się cztery rodziny, natomiast jedna 
zakupiła dla siebie nowy dom.

BUDYNEK KOMUNALNY W ZRĘCZYCACH
Prace związane z wybudowaniem bloku 

prowadz i ła  F i rma Budowlano-Remontowa 
WMWIKTOR z Nowego Sącza, która została wybrana 
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego. W obiekcie 
znajduje się 6 mieszkań. Posiada on pełną 
infrastrukturę zewnętrzną – drogi dojazdowe, parking, 
parking i podjazd dla osób niepełnosprawnych. 
Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 

2455 m . Jedno z mieszkań jest dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Wielkość miesz-
kania umożliwia swobodne poruszanie się niepełno-
sprawnego na wózku inwalidzkim. 

Układ technicznio-konstrukcyjny budynku 
pozwala na zaadoptowanie strychu na cele 
mieszkaniowe. W razie potrzeby, w kolejnych latach 
można przygotować tam jeszcze dwa dodatkowe 
mieszkania. Wymaga to uzyskania odpowiednich 

pozwoleń.

Koszt inwestycji – 921 000,00 zł.:
- etap I i II (2009 – 2010 r.) – fundamentu i piwnice 
(finansowanie: 93 000,00zł - budżet gminy)
- etap III (2011 r.) – 772 000,00 zł. – finansowanie: 
budżet gminy (30%) oraz dotacja z Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (70%) 
- roboty dodatkowe (2011r.) – 56 000,00 zł 
(finansowane: budżet gminy).

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI 
W PRZYSZŁYM ROKU 

Gmina Gdów otrzyma w sumie 367 tys. zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na odnowę centrum 
wsi Szczytniki oraz I etap budowy Parku Przygody 
i Rozrywki w Gdowie. Wnioski o dofinansowanie 
zostały złożone w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Na remont nawierzchni placu 
manewrowo-postojowego i budowę 9 miejsc 
postojowych w Szczytnikach udało się pozyskać 
ponad 216 tys. zł, natomiast na I etap budowy Parku 
Przygody i Rozrywki w Gdowie ponad 150 tys. W obu 
przypadkach dofinansowanie wyniesie 75 proc. 
kosztów kwalifikowanych.

DROGI 

WYREMONTOWANO DROGI DO PÓL
W ramach corocznie prowadzonych prac 

związanych z modernizacją dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych, w 2011 r. zmodernizowano drogi do 
pól w sołectwach: Cichawa, Czyżów i Zręczyce. 
Prace polegały na wykorytowaniu rowów oraz 
utwardzenie dróg mieszanką kruszyw – podbudowa 
z żużla wielkopiecowego, a następnie nawierzchnia 
z tłucznia kamiennego. Łączna długość wyremonto-
wanych odcinków wynosi 980 mb. Koszt zadania 
wyniósł 167 441,00zł. Inwestycję sfinansowano ze 
Gminy Gdów (50%) oraz dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (50%).

NOWA DROGA W ZRĘCZYCACH
 (TZW. SKOTNICA)

Odbudowa drogi gminnej, która została 
zniszczona w wyniku intensywnych opadów 
atmosferycznych w 2010 r. została przeprowadzona 
na odcinku 840 mb. Zakres prac obejmował m.in. 
mechaniczne ścięcie poboczy, oczyszczenie 
nawierzchni drogowych i skropienie ich asfaltem, 
wyrównanie istniejącej podbudowy i położenie 
warstwy ścieralnej asfaltu oraz utwardzeniu poboczy. 
Finansowanie inwestycji - promesa z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (149 000,00zł.). 

MODERNIZACJA DROGI W SZCZYTNIKACH
Zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej 

w miejscowości Szczytniki, która została zniszczona 
podczas powodzi w 2010 r.” realizowała firma ZIEM 
– DRÓG z Gdowa. Zakres prac obejmował m.in. 
wykonanie robót odwadniających (odmulanie 
rowów), wyrównanie istniejącej podbudowy mie-
szanką mineralno-bitumiczną, ułożenie warstwy 
ścieralnej asfaltu oraz utwardzenie pobocza. Prace 
przeprowadzono na odcinku 360 mb (od drogi 
powiatowej w kierunku centrum wsi). Inwestycja 
została w całości sfinansowana z promesy 

Odbudowa domów po powodzi

Orlik w Niegowici

Otwarcie bloku komunalnego w Zręczycach Nowa droga w Szczytnikach.

KOMPLEKST SPORTOWY ORLIK 2012 
W NIEGOWICI

Obiekt powstał na działce sąsiadującej ze 
Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Niegowici. 
Wykonawcą kompleksu była firma Eurocourt Sp. 
z o.o. z Radomia. W ramach zadania wybudowano: 
boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m 
(pole gry 26,0m x 56,0m), boisko wielofunkcyjnego do 
siatkówki i koszykówki o wymiarach: 19,1m x 32,1m 
(pole gry 15,1m x 28,1m) oraz budynek socjalny. Cały 
teren jest ogrodzony i oświetlony. Koszt budowy 
wyniósł 1 049 000,00 zł. Finansowanie inwestycji: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego oraz Gmina Gdów. Na 
terenie kompleksu sportowego wybudowano także 
plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią poliuretanową 
(finansowanie: Gmina Gdów). Jego całkowita 
powierzchnia wynosi 120m². 

ODBUDOWA DOMÓW ZNISZCZONYCH PRZEZ 
POWÓDŹ I OSUWISKA

Właściciele, którzy zdecydowali się na 
odbudowę swoich domów otrzymali na ten cel 
pieniądze rządowe. Wartość zniszczonych w wyniku 
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DROGI 

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(126 000,00zł.).

KONSERWACJA BARIER MOSTOWYCH
W okresie letnim wykonane zostały prace 

polegające na konserwacji barier na przepustach 
mostowych w ciągu dróg gminnych. Zakres prac 
obejmuje czyszczenie barier, uzupełnianie braku-
jących elementów, naprawę zniszczonych części 
oraz malowanie całości. Koszt prac wyniósł około 
10 000 zł. i w całości został pokryty z budżetu gminy.

BIEŻĄCE NAPRAWY DRÓG GMINNYCH
Prace prowadzone były na 24 odcinkach 

dróg gminnych w 18 miejscowościach. Nowy asfalt 
i pobocza wykonano łącznie na odcinku 2,6 km. 
Koszt zadania w kwocie 410 752 zł. został w całości 
pokryty z budżetu gminy.

Odbudowano także korpusu drogi gminnej 
w Pierzchowie, która została zniszczona podczas 
powodzi w 2010 r.  Prace prowadzono na odcinku 
100 mb. Koszt – około 100 000 zł. 

Przeprowadzono prace związane z uregu-
lowaniem odwodnień dróg na terenie gminy. Prace 
polegały m.in. na odmulaniu przydrożnych rowów 
i zabezpieczaniu ich korytkami ściekowymi oraz na 
wymianie uszkodzonych przepustów drogowych. 
Koszt robót wyniósł ponad 157 000 zł.

Na bieżąco prowadzone są prace związane wymianą 
i uzupełnieniem oznakowania pionowego na terenie 
gminy.

OTWARCIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ 
W MARSZOWICACH

W sierpniu br. na nowym moście 
w Marszowicach uroczyście otwarto zmodernizowany 
odcinek drogi wojewódzkiej nr 967 Myślenice – 
Łapczyca. Dzięki inwestycji kierowcy mają do 
dyspozycji bezpieczną trasę i mogą szybciej oraz 
w bardziej komfortowych warunkach dojechać do celu. 
W ramach zadania powstał m.in. nowy most na granicy 
Marszowic i Gdowa. Modernizację finansował Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 

REMONT UL. BOCHEŃSKIEJ W GDOWIE
Zadanie pn. „Modernizacja odcinków dróg 

wojewódzkich oraz obiektów w mostowych - odnowa 
nawierzchni DW 967 w m. Gdów” wykonywali 
pracownicy Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego 
„GODROM” z Gorlic. Remont był prowadzony na 
odcinku 400 m. Zakres prac obejmował: plantowanie 
poboczy, czyszczenie rowów odwadniających, 
uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, 
wykonanie podbudowy drogi a następnie ułożenie 
nawierzchni z betonu asfaltowego i oznakowanie 
poziome jezdni. Koszt prac wyniósł 350 000 zł. 
Finansowanie – Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie (80%), Gmina Gdów (20%). 

ODBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 
W GDOWIE

W ramach zadania wykonano 175 mb 
chodnika. Zakres robót obejmował wymianę 
krawężników, obrzeży, utwardzenie podłoża oraz 
położenie kostki brukowej. Całkowita wartość prac 
wyniosła 54 725,18 zł. 

Otwarcie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej 
w Marszowicach

Odbudowana droga gminna w Pierzchowie

OCHRONA ŚRODOWISKA
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Wraz z początkiem sezonu grzewczego 
niektórzy właściciele domów ogrzewają pomie-
szczenia paląc w piecach śmieciami - butelkami, 
opakowaniami plastikowymi, kawałkami mebli, 
a nawet starymi oponami. W świadomości wielu 
osób takie postępowanie to czysty zysk - pozby-
wając się odpadów w zamian uzyskuje się ciepło. 
Nie jest to jednak zgodne z prawdą !

Musimy sobie uzmysłowić, że w procesie 
spalania śmieci, w szczególności tworzyw 
sztucznych, powstają toksyczne opary: dioksyny, 
furany, tlenki węgla, tlenki azotu, pył, metale 
ciężkie (kadm, rtęć, kobalt, nikiel, selen, ołów), 
chlorowodór, cyjanowodór, formaldehyd, styren 
i wiele innych organicznych i nieorganicznych 
związków chemicznych. 

Spalanie odpadów w domowych piecach 
odbywa się w niskich temperaturach (200 – 
500ºC), co wiąże się ze zwiększoną emisją zanie-
czyszczeń do atmosfery i gleby. W większości 
domów jednorodzinnych kominy znajdują się 
stosunkowo na niewielkiej wysokości i w tej 
sytuacji niemożliwe jest wyniesienie zanie-
czyszczeń 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 naj-
silniejszych 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. 

Spalanie odpadów jest dopuszczalne 
wyłącznie w spalarniach - przeznaczanych do tego 
urządzeniach i instalacjach posiadających filtry 
i zabezpieczenia ograniczające emisję do 
powietrza. Poza nimi spalanie śmieci jest 
zakazane.

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! 

APEL WÓJTA GMINY GDÓW
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100 mb. Koszt – około 100 000 zł. 
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pracownicy Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego 
„GODROM” z Gorlic. Remont był prowadzony na 
odcinku 400 m. Zakres prac obejmował: plantowanie 
poboczy, czyszczenie rowów odwadniających, 
uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, 
wykonanie podbudowy drogi a następnie ułożenie 
nawierzchni z betonu asfaltowego i oznakowanie 
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Wraz z początkiem sezonu grzewczego 
niektórzy właściciele domów ogrzewają pomie-
szczenia paląc w piecach śmieciami - butelkami, 
opakowaniami plastikowymi, kawałkami mebli, 
a nawet starymi oponami. W świadomości wielu 
osób takie postępowanie to czysty zysk - pozby-
wając się odpadów w zamian uzyskuje się ciepło. 
Nie jest to jednak zgodne z prawdą !

Musimy sobie uzmysłowić, że w procesie 
spalania śmieci, w szczególności tworzyw 
sztucznych, powstają toksyczne opary: dioksyny, 
furany, tlenki węgla, tlenki azotu, pył, metale 
ciężkie (kadm, rtęć, kobalt, nikiel, selen, ołów), 
chlorowodór, cyjanowodór, formaldehyd, styren 
i wiele innych organicznych i nieorganicznych 
związków chemicznych. 

Spalanie odpadów w domowych piecach 
odbywa się w niskich temperaturach (200 – 
500ºC), co wiąże się ze zwiększoną emisją zanie-
czyszczeń do atmosfery i gleby. W większości 
domów jednorodzinnych kominy znajdują się 
stosunkowo na niewielkiej wysokości i w tej 
sytuacji niemożliwe jest wyniesienie zanie-
czyszczeń 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 naj-
silniejszych 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. 

Spalanie odpadów jest dopuszczalne 
wyłącznie w spalarniach - przeznaczanych do tego 
urządzeniach i instalacjach posiadających filtry 
i zabezpieczenia ograniczające emisję do 
powietrza. Poza nimi spalanie śmieci jest 
zakazane.

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! 

APEL WÓJTA GMINY GDÓW



INFORMACJE Z GMINNEJ OŚWIATY 
(STAN NA 30.09. 2011 R.)

2 630 uczniów i przedszkolaków od 
1 września rozpoczęło naukę w 16 placówkach 
oświatowych, których organem prowadzącym jest 
Gmina Gdów. 

Do poszczególnych placówek oświato-
wych uczęszcza następująca liczba uczniów:
- Przedszkole Samorządowe w Gdowie – 174 dzieci - 
(wraz z oddziałem w Winiarach).
Przedszkole Samorządowe w Szczytnikach – 51 
dzieci.
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Bilczyce
Gdów
Jaroszówka
Książnice
Marszowice
Niegowić
Pierzchów 
Szczytniki
Wiatowice
Winiary 
Zręczyce

75
349
68
71
84
136
106
96
59
90
126

24
62
23
23
21
45
35
-
19
16
49

*- ilość dzieci w oddziale przedszkolnym utworzonym przy 
danej szkole podstawowej

Gimnazjum w Gdowie – 390 uczniów
Gimnazjum w Niegowici – 340 uczniów

Szkoła Muzyczna w Gdowie – 98 uczniów

Samorząd otrzymuje subwencję oświato-
wą na prowadzenie szkół podstawowych, szkół gim-
nazjalnych oraz szkoły muzycznej (nie ma subwencji 
na utrzymanie przedszkoli, oddziałów przedszkol-
nych oraz dowozy uczniów). Od nowego roku 
szkolnego zmieniły się zasady finansowania pobytu 
dzieci w przedszkolach. Obecnie każdy maluch ma 
zapewnioną bezpłatną 5-godzinną podstawę pro-
gramową wychowania przedszkolnego, a jej koszt 
pokrywany jest wyłącznie z budżetu gminy. 

Za dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu 
płacą rodzice. Opłata wynosi 2,20zł. za każda godzinę 
powyżej podstawy programowej. Oddziały przed-
szkolne (5-godzinne) działające przy szkołach 
podstawowych są bezpłatne. Koszty ich utrzymania 
pokrywane są wyłącznie z budżetu gminy.

W roku szkolnym 2010/2011 wychowaniem 
przedszkolnym objęto 502 dzieci, co stanowiło 62,8% 
dzieci w wieku przedszkolnym na ternie Gminy. 
Natomiast w roku szkolnym 2011/2012 wychowaniem 
przedszkolnym objęto 586 dzieci co stanowi 70% 
dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Gdów. 
Na terenie Gminy funkcjonuje jedno przedszkole 
niepubliczne „Akademia Małego Człowieka”, do 
którego uczęszcza 41 dzieci. Dotacja do niepubli-
cznego przedszkola w 2011 r. wynosi 264 000 zł. 

Zadaniem samorządu jest zapewnienie 
uczniom dojazdu do placówek oświatowych. Na 
terenie gminy za dowóz uczniów odpowiedzialne są 
dwie firmy. Młodzież i dzieci wsiadają do autobusów 
na wyznaczonych przystankach i po zajęciach 
odwożeni są z powrotem. W bieżącym roku szkolnym 
koszty przeznaczone na dojazdy uczniów wyniosą 
ponad 800 000 zł.

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

1. SP Gdów - remont instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z kotłownią. Koszt około 240 000 zł. 
Wymiana parkietu w sali gimnastycznej –  50 000 zł 

2. SP Pierzchów – modernizacja instalacji oświetle-
niowej w całym budynku, doprowadzenie ciepłej 
wody do szkolnych łazienek, malowanie kilku sal 
lekcyjnych i cyklinowanie w nich parkietu. Koszt 
wszystkich prac - około 30 000 zł. 
3. SP Marszowice – termomodernizacja dwóch ścian 
budynku szkoły, budowa placu zabaw dla dzieci – 
całkowity koszt to około 70 000 zl.

4. SP Wiatowice -  wymiana kotła c.o. – około 50 000 
zl. Malowanie sal lekcyjnych – praca społeczna 
rodziców.
5. Przedszkole w Szczytnikach - częściowa wymiana 
dachu – około 40 000 zł.
6. SP Szczytniki - remont odgromów oraz kominów – 
12 000 zł, wykonanie ogrodzenia - 24 000 zł 
(dofinansowanie Rady Rodziców 20 000 zł).
7. SP Książnice – wymiana pieca centralnego 
ogrzewania – około 40 000 zł.
8. SP Jaroszówka - wykonanie i montaż balustrad 
– 2 500 zł
9. SP Zręczyce – naprawa rynien – 2 700 zł.
10. SP Bilczyce - wyrównanie boiska szkolnego, 
remont i modernizacja instalacji wodnej i c.o. 
(usunięcie awarii) – około 14 000 zł.

11. Gimnazjum Gdów – rozbudowa monitoringu 
szkoły – około 14 000 zł.

Całkowita wartość wszystkich robót 
wyniosła około pół miliona złotych i w całości została 
pokryta ze środków własnych Gminy Gdów.

WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZNIÓW

- 245 uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji 
materialnej przyznano stypendia socjalne na ogólną 
kwotę 131 110 zł (I transza 74 920 zł – płatna jesienią 
2011 r., II transza – 56 190 zł – płatna na wiosnę 2012 
r.).

- 144 uczniom udzielono dofinansowania na  zakupu 
podręczników szkolnych w ramach Rządowego Pro-
gramu „Wyprawka Szkolna” na łączną kwotę 33 225 
zł.

ZAJĘCIA DODATKOWE KLUCZEM DO 
SUKCESU UCZNIÓW Z MARSZOWIC

W okresie od 1 września 2011 do 29 lutego 2012 roku 
w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Marszo-
wicach realizowany jest projekt pod nazwą „Zajęcia 
dodatkowe kluczem do sukcesu uczniów z Mar-
szowic”. Pieniądze na ten cel pochodzą z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich. Uczniowie klas IV – VI uczestniczą w  do-
datkowych zajęciach z matematyki, języka polskiego 
i angielskiego. Zajęcia językowe pn. „Język angielski 
mniej obcy” prowadzone są z wykorzystaniem 
technologii informatycznych (e-learning). Wartość 
pozyskanych środków zewnętrznych wynosi 48.780  
złotych. Projekt współfinansowany jest przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

PROGRAM ENGLISH TEACHING 
W SP W JAROSZÓWCE

Już po raz drugi uczniowie z Jarszówki 
biorą udział w programie English Teaching, którego 
autorem i fundatorem jest Polsko – Amerykańska 

Szkoła 
Podstawowa Ilość uczniów Ilość dzieci*

Budynek SP w Marszowicach po remoncie

Termomodernizacja budynku SP w Marszowicach

Wymiana parkietu na sali gimnastycznej 
w SP w Gdowie

(dofinansowanie Rady Rodziców 15 000 zł).
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- Przedszkole Samorządowe w Gdowie – 174 dzieci - 
(wraz z oddziałem w Winiarach).
Przedszkole Samorządowe w Szczytnikach – 51 
dzieci.

Bezpłatny 2011 Nr 2 / 2011 rok

EDUKACJA EDUKACJA

Bezpłatny 2011 Nr 2 / 2011 rok

8 Urząd Gminy w Gdowie | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl 9Urząd Gminy w Gdowie | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl 

Bilczyce
Gdów
Jaroszówka
Książnice
Marszowice
Niegowić
Pierzchów 
Szczytniki
Wiatowice
Winiary 
Zręczyce

75
349
68
71
84
136
106
96
59
90
126

24
62
23
23
21
45
35
-
19
16
49

*- ilość dzieci w oddziale przedszkolnym utworzonym przy 
danej szkole podstawowej

Gimnazjum w Gdowie – 390 uczniów
Gimnazjum w Niegowici – 340 uczniów

Szkoła Muzyczna w Gdowie – 98 uczniów
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wą na prowadzenie szkół podstawowych, szkół gim-
nazjalnych oraz szkoły muzycznej (nie ma subwencji 
na utrzymanie przedszkoli, oddziałów przedszkol-
nych oraz dowozy uczniów). Od nowego roku 
szkolnego zmieniły się zasady finansowania pobytu 
dzieci w przedszkolach. Obecnie każdy maluch ma 
zapewnioną bezpłatną 5-godzinną podstawę pro-
gramową wychowania przedszkolnego, a jej koszt 
pokrywany jest wyłącznie z budżetu gminy. 

Za dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu 
płacą rodzice. Opłata wynosi 2,20zł. za każda godzinę 
powyżej podstawy programowej. Oddziały przed-
szkolne (5-godzinne) działające przy szkołach 
podstawowych są bezpłatne. Koszty ich utrzymania 
pokrywane są wyłącznie z budżetu gminy.

W roku szkolnym 2010/2011 wychowaniem 
przedszkolnym objęto 502 dzieci, co stanowiło 62,8% 
dzieci w wieku przedszkolnym na ternie Gminy. 
Natomiast w roku szkolnym 2011/2012 wychowaniem 
przedszkolnym objęto 586 dzieci co stanowi 70% 
dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Gdów. 
Na terenie Gminy funkcjonuje jedno przedszkole 
niepubliczne „Akademia Małego Człowieka”, do 
którego uczęszcza 41 dzieci. Dotacja do niepubli-
cznego przedszkola w 2011 r. wynosi 264 000 zł. 

Zadaniem samorządu jest zapewnienie 
uczniom dojazdu do placówek oświatowych. Na 
terenie gminy za dowóz uczniów odpowiedzialne są 
dwie firmy. Młodzież i dzieci wsiadają do autobusów 
na wyznaczonych przystankach i po zajęciach 
odwożeni są z powrotem. W bieżącym roku szkolnym 
koszty przeznaczone na dojazdy uczniów wyniosą 
ponad 800 000 zł.

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

1. SP Gdów - remont instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z kotłownią. Koszt około 240 000 zł. 
Wymiana parkietu w sali gimnastycznej –  50 000 zł 

2. SP Pierzchów – modernizacja instalacji oświetle-
niowej w całym budynku, doprowadzenie ciepłej 
wody do szkolnych łazienek, malowanie kilku sal 
lekcyjnych i cyklinowanie w nich parkietu. Koszt 
wszystkich prac - około 30 000 zł. 
3. SP Marszowice – termomodernizacja dwóch ścian 
budynku szkoły, budowa placu zabaw dla dzieci – 
całkowity koszt to około 70 000 zl.

4. SP Wiatowice -  wymiana kotła c.o. – około 50 000 
zl. Malowanie sal lekcyjnych – praca społeczna 
rodziców.
5. Przedszkole w Szczytnikach - częściowa wymiana 
dachu – około 40 000 zł.
6. SP Szczytniki - remont odgromów oraz kominów – 
12 000 zł, wykonanie ogrodzenia - 24 000 zł 
(dofinansowanie Rady Rodziców 20 000 zł).
7. SP Książnice – wymiana pieca centralnego 
ogrzewania – około 40 000 zł.
8. SP Jaroszówka - wykonanie i montaż balustrad 
– 2 500 zł
9. SP Zręczyce – naprawa rynien – 2 700 zł.
10. SP Bilczyce - wyrównanie boiska szkolnego, 
remont i modernizacja instalacji wodnej i c.o. 
(usunięcie awarii) – około 14 000 zł.

11. Gimnazjum Gdów – rozbudowa monitoringu 
szkoły – około 14 000 zł.

Całkowita wartość wszystkich robót 
wyniosła około pół miliona złotych i w całości została 
pokryta ze środków własnych Gminy Gdów.

WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZNIÓW

- 245 uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji 
materialnej przyznano stypendia socjalne na ogólną 
kwotę 131 110 zł (I transza 74 920 zł – płatna jesienią 
2011 r., II transza – 56 190 zł – płatna na wiosnę 2012 
r.).

- 144 uczniom udzielono dofinansowania na  zakupu 
podręczników szkolnych w ramach Rządowego Pro-
gramu „Wyprawka Szkolna” na łączną kwotę 33 225 
zł.

ZAJĘCIA DODATKOWE KLUCZEM DO 
SUKCESU UCZNIÓW Z MARSZOWIC

W okresie od 1 września 2011 do 29 lutego 2012 roku 
w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Marszo-
wicach realizowany jest projekt pod nazwą „Zajęcia 
dodatkowe kluczem do sukcesu uczniów z Mar-
szowic”. Pieniądze na ten cel pochodzą z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich. Uczniowie klas IV – VI uczestniczą w  do-
datkowych zajęciach z matematyki, języka polskiego 
i angielskiego. Zajęcia językowe pn. „Język angielski 
mniej obcy” prowadzone są z wykorzystaniem 
technologii informatycznych (e-learning). Wartość 
pozyskanych środków zewnętrznych wynosi 48.780  
złotych. Projekt współfinansowany jest przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

PROGRAM ENGLISH TEACHING 
W SP W JAROSZÓWCE

Już po raz drugi uczniowie z Jarszówki 
biorą udział w programie English Teaching, którego 
autorem i fundatorem jest Polsko – Amerykańska 

Szkoła 
Podstawowa Ilość uczniów Ilość dzieci*

Budynek SP w Marszowicach po remoncie

Termomodernizacja budynku SP w Marszowicach

Wymiana parkietu na sali gimnastycznej 
w SP w Gdowie

(dofinansowanie Rady Rodziców 15 000 zł).
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Fundacja Wolności, a krajowym operatorem Nidzicka 
Fundacja Rozwoju „NIDA”. Na ten cel szkoła 
otrzymała dotację w kwocie 11 969,00 zł. Uczniowie 
uczestniczą w różnorodnych zajęciach pozalekcyj-
nych: zajęcia koła korespondencyjnego (uczniowie 
piszą listy do rówieśników ze szkoły w Worcester, 
USA), kółko internetowe (uczniowie korespondują ze 
sobą w języku angielskim używając komunikatorów 
internetowych), kółko interaktywne (uczniowie uczą 
się słówek i zwrotów za pomocą programów 
komputerowych i tablicy interaktywnej), kółko 
literowania, koło piosenki angielskiej oraz kółko 
teatralne. W projekcie przewidziany jest również 
konkurs literowania, Festiwal Piosenki Anglojęzy-
cznej oraz dwudniowa wycieczka dla uczestników 
zajęć.

PROGRAM ENGLISH TEACHING 
W SP W WIATOWICACH

Od 1 września do 31 grudnia 2011 r. 

odbywają się dodatkowe zajęcia z języka 
angielskiego w ramach Programu English Teaching 
finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej 
Fundacji Wolności z siedzibą w Nidzie. Na ten cel 
szkoła otrzymała dotację w kwocie 12 000,00 zł. 
z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć, a także 
zakup urządzeń oraz różnorodnych pomocy 
dydaktycznych. Na zajęcia uczęszczają uczniowie 
z klas I-VI oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. 
Zorganizowano 5 rodzajów zajęć: zajęcia teatralne, 
Koło Miłośników Bajek, koło korespondencyjne, Klub 
Przyjaciół Kultury Angielskiej, Klub Piosenki 
Angielskiej. W projekcie zaplanowano także 
przeprowadzenie Gminnego Konkursu Plastyczno – 
Językowego.

CENTRUM EDUKACJI W KSIĄŻNICACH

Projekt  pt.: „Szkoła Podstawowa  w Ksią-
żnicach centrum edukacji dla wielu pokoleń” jest 
realizowany od 1 października 2011r. do 29 czerwca 
2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Głównym celem przedsięwzięcia współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej jest kulty-
wowanie tradycji oraz tworzenie lokalnych inicjatyw 
ukierunkowanych na edukację w zakresie kultury 
regionalnej i ludowej. 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). Kwota 
przyznanego dofinansowania wynosi 44 465,00zł.

Projektu pn. Szkoła Podstawowa w Książnicach 
centrum edukacji dla wielu pokoleń 
- wycieczka do Zakopanego

Realizacja programu English Teaching w SP 
w Wiatowicach

11Urząd Gminy w Gdowie | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl 

Bezpłatny 2011 Nr 2 / 2011 rok

POMOC SPOŁECZNA

AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY GDÓW
Projekt systemowy „Aktywizacja miesz-

kańców Gminy Gdów” jest kontynuowany od 2008 r. – 
w latach 2010-2012 trwa jego trzecia edycja. W 2011 r. 
jest skierowany do uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Podolanach i obejmuje m.in.: indywidualne 
poradnictwo psychologiczne oraz trening umiejętności 
życiowych. Niepełnosprawni uczestniczyli także w zaję-

ciach z florystyki, projektowania ogrodu przydomowego 
oraz choreoterapii. Wkrótce rozpoczną muzykoterapię 
oraz wyjadą na turnus rehabilitacyjny. Przez cały czas 
trwania projektu przy GOPS działa Punkt Informacji 
i Doradztwa dla osób niepełnosprawnych, w którym 
można skorzystać z pomocy pracownika socjalnego 
oraz prawnika. Wsparcie udzielane jest wszystkim 
mieszkańcom Gminy Gdów. Projekt pn. „Aktywizacja 
mieszkańców Gminy Gdów” jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

„OTWÓRZ OCZY I BĄDŹ WOLNY 
OD PRZEMOCY”

W projekcie współfinansowanym przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego uczestniczyły 44 osoby – policjanci patroli 
interwencyjnych, dzielnicowi, pracownicy socjalni, 
pedagodzy szkolni, nauczyciele, psycholodzy, pielę-
gniarki środowiskowe oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. Głównym celem projektu było zwię-
kszenie skuteczności działania służb społecznych 
z zakresu zapobiegania i zwalczania przemocy 
w rodzinie. W ramach programu została przeprowa-
dzona kampania informacyjno – edukacyjna, GOPS 

przygotował i rozpowszechnił na terenie gminy Gdów 
ulotki i plakaty z informacjami dotyczącymi prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie. Kolejna część 
zadania obejmowała specjalistyczne szkolenia 
uczestników dotyczące m.in. rozpoznawania ofiar 
przemocy, pracy z osobami dotkniętymi tym zjawiskiem, 
przemocy seksualnej wobec dzieci, procedury 
„Niebieskiej Karty” i inne. Wartość projektu wyniosła 50 
000 zł.

WYBRANE ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI
 WYPŁACONE PRZEZ GOPS W OKRESIE

 STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2011 R.

Na świadczenia rodzinne wydano łączną kwotę: 3 357 
952,00 zł , w tym:
– na kwotę 2 497 681,00 zł (zasiłki rodzinne oraz dodatki 
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, 
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 
rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania)
- zasiłki pielęgnacyjne, na kwotę 348 948,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne, na kwotę 340 323,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 
tzw. „becikowe” na kwotę 171 000,00 zł 

Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
wydano łączną kwotę 255 284,00 zł

Na zasiłki celowe (do 300 000,00 zł) na 
łączną sumę 1 093 600,00 zł – zasiłki otrzymały rodziny, 
które poniosły straty w gospodarstwach domowych 
w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakie 
miały miejsce w 2010 r. i zgodnie z decyzją 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ich 
budynki nie nadawały się do dalszego użytkowania  
(zasiłki wypła-cono 5 rodzinom, które zdecydowały się 
na odbudowę domów).

Zasiłki stałe – 126 888,00 zł
Zasiłki okresowe i celowe – 89 714,00 zł
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 109 
459,00 zł
Domy Pomocy Społecznej – 222 192,00 zł (opłata za 
pobyt naszych mieszkańców)

Uczniowie z Jaroszówki w czasie zajęć koła 
korespondencyjnego



Zakończenie kursu choreoterapii w WTZ w Podolanach
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Fundacja Wolności, a krajowym operatorem Nidzicka 
Fundacja Rozwoju „NIDA”. Na ten cel szkoła 
otrzymała dotację w kwocie 11 969,00 zł. Uczniowie 
uczestniczą w różnorodnych zajęciach pozalekcyj-
nych: zajęcia koła korespondencyjnego (uczniowie 
piszą listy do rówieśników ze szkoły w Worcester, 
USA), kółko internetowe (uczniowie korespondują ze 
sobą w języku angielskim używając komunikatorów 
internetowych), kółko interaktywne (uczniowie uczą 
się słówek i zwrotów za pomocą programów 
komputerowych i tablicy interaktywnej), kółko 
literowania, koło piosenki angielskiej oraz kółko 
teatralne. W projekcie przewidziany jest również 
konkurs literowania, Festiwal Piosenki Anglojęzy-
cznej oraz dwudniowa wycieczka dla uczestników 
zajęć.

PROGRAM ENGLISH TEACHING 
W SP W WIATOWICACH

Od 1 września do 31 grudnia 2011 r. 

odbywają się dodatkowe zajęcia z języka 
angielskiego w ramach Programu English Teaching 
finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej 
Fundacji Wolności z siedzibą w Nidzie. Na ten cel 
szkoła otrzymała dotację w kwocie 12 000,00 zł. 
z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć, a także 
zakup urządzeń oraz różnorodnych pomocy 
dydaktycznych. Na zajęcia uczęszczają uczniowie 
z klas I-VI oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. 
Zorganizowano 5 rodzajów zajęć: zajęcia teatralne, 
Koło Miłośników Bajek, koło korespondencyjne, Klub 
Przyjaciół Kultury Angielskiej, Klub Piosenki 
Angielskiej. W projekcie zaplanowano także 
przeprowadzenie Gminnego Konkursu Plastyczno – 
Językowego.

CENTRUM EDUKACJI W KSIĄŻNICACH

Projekt  pt.: „Szkoła Podstawowa  w Ksią-
żnicach centrum edukacji dla wielu pokoleń” jest 
realizowany od 1 października 2011r. do 29 czerwca 
2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Głównym celem przedsięwzięcia współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej jest kulty-
wowanie tradycji oraz tworzenie lokalnych inicjatyw 
ukierunkowanych na edukację w zakresie kultury 
regionalnej i ludowej. 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). Kwota 
przyznanego dofinansowania wynosi 44 465,00zł.

Projektu pn. Szkoła Podstawowa w Książnicach 
centrum edukacji dla wielu pokoleń 
- wycieczka do Zakopanego

Realizacja programu English Teaching w SP 
w Wiatowicach
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AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY GDÓW
Projekt systemowy „Aktywizacja miesz-

kańców Gminy Gdów” jest kontynuowany od 2008 r. – 
w latach 2010-2012 trwa jego trzecia edycja. W 2011 r. 
jest skierowany do uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Podolanach i obejmuje m.in.: indywidualne 
poradnictwo psychologiczne oraz trening umiejętności 
życiowych. Niepełnosprawni uczestniczyli także w zaję-

ciach z florystyki, projektowania ogrodu przydomowego 
oraz choreoterapii. Wkrótce rozpoczną muzykoterapię 
oraz wyjadą na turnus rehabilitacyjny. Przez cały czas 
trwania projektu przy GOPS działa Punkt Informacji 
i Doradztwa dla osób niepełnosprawnych, w którym 
można skorzystać z pomocy pracownika socjalnego 
oraz prawnika. Wsparcie udzielane jest wszystkim 
mieszkańcom Gminy Gdów. Projekt pn. „Aktywizacja 
mieszkańców Gminy Gdów” jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

„OTWÓRZ OCZY I BĄDŹ WOLNY 
OD PRZEMOCY”

W projekcie współfinansowanym przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego uczestniczyły 44 osoby – policjanci patroli 
interwencyjnych, dzielnicowi, pracownicy socjalni, 
pedagodzy szkolni, nauczyciele, psycholodzy, pielę-
gniarki środowiskowe oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. Głównym celem projektu było zwię-
kszenie skuteczności działania służb społecznych 
z zakresu zapobiegania i zwalczania przemocy 
w rodzinie. W ramach programu została przeprowa-
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uczestników dotyczące m.in. rozpoznawania ofiar 
przemocy, pracy z osobami dotkniętymi tym zjawiskiem, 
przemocy seksualnej wobec dzieci, procedury 
„Niebieskiej Karty” i inne. Wartość projektu wyniosła 50 
000 zł.

WYBRANE ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI
 WYPŁACONE PRZEZ GOPS W OKRESIE

 STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2011 R.
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nauki w szkole poza miejscem zamieszkania)
- zasiłki pielęgnacyjne, na kwotę 348 948,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne, na kwotę 340 323,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 
tzw. „becikowe” na kwotę 171 000,00 zł 

Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
wydano łączną kwotę 255 284,00 zł

Na zasiłki celowe (do 300 000,00 zł) na 
łączną sumę 1 093 600,00 zł – zasiłki otrzymały rodziny, 
które poniosły straty w gospodarstwach domowych 
w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakie 
miały miejsce w 2010 r. i zgodnie z decyzją 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ich 
budynki nie nadawały się do dalszego użytkowania  
(zasiłki wypła-cono 5 rodzinom, które zdecydowały się 
na odbudowę domów).

Zasiłki stałe – 126 888,00 zł
Zasiłki okresowe i celowe – 89 714,00 zł
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 109 
459,00 zł
Domy Pomocy Społecznej – 222 192,00 zł (opłata za 
pobyt naszych mieszkańców)

Uczniowie z Jaroszówki w czasie zajęć koła 
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DZIAŁALNOŚĆ ŚDS W ZAGÓRZANACH
Do Środowiskowego domu Samopomocy 

uczęszcza obecnie 38 osób dorosłych z niepełnospra-
wnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi 
oraz wymagających świadczeń zdrowotnych, a także 
innych form pomocy niezbędnych do funkcjonowania 
w społeczeństwie. Głównym celem Ośrodka jest uspo-
łecznianie oraz usamodzielnianie w codziennym życiu. 
Cel ten osiągany jest poprzez udział w procesie terapii 

prowadzonej na poszczególnych pracowniach: artete-
rapii, pracowni stolarsko-wikliniarskiej, rehabilitacyjnej, 
kulinarnej, krawiecko-hafciarskiej oraz muzykoterapii. 
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, w tym: tera-
peuci, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, psycholog, 
instruktor terapii zajęciowej. W ciągu roku Podopieczni 
uczestniczyli w wycieczkach krajobrazowych, impre-
zach integracyjnych oraz w turnusie rehabilitacyjnym 
w Krynicy-Zdrój. 
W ostatnim czasie w ośrodku wyremontowano łazienkę. 
Została ona dostosowana do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 
W ZAGÓRZANACH

Świetlica środowiskowa w Zagórzanach 
działa już czwarty rok. Obejmuje swą opieką 20 
wychowanków w wieku od 6 do 16 lat. Godziny otwarcia 
placówki (4 godziny dziennie) dostosowane są do 
potrzeb rodziców i uczestników zajęć. Celem placówki 
jest wspieranie rodziny w pełnieniu jej podstawowych 
funkcji, pomoc w sytuacjach kryzysowych, rozwój 
zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz nauka 
konstruktywnego spędzania wolnego czasu. Ważną 
formą pracy świetlicy jest pomoc w nauce i przy 
odrabianiu zadań domowych.  Zajęcia organizowane 

w świetlicy uwzględniają potrzeby dzieci i młodzieży. 
Ważną rolę odgrywają różnorodne działania podejmo-
wane przez samych wychowanków, począwszy od samo-
dzielnego przygotowywania i podawania posiłku (kana-
pki, herbata), mycia naczyń, sprzątania pomieszczeń, 
poprzez planowanie i prowadzenie konkursów, zabaw 
i turniejów sportowych, aż po samodzielne zorganizo-
wanie wycieczki do Krynicy. Praca placówki nie ogranicza 
się tylko do własnego środowiska. Wychowankowie 
uczestniczą w imprezach integracyjnych, wyjazdach 
i wycieczkach oraz współpracują z innymi placówkami 
o podobnym profilu działalności.

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
W GDOWIE 

Punkt ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy 
(wejście od strony parkingu za Urzędem). Można tu 
uzyskać pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną. 
Dyżur specjalisty odbywa się w poniedziałki w godzinach 
8 – 13 oraz środy 8 – 17. W godzinach pracy psychologa 
czynny jest telefon zaufania (12- 251-61-05), pod którym 
można zgłaszać anonimowo problemy i trudności. Punkt 
oferuje pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla 
osób uzależnionych od alkoholu i in. substancji, terapię 
wsparcia dla członków rodzin uzależnionych od alkoholu, 
indywidualne porady i konsultacje psychologiczne, 
pomoc w zakresie  zmotywowania do podjęcia leczenia 
i utrzymania abstynencji dla uzależnionych, psychote-
rapię długoterminową. Ponadto rodziny osób uzale-
żnionych odmawiających podjęcia leczenia dobrowolnie 
mogą zgłosić, również anonimowo, wniosek o leczenie 
przymusowe danej osoby z uzależnienia. W tym celu 
w Punkcie uzupełnia się odpowiednią dokumentację. 
Wszystkich mieszkańców gminy pragnących skorzystać 
z pomocy, serdecznie zapraszamy!

Turniej tenisa stołowego w ŚDS w Zagórzanach

Zajęcia sportowe w świetlicy środowiskowej 
w Zagórzanach
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CENTRUM KUKTURY ZAPRASZA!

- 20 grudnia, godz. 17.00 - Rozstrzygnięcie X 
Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożo-
narodzeniową.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie inter-
netowej Centrum Kultury w Gdowie . 
Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Nagrodzone prace będzie 
można obejrzeć 20 grudnia podczas uroczystego 
wręczenia nagród połączonego z kiermaszem ozdób 
świątecznych wykonanych w pracowni plastycznej 
Centrum Kultury. Zapraszamy!

www.ckgdow.pl

- 8 STYCZNIA - XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
 ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, 
zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz 
pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą . 
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 

GOSPODARKA KOMUNALNA

WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Zakończyła się modernizacja około kilo-
metrowego odcinka rurociągu  przy ul. Łapanowskiej 
w Gdowie. Prace polegały na wymianie starych rur 
wodociągowych Φ50 stalowych na rury PCV Φ110 
wraz z uzbrojeniem w hydranty przeciwpożarowe.
Wykonano także przyłącza domowe na remont-
owanym odcinku. Dzięki temu jakość dystrybucji 
zimnej wody będzie lepsza oraz  nastąpi poprawa 
eksploatacji sieci jak również uleganie poprawie 
zabezpieczenie ppoż.

PRZETYKANIE ZAMULONEGO KOLEKTORA 
W ZAGÓRZANACH

Prace polegały na wypłukiwaniu wodą 
wszelkich nieczystości znajdujących się w sieci. 
Woda pod wysokim ciśnieniem tłoczona była przez 
wąż do specjalnej głowicy. Z głowicy wypływały silne 
strumienie skierowane na ścianki kanału, powodując 
odrywanie się zanieczyszczeń. Możliwość regulacji 
ciśnienia wody oraz doboru odpowiedniej głowicy 
pozwoliła usunąć wszelkie zanieczyszczenia 
z wewnętrznej powierzchni rurociągu. Jednocześnie 
usunięto duże ilości zanieczyszczeń niespławialnych 
tj. butelki, puszki i inne

SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI PRZYŁĄCZY
 KANALIZACYJNYCH

Sprawdzanie szczelności przyłączy kana-
lizacyjnych polega na zadymieniu kanalizacji specjalną 
mgłą. Jest ona nieszkodliwa dla zdrowia i posiada 
wszystkie atesty higieniczne. Zadymianie przyłącza 
kanalizacyjnego pozwala stwierdzić obecność przy-
łączy wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. 
Włączenia takie mogą powodować zmniejszenie 
możliwości odbioru ścieków przez sieć sanitarną 
podczas intensywnych opadów deszczu, a w kon-
sekwencji mogą prowadzić do zalania niżej położonych 
pomieszczeń. Nielegalne podłączenie do kanalizacji 
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny 
do 10 000 zł.

WSPARCIE KLUBÓW SPORTOWYCH 
I DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ 

Z budżetu gminy udzielono dotacji klubom 
sportowym i innym organizacjom na wykonywanie 
zadań publicznych w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej oraz na działania w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia. Dofinansowanie zostało 
przekazane organizacjom po rozstrzygnięciu 
otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań 
publicznych Gminy Gdów w roku 2011 przez pod-
mioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zakres zadań przeznaczonych do realizacji w zakre-
sie upowszechniania kultury fizycznej:
a). Prowadzenie Ludowych Klubów Sportowych, 
poprzez organizację, przygotowanie i uczestnictwo 
w lokalnym i regionalnym współzawodnictwie 
sportowym:
- LKS ,,Gdovia" w Gdowie – 60 000 zł.
- LKS ,,Raba" w Książnicach – 27 000 zł.
- LKS ,,Zieloni" w Niegowici – 6 500 zł.
- LKS ,,Sparta" w Winiarach – 7 000 zł.
RAZEM – 100 500 zł.

b). Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży w formach zorganizowanych: 
UKS ,,Olimp" w Winiarach – 12 500 zł.
UKS ,,Rokicie" w Szczytnikach – 21 500 zł.
Krakowskie Centrum TAEKWON – DO – 1 500 zł.
RAZEM: 35 500 zł.

Zakres zadań przeznaczonych do realizacji w zakre-
sie ochrony i promocji zdrowia:
a). Działalność rehabilitacyjna na rzecz osób nie-
pełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnospra-
wnością na terenie Gminy Gdów:
- Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach 
– 44 000 zł.
- CARITAS Archidiecezji Krakowskiej – 76 000 zł.
RAZEM: 120 000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ UKS „ROKICIE” SZCZYTNIKI
UKS Rokicie powstał w 2006 roku i od 

początku istnienia prowadzi działalność w sekcji 
tenisa stołowego. Treningi odbywają się od wtorku do 
piątku w godzinach 14.00-20.00, a biorą w nich udział 
wszyscy chętni podzieleni na 3 grupy (wg. stopnia 
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zaawansowania). Zajęcia odbywają się są na terenie 
szkoły w Szczytnikach i prowadzone są przez 
wykwalifikowanych trenerów. Przez cały rok człon-
kowie sekcji uczestniczą w rozgrywkach dru-
żynowych i turniejach indywidualnych osiągając 
wysokie wyniki sportowe. Aktualnie drużyna kobiet 
występuje w II lidze, a mężczyźni w III lidze. 
Indywidualnie na szczególne wyróżnienie zasługują 
siostry Patrycja i Natalia Danaj, które znajdują się 
w czołówce polskich tenisistek stołowych w swojej 
kategorii wiekowej (kadetka i młodziczka). Oprócz 
nich szkoleniem objęta jest spora grupa dzieci 
i młodzieży, która w tym roku zdobyła 11 medali na 
mistrzostwach województwa. Klub stara się 
poszerzać swoją działalność o zajęcia z zakresu piłki 
siatkowej (dwa razy w tygodniu w Niegowici), jak 
również organizować wiele imprez dla całej 
społeczności lokalnej (np. Piknik Rodzinny, Olimpiada 
dla dzieci, czy Gdowska Liga Siatkówki).

SUKCES ORLIKÓW

Miło nam poinformować, że drużyna 
Orlików z Gdowa wywalczyła III miejsce w finale 
wojewódzkim ogólnopolskiego Turnieju Orlika 
o Puchar Premiera Donalda Tuska, który rozegrano 
jesienią br. By dostać się do finału wojewódzkiego 
zawodnicy musieli zwyciężyć w gminie, a następnie 
przejść pozytywnie przez dwa etapy eliminacji 
wojewódzkich. Pomimo ogromnej konkurencji 
piłkarzom z Gdowa (jako jedynej drużynie z powiatu 
wielickiego) udało się zakwalifikować do ścisłej 
czołówki najlepszych drużyn w Małopolsce. 
W drużynie Orlików wystąpili zawodnicy ze Szkoły 
Podstawowej w Gdowie – rocznik 1998-1999.

Drużyna Orlików z Gdowa na podiumSprawdzanie szczelności przyłączy kanalizacyjnych
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CENTRUM KUKTURY ZAPRASZA!

- 20 grudnia, godz. 17.00 - Rozstrzygnięcie X 
Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożo-
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zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz 
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zainteresowanych wolontariatem prosimy o kontakt 
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GOSPODARKA KOMUNALNA
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wraz z uzbrojeniem w hydranty przeciwpożarowe.
Wykonano także przyłącza domowe na remont-
owanym odcinku. Dzięki temu jakość dystrybucji 
zimnej wody będzie lepsza oraz  nastąpi poprawa 
eksploatacji sieci jak również uleganie poprawie 
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Prace polegały na wypłukiwaniu wodą 
wszelkich nieczystości znajdujących się w sieci. 
Woda pod wysokim ciśnieniem tłoczona była przez 
wąż do specjalnej głowicy. Z głowicy wypływały silne 
strumienie skierowane na ścianki kanału, powodując 
odrywanie się zanieczyszczeń. Możliwość regulacji 
ciśnienia wody oraz doboru odpowiedniej głowicy 
pozwoliła usunąć wszelkie zanieczyszczenia 
z wewnętrznej powierzchni rurociągu. Jednocześnie 
usunięto duże ilości zanieczyszczeń niespławialnych 
tj. butelki, puszki i inne

SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI PRZYŁĄCZY
 KANALIZACYJNYCH

Sprawdzanie szczelności przyłączy kana-
lizacyjnych polega na zadymieniu kanalizacji specjalną 
mgłą. Jest ona nieszkodliwa dla zdrowia i posiada 
wszystkie atesty higieniczne. Zadymianie przyłącza 
kanalizacyjnego pozwala stwierdzić obecność przy-
łączy wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. 
Włączenia takie mogą powodować zmniejszenie 
możliwości odbioru ścieków przez sieć sanitarną 
podczas intensywnych opadów deszczu, a w kon-
sekwencji mogą prowadzić do zalania niżej położonych 
pomieszczeń. Nielegalne podłączenie do kanalizacji 
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny 
do 10 000 zł.

WSPARCIE KLUBÓW SPORTOWYCH 
I DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ 

Z budżetu gminy udzielono dotacji klubom 
sportowym i innym organizacjom na wykonywanie 
zadań publicznych w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej oraz na działania w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia. Dofinansowanie zostało 
przekazane organizacjom po rozstrzygnięciu 
otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań 
publicznych Gminy Gdów w roku 2011 przez pod-
mioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zakres zadań przeznaczonych do realizacji w zakre-
sie upowszechniania kultury fizycznej:
a). Prowadzenie Ludowych Klubów Sportowych, 
poprzez organizację, przygotowanie i uczestnictwo 
w lokalnym i regionalnym współzawodnictwie 
sportowym:
- LKS ,,Gdovia" w Gdowie – 60 000 zł.
- LKS ,,Raba" w Książnicach – 27 000 zł.
- LKS ,,Zieloni" w Niegowici – 6 500 zł.
- LKS ,,Sparta" w Winiarach – 7 000 zł.
RAZEM – 100 500 zł.

b). Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży w formach zorganizowanych: 
UKS ,,Olimp" w Winiarach – 12 500 zł.
UKS ,,Rokicie" w Szczytnikach – 21 500 zł.
Krakowskie Centrum TAEKWON – DO – 1 500 zł.
RAZEM: 35 500 zł.

Zakres zadań przeznaczonych do realizacji w zakre-
sie ochrony i promocji zdrowia:
a). Działalność rehabilitacyjna na rzecz osób nie-
pełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnospra-
wnością na terenie Gminy Gdów:
- Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach 
– 44 000 zł.
- CARITAS Archidiecezji Krakowskiej – 76 000 zł.
RAZEM: 120 000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ UKS „ROKICIE” SZCZYTNIKI
UKS Rokicie powstał w 2006 roku i od 

początku istnienia prowadzi działalność w sekcji 
tenisa stołowego. Treningi odbywają się od wtorku do 
piątku w godzinach 14.00-20.00, a biorą w nich udział 
wszyscy chętni podzieleni na 3 grupy (wg. stopnia 
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zaawansowania). Zajęcia odbywają się są na terenie 
szkoły w Szczytnikach i prowadzone są przez 
wykwalifikowanych trenerów. Przez cały rok człon-
kowie sekcji uczestniczą w rozgrywkach dru-
żynowych i turniejach indywidualnych osiągając 
wysokie wyniki sportowe. Aktualnie drużyna kobiet 
występuje w II lidze, a mężczyźni w III lidze. 
Indywidualnie na szczególne wyróżnienie zasługują 
siostry Patrycja i Natalia Danaj, które znajdują się 
w czołówce polskich tenisistek stołowych w swojej 
kategorii wiekowej (kadetka i młodziczka). Oprócz 
nich szkoleniem objęta jest spora grupa dzieci 
i młodzieży, która w tym roku zdobyła 11 medali na 
mistrzostwach województwa. Klub stara się 
poszerzać swoją działalność o zajęcia z zakresu piłki 
siatkowej (dwa razy w tygodniu w Niegowici), jak 
również organizować wiele imprez dla całej 
społeczności lokalnej (np. Piknik Rodzinny, Olimpiada 
dla dzieci, czy Gdowska Liga Siatkówki).

SUKCES ORLIKÓW

Miło nam poinformować, że drużyna 
Orlików z Gdowa wywalczyła III miejsce w finale 
wojewódzkim ogólnopolskiego Turnieju Orlika 
o Puchar Premiera Donalda Tuska, który rozegrano 
jesienią br. By dostać się do finału wojewódzkiego 
zawodnicy musieli zwyciężyć w gminie, a następnie 
przejść pozytywnie przez dwa etapy eliminacji 
wojewódzkich. Pomimo ogromnej konkurencji 
piłkarzom z Gdowa (jako jedynej drużynie z powiatu 
wielickiego) udało się zakwalifikować do ścisłej 
czołówki najlepszych drużyn w Małopolsce. 
W drużynie Orlików wystąpili zawodnicy ze Szkoły 
Podstawowej w Gdowie – rocznik 1998-1999.

Drużyna Orlików z Gdowa na podiumSprawdzanie szczelności przyłączy kanalizacyjnych
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SMSOWY SYSTEM OSTRZEGANIA 
O ZAGROŻENIACH

System w naszej gminie działa już od 
lutego br. jednak do tej pory stosunkowo niewiele 
mieszkańców się do niego zalogowało. System ten 
powstał po to, by zapobiec sytuacji z maja i czerwca 
2010 roku, kiedy to wielu mieszkańców w kraju nie 
zostało w porę poinformowanych o zbliżającej się 
powodzi. Swój numer do systemu można dodać 
poprzez stronę internetową www.gdow.pl. Dane 
personalne otrzymywane w ten sposób od 
mieszkańców zabezpieczone są na chronionym 
serwerze i nie są udostępniane dla publicznej 
wiadomości.

Jak działa system?
Gdy pojawia się niebezpieczeństwo, 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego określa 
rodzaj oraz rozmiar zagrożenia i zgodnie z decyzją 
Wójta Gminy rozsyła (jednym kliknięciem) komunikat 
ostrzegawczy. Sygnał dociera do mieszkańców 
z zagrożonego terenu. 

Zalety Systemu ostrzegania:
- umożliwia bardzo szybkie zaalarmowanie 
mieszkańców, 
- jest tani w eksploatacji (3 gr brutto za 1 sms);
- otrzymywane ostrzeżenia i komunikaty są dla 
właściciela komórki bezpłatne;
- dane osobowe są bezpieczne;
- użytkownik w każdej chwili może zmienić numer 
komórki, na który jest wysyłane ostrzeżenie lub zre-
zygnować z dalszego jego otrzymywania wysyłając 
wiadomość na maila bezpieczenstwo@gdow.pl

Osoby starsze lub nie posiadające dostępu do 
Internetu mogą skorzystać z pomocy pracownika 
Urzędu Gminy, który pomoże im się zalogować (p.48 
– poddasze – insp. Władysław Duraj).

CAŁODOBOWA OPIEKA MEDYCZNA
W Ośrodku Zdrowia w Gdowie w ramach 

opieki ambulatoryjnej pełnione są całodobowe 
dyżury lekarskie i pielęgniarskie. Pomoc można 
otrzymać w dni powszednie od 18:00 – 8:00 oraz 
w soboty, niedziele i święta. Nie obowiązuje rejo-

nizacja tzn. przyjmowani są pacjenci bez względu na 
miejsce zamieszkania. Pełnione są także dyżury 
opieki wyjazdowej lekarsko-pielęgniarskiej dla 
pacjentów zamieszkałych wyłącznie na terenie gminy 
Gdów. Aby uzyskać bezpłatną pomoc pacjenci 
zobowiązani są posiadać aktualny dowód 
ubezpieczenia oraz numer PESEL. Telefon 
kontaktowy – 12 346 24 05.

 „ODDAJ KREW - URATUJ ŻYCIE”

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Za zimowe utrzymanie dróg gminnych na 

terenie Gminy Gdów odpowiada Firma Handlowo-
Usługowa „CHD-TRANS” s.c. Jerzy Chanek, 
Krzysztof Dudek; Marszowice 176 – tel. kontaktowy: 
605-245-133; 603-751-912

Za zimowe utrzymanie dróg powia-towych 
na terenie Gminy Gdów odpowiada F.P.H.U. 
„RENAX” Renata Turchan, Przebieczany 230 – tel. 
kontaktowy: 507-205-747; (12) 250-75-73. Osoby 
odpowiedzialne z Zarządu Dróg Powiatowych 
w Wieliczce -  Adam Kardas  (12) 288-28-74, 667-
162-161 oraz Grzegorz Łętocha 607-650-470.

Za zimowe utrzymanie dróg wojewódz-kich 
na terenie Gminy Gdów odpowiada:
a) DW 966 z Wieliczki do Podolan – Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Krakowie, ul. Wodna 4 – 
tel. kontaktowy: Janusz Niemczyk (12) 265 71 73, 506 
184 641.
b) DW 966 z Podolan w kierunku Łapanowa – 
POLDIM S.A. Tarnów ul. Kochanowskiego 37a – tel. 
kontaktowy: Józef Jagosz (14) 684 49 01, 604 289 
484
c) DW 967 z Myślenic do Łapczycy - ENIGMA 
GROUP Sp. z o.o. Bochnia ul. Chodenicka 39 – tel. 
kontaktowy: Jan Lichy, Paweł Lichy – (14) 665 00 50, 
668 302 572, 600 896 886.

Zbiórka krwi odbędzie się 18 grudnia 
2011r. (niedziela) w godzinach od 9:00 – 14:00 
w budynku Przedszkola Samorządowego w Gdowie. 
Więcej informacji o zbiórce – www.gdow.pl. 
Informacje dla krwiodawców można znaleźć na
 www.rckik.krakow.pl
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