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Podpisanie umowy na budowö
II etapu obwodnicy Gdowa.
To juĔ pewne! Nowa droga z mostem
przez Rabö powstanie do 2018 roku!
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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Gdów,
Trzymacie
Państwo
w rękach, pierwsze
w tym roku wydanie
Biuletynu Informacyjnego
Gminy
Gdów. Na łamach
gazety przedstawione
zostały
najważniejsze
informacje o działalności
samorządu lokalnego na przestrzeni ostatnich miesięcy, ale również
plany na najbliższy czas. W tym miejscu
chciałbym wspomnieć o dwóch przedsięwzięciach, którymi będziemy żyli w niedalekiej przyszłości.
Pierwsze z nich to rozpoczęcie budowy drugiej części obwodnicy Gdowa i nowego mostu na rzece Rabie. Realizacja przedsięwzięcia
będzie wydarzeniem niezwykle istotnym dla
mieszkańców, ponieważ pozwoli całkowicie
wyprowadzić ruch samochodów ciężarowych poza centrum Gdowa. Sprawi też, że
tereny przyległe do nowej drogi staną się bardziej atrakcyjne dla inwestorów, którzy chcą
rozpocząć bądź rozwinąć tu działalność gospodarczą. Warto dodać, że dzięki odpowiednio wcześnie przygotowanej dokumentacji
budowa dalszej części obwodnicy Gdowa
będzie jednym z pierwszych zadań inwestycyjnych w Województwie Małopolskim
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014 -2020, a pozostałe środki
dołoży samorząd wojewódzki i gminny.

2015

INWESTYCJE
Drugie wydarzenie, które odbędzie się już
w lipcu to Światowe Dni Młodzieży. Organizacja tego przedsięwzięcia jest ogromnym
wyzwaniem dla organizatorów jak i samorządu gminnego. Ze względu na bliskość
Brzegów i Krakowa jesteśmy bezpośrednio
zaangażowani w to wydarzenie i od wielu
miesięcy przygotowujemy się do niego. Cały
czas ściśle współpracujemy z Komitetem Organizacyjnym, komitetami parafialnymi oraz
odpowiednimi służbami i instytucjami. Priorytetem naszych działań jest odpowiednie
przygotowanie się do podjęcia gości, zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom i pielgrzymom oraz w miarę możliwości zapobiegnięcie trudnościom związanym
z bieżącym funkcjonowaniem w tym czasie.
Na naszym terenie gościć będziemy najprawdopodobniej około 4000 pielgrzymów.
Większość z nich będzie zakwaterowana

w naszych szkołach i remizach strażackich,
a pozostali w domach osób prywatnych.
Wskazane budynki komunalne zostały już
skontrolowane m.in. przez Państwową Straż
Pożarną, Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Mamy przygotowane
także tereny na cele parkingowe (9 placów
postojowych w gminie Gdów, na których
można zaparkować około 150 autokarów).
Ponadto, na gdowskim Zarabiu planowane
są spotkania modlitewne, katechezy i lokalne wydarzenia kulturalne. Chcielibyśmy się
włączyć do tych wydarzeń, by móc zaprezentować pielgrzymom lokalny dorobek artystyczny. Zrobimy wszystko, by wykorzystać
ten czas i pokazać gościom naszą gminę i region – naszą tradycję, bogatą historię, folklor,
wybitne osobistości wywodzące się z ziemi
gdowskiej…. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy lokalne zespoły artystyczne, chóry,
grupy działające przy parafiach lub szkołach

i inne organizacje chcące pokazać swoje talenty podczas katechez na świeżym powietrzu. Planowane jest też odsłonięcie pomnika
przy rondzie im. Karola Wojtyły w Gdowie
i zorganizowanie Białego Marszu z Gdowa
do Niegowici.
Zachęcam Państwa do przeczytania całości
Biuletynu Informacyjnego, ponieważ przedstawione zostały w nim informacje opisujące różnorodne działania podejmowane na
naszym terenie. Zapraszam także do stałego
odwiedzania gminnego portalu internetowego www.gdow.pl. Można tam znaleźć wiele bieżących informacji, opisy poszczególnych inwestycji oraz kalendarium, w którym
umieszczone są zapowiedzi nadchodzących
wydarzeń.

Zbigniew Wojas
Wójt Gminy Gdów
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INWESTYCJE

UMOWA NA II ETAP
OBWODNICY PODPISANA!
23 marca 2016 roku w Urzędzie Gminy
Gdów została zawarta umowa z wykonawcą na budowę II etapu obwodnicy Gdowa.
Nowa droga wraz z obiektem mostowym
o długości około 200m zostanie oddana do
użytku jesienią 2018 roku.
Umowa zawarta

Umowa na realizację II etapu obwodnicy
Gdowa została podpisana przez marszałka
Małopolski Jacka Krupę, wójta gminy Gdów
Zbigniewa Wojasa, dyrektor Zarządu Dróg
Wojewódzkich Martę Maj oraz Bogusława
Pilujskiego - dyrektora firmy wykonującej
inwestycję.
Inwestycja będzie realizowana w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” przez konsorcjum:
STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa i STRABAG INFRASRTRUKTURA POŁUDNIE Sp.
z o.o. z Wrocławia. Nowa droga rozpocznie się na rondzie przy ul. Bocheńskiej, następnie trasa ma prowadzić terenami w kierunku południowym, dalej nowym mostem
na rzece Rabie, a końcowy fragment ob-

Podpisanie umowy w Urzędzie Gminy
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wodnicy będzie włączony w obecną drogę wojewódzką w rejonie ulicy Dłużyzny.
Nowa trasa o długości około 2,1km jest
zaplanowana jako droga klasy technicznej
G – dwupasmowa o szerokości jezdni 2 x
3,5m z poboczami i chodnikami. Koncepcja zakłada także budowę nowego mostu
na rzece Rabie o długości około 200 metrów oraz trzech przepustów na mniejszych
ciekach wodnych. Inwestycja nie koliduje

INWESTYCJE
z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również odwodnienie drogi, budowę
oświetlenia ulicznego, montaż elementów
bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenie zieleni, umocnienia przy przekraczanych ciekach oraz
konieczna będzie przebudowa i zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej, a także usunięcie kolidującego zadrzewienia. Nowa droga ma zostać oddana do
użytku jesienią 2018 roku.
Wartość całkowita projektu:
ok. 28 700 000zł.
Wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej: ok. 21 400 000zł.
Udział budżetu gminy Gdów:
ok. 1 900 000zł.
Udział budżetu województwa:
ok. 5 400 000zł.

Wizytacja budowy hali - luty 2016

Stan zaawansowania prac w kwietniu 2016

BUDOWA HALI SPORTOWEJ
W GDOWIE NA FINISZU

Mapka z przebiegiem obwodnicy

Już podczas tegorocznych wakacji zakończy się budowa hali sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum w Gdowie. Koszt
inwestycji wynosi 4 990 000,00zł. Hala
sportowa usytuowana jest pomiędzy budynkiem szkoły, a kompleksem sportowym
ORLIK. Sala gimnastyczna o wymiarach 28
x 44 m z pełnowymiarowym boiskiem do
piłki ręcznej oraz widownią na 360 miejsc
ma służyć przede wszystkim gimnazjalistom, ale będzie także wykorzystywana do

Od nowego roku szkolnego hala zostanie udostępniona uczniom i mieszkańcom

organizowania imprez sportowych i kulturalnych. W budynku powstanie także magazyn sprzętu sportowego, szatnie i sanitariaty
oraz przestronny hol wejściowy z toaletami
i szatnią. Do nowego obiektu można będzie
wejść nie tylko z zewnątrz, ale również dzięki budowie przewiązki - z budynku
szkoły.

URZĄD GMINY GDÓW

5

INWESTYCJE

INWESTYCJE

NOWA NAWIERZCHNIA
NA UL. MYŚLENICKIEJ W GDOWIE

połowie z budżetu gminy Gdów i Województwa Małopolskiego.

W październiku ur. kierowcy na ul. Myślenickiej w Gdowie musieli zmagać się ze
sporymi utrudnieniami. Z związku prowadzonymi pracami remontowymi na odcinku
około 250 mb ruch odbywał się wahadłowo.
Całość realizowanego zadania obejmowała
m.in. prace rozbiórkowe, wykonanie nowej

Przedsięwzięcie „Wykonanie remontu nawierzchni (byłej drogi wojewódzkiej nr
967) na odcinku od ronda na ul. Myślenickiej w kierunku Gdowa” realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1
(firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego).

Zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegająca na budowie chodnika prawostronnego wraz z kanalizacją
deszczową w miejscowości Zagórzany,
gm. Gdów - etap I - km 2+038.95 do km
2+382.74” realizowało Konsorcjum: Firma
Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław
Boguta Spółka Jawna ,Nieznanowice 50,
32-420 Gdów (Lider) oraz INSTBUD sp.
z o.o, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów
(Partner) – konsorcjum przedstawiło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego. Koszt prac budowlanych wyniósł około 117 000zł. i został pokryty po połowie przez gminę Gdów
i Województwo Małopolskie.
W 2016 roku zaplanowany jest drugi etap
inwestycji obejmujący m. in. wykonanie
kolektora deszczowego, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz uregulowanie odwodnienia.

PIERWSZY I DRUGI ETAP BUDOWY
CHODNIKA W ZAGÓRZANACH

Remont ul. Myślenickiej w Gdowie

nawierzchni drogi, utwardzenie poboczy
oraz malowanie linii na jezdni. Koszt prac
wyniósł około 86 500zł. i został pokryty po

Ul. Myślenicka w trakcie remontu
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W ostatnim kwartale 2015 roku zakończył
się pierwszy etap budowy chodnika przy
DW 966 w Zagórzanach polegający na
poszerzeniu jezdni na łuku, ułożeniu krawężników na długości około 360mb, wykonaniu kanalizacji opadowej, utwardzeniu
pobocza…

Pierwszy etap budowy chodnika w Zagórzanach

Budowa chodnika w Podolanach

Budowa zatoki autobusowej w Podolanach

POWSTAŁ CHODNIK
W PODOLANACH
W ostatnich dniach grudnia w obecności
przedstawicieli gminy Gdów, Zarządu Dróg
Wojewódzkich, wykonawcy zadania oraz
inspektora nadzoru dokonano odbioru końcowego zadania polegającego na budowie
chodnika w Podolanach.
Inwestycję prowadzoną przez gminę Gdów
realizowała firma „Transbet” Kazimierz Styrna, Borek 303, 32-765 Rzezawa. Przedstawiła ona najkorzystniejszą ofertę w postę-

Odbiór końcowy chodnika w Podolanach

powaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Zadanie obejmowało remont kanalizacji
deszczowej i powstanie odwodnienia, wykonanie około 300mb chodnika i zatoki autobusowej. Koszt robót budowlanych wyniósł
około 230 000zł. i został pokryty z budżetu
gminy Gdów i Województwa Małopolskiego.

URZĄD GMINY GDÓW
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W 2014 roku prowadzony był pierwszy
etap tego zadania, który obejmował roboty
rozbiórkowe, cięcie i rozebranie nawierzchni, wykonanie kanalizacji opadowej, poszerzenie drogi, budowę zatoki autobusowej.
Koszt robót budowlanych wyniósł wówczas
około 100 000zł i również został poryty
z budżetu gminy i Województwa.

PROJEKT CHODNIKA Z GDOWA
W KIERUNKU MARSZOWIC
Do końca listopada bieżącego roku zostanie
opracowana dokumentacja projektowa na
zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Bocheńska) i wojewódzkiej
nr 967 polegająca na budowie chodnika od
Galerii Gdowskiej w kierunku Marszowic
na dł. ok 200mb wraz z przejściem dla pieszych, kanalizacją deszczową oraz tymczasową i docelową organizacją ruchu”. Zadanie wykonuje firma BM-Projekt s.c. Robert
Buczek i Agnieszka Buczek, ul. Rzemieślnicza
1/p.201, 30-363 Kraków.

PROJEKT DALSZEGO ODCINKA
CHODNIKA W PODOLANACH
W miesiącu maju rozpoczną się prace nad
opracowaniem dokumentacji projektowej
na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 966 polegająca na
budowie chodnika odc. 100 km 0+366 - 0+
580 wraz z zatoką autobusową, kanalizacją
deszczową, tymczasową i docelową organizacją ruchu”. Pełna dokumentacja powinna
być gotować do końca tego roku.
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REMONT SCHODÓW
W CENTRUM GDOWA
Remont schodów obok placu zabaw w centrum Gdowa oraz wymiana nawierzchni
na działce gminnej za stacją benzynową
w rynku to jedne z pierwszych inwestycji
zrealizowanych w 2016r.
Korzystne warunki atmosferyczne sprawiły,
że już w lutym możliwe było rozpoczęcie
ww. prac. Zakres zadania obejmował prze-

Urządzanie parkingu

Otwarcie nowej siedziby

Remont schodów
Otwarcie nowej siedziby

budowę zniszczonych schodów oraz remont
dojścia chodnikowego (została ułożona tam
nawierzchnia z kostki brukowej). Całkowity
koszt prac wyniósł około 29 000zł. i został
pokryty z budżetu gminy Gdów.

WIĘCEJ MIEJSC POSTOJOWYCH
W RYNKU W GDOWIE
Za Urzędem Gminy prowadzone były prace związane z urządzeniem nowego placu
postojowego dla samochodów osobowych.
Korzystają z niego głównie pracownicy UG,
dzięki czemu zwiększyła się ilość wolnych
miejsc parkingowych w samym rynku. Zakres prac obejmował m.in. prace porządko-

Nowy parking za Urzędem Gminy

we, profilowanie terenu oraz utwardzenie
go kruszywem. Koszt prac wyniósł około 25
000zł.

ZAADOPTOWANIE POMIESZCZEŃ
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY
DLA KGW CICHAWA
Od kilku miesięcy Koło Gospodyń Wiejskich w Cichawie ma swoją siedzibę w budynku dawnej szkoły. Remont pomieszczeń przeprowadzony został głównie przez
mieszkańców i członkinie organizacji.

REMONT DACHU NA ŚWIETLICY
W KRAKUSZOWICACH
W ostatnim tygodniu lutego zakończył się
remont dachu o powierzchni około 185 m²
na budynku świetlicy w Krakuszowicach.
Zakres zadania obejmował m.in. rozebranie istniejącego pokrycia dachu, demontaż
rynien i rur spustowych, demontaż obróbek
blacharskich dachu, wzmocnienie elementów konstrukcji dachu, montaż pokrycia
dachu z blachy (blachodachówka), montaż
rynien i rur spustowych z PCV, wykonanie
obróbek blacharskich dachu, montaż wyłazu dachowego, remont kominów, montaż

URZĄD GMINY GDÓW
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ścian zewnętrznych budynku wynoszącej
około 160m². Zakres prac obejmuje docieplenie ścian styropianem, wykonanie tynku
drobnoziarnistego, montaż parapetów zewnętrznych. Od dnia odbioru końcowego
wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na
wykonane roboty. Koszt zadania wynosi 22

czycach zlokalizowanej na działce nr 457
podwieszono przewód oświetleniowy na
długości ok. 310m oraz zainstalowano 4
lampy. Koszt robót wyniósł 6 000 zł.
W styczniu 2016r. rozbudowano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej zlokalizowanej na działce nr 4 w Hucisku. Na
długości ok. 144 m zainstalowano 4 lampy
uliczne. Koszt zadania wyniósł 11 000,00 zł
W marcu 2016r wykonano oświetlenie
uliczne na odcinku ok. 200m przy drodze
powiatowej zlokalizowanej na działce nr 85
w Niżowej. Zainstalowano 5 lamp oświetleniowych. Koszt robót wyniósł 18 500 zł .
W trakcie realizacji są prace związane
z rozbudową oświetlenia ulicznego w Zręczycach (Zaprzykopie) - 2 odcinki przy drodze zlokalizowanej na działce nr 647. Instalacja łącznie 10 lamp oświetleniowych na
obu odcinkach. Wartość prac ok. 20.000 zł.
W trakcie realizacji również dokończenie częściowo wykonanych prac w 2015r a związanych z oświetleniem odcinka drogi gminnej
(wewnętrznej ) w Niegowici (droga na działce
nr 216/2 ). Wartość tego etapu robót 13 370zł.
Wszystkie roboty związane z rozbudową
i modernizacją oświetlenia ulicznego pokrywane są ze środków budżetu gminy

Remont dachu na świetlicy w Krakuszowicach

Termomodernizacja świetlicy w Czyżowie

Prace remontowe

okna i drzwi wejściowych na strych w ścianach szczytowych oraz wymianę zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku. Wartość robót to 30 000 zł. Koszt prac
został pokryty z budżetu gminy Gdów. Remont prowadziła Firma Handlowo-Usługowa KRAK-DACH z Małej Wsi.

WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W CZYŻOWIE
W maju zakończą się prace budowlane
związane w wykonaniem elewacji na świetlicy w Czyżowie na łącznej powierzchni
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100 zł i zostanie pokryty z budżetu gminy
Gdów. Wykonawcą robót jest Marek Kuryło prowadzący firmę Handlowo- Usługową
„BUDMAR” ul. Osiedlowa 12, 32- 420 Wieliczka.
Świetlica została oddana do użytku jesienią 2014 roku. Inwestycja sfinansowana
została z budżetu gminy Gdów oraz środków pozyskanych z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”).

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA
ULICZNEGO
W grudniu 2015r. do istniejącej sieci niskiego napięcia przy drodze gminnej w Zrę-

BUDOWA CHODNIKA PRZY
UL. CEGIELNIANEJ W GDOWIE
Do końca maja ma się zakończyć realizacja zadania pn. „Budowa chodnika - ul. Cegielniana etap II” polegającego na budowie
chodnika o długości około 230mb – na od-

Budowa chodnika na ul. Cegielnianej w Gdowie

Budowa chodnika

cinku od ul. Asnyka do skrzyżowania z obwodnicą Gdowa. Koszt zadania na podstawie kosztorysu ofertowego wyniesie ok. 107
000,00zł i zostanie pokryty z budżetu gminy
Gdów. Inwestycje realizuje: Krzysztof Wajda P.P.H.U. „ELIS”, Szczygłów 14, 32-020
Wieliczka. Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego.
Pierwszy etap budowy prowadzony był
w 2014 roku. Wówczas powstał odcinek
o długości około 120 metrów bieżących
(od skrzyżowania z ulicą Bocheńską do ul.
Asnyka). Koszt prac budowlanych wyniósł
około 50 000,00zł. i został pokryty ze środków własnych gminy Gdów.

URZĄD GMINY GDÓW
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PROJEKT CHODNIKA W KUNICACH
Trwają prace nad projektem chodnika w ciągu DW 967 w Kunicach. Projekt chodnika
będzie obejmował odcinek od skrzyżowania
z drogą powiatową 2023K do skrzyżowania
z drogą gminną nr 560101K (Winiary - Górki). Koszt projektu to 12 500zł i realizuje go
firma: „AMTECH” Adam Mizera Biuro Usług
Budowlanych , ul. Słoneczna 19, 32-400
Myślenice. Termin zakończenia prac planowany jest na 31 października 2016r.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
I WEWNĘTRZNYCH W 2016 ROKU
W kwietniu br. Wójt Gminy Gdów ogłosił
przetarg na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem. W tym
roku prace prowadzone będą m.in. w Cichawie, Czyżowie, Fałkowicach, Gdowie, Hucisku, Krakuszowicach, Liplasie, Niewiarowie,
Nieznanowicach, Niżowej, Marszowicach,
Pierzchowie, Wiatowicach, Winiarach, Zagórzanach. Wykonawcę zadania powinniśmy
poznać w maju, a prace w terenie zakończą
się w połowie tegorocznych wakacji.

”REKREACYJNO-TURYSTYCZNA
DOLINA RABY”
Zakończyło się przygotowywanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla
przedsięwzięcia „Rekreacyjno-turystyczna
Dolina Raby”. Projekt objęty był dofinansowaniem z Małopolskiego Regionalnego
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Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
w ramach Działania 9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych MRPO na lata 2007
- 2013”. Ostateczny koszt kwalifikowalny
projektu wyniósł 740 374,51 zł, z czego
dotacja MRPO stanowiła 70%. W projekcie
uczestniczyły 4 gminy partnerskie: gmina
Gdów - Lider, a także partnerzy – gminy:
Dobczyce, Drwinia, Kłaj.
Na obszarze gminy Gdów planowane
przedsięwzięcie obejmować będzie:
1.Urządzenie szlaków rowerowo - pieszych
oraz powiązanie połączeń komunikacyjnych w pętle przebiegające po atrakcyjnych
terenach w Dolinie. Trasy będą trasami
współpracującymi z trasą rowerową główną
wojewódzką VeloRaba, przebiegającą doliną Raby przez obszar gmin partnerskich tj.
Gminy Gdów, Dobczyce, Kłaj i Drwinia.
Trasy pieszo-rowerowe mają skomunikować strefę turystyczną, wypoczynkową
i rekreacyjną na całym obszarze objętym
przedsięwzięciem. Trasy wyznaczone zostaną jako odrębne trasy pieszo-rowerowe
oraz jako pasy pieszo - rowerowe przy/na
drogach samochodowych o małym natężeniu ruchu. Łączna długość tras wynosić
będzie ok.28 km. Urządzona zostanie również podstawowa infrastruktura turystyczna
wzdłuż sieci tras, np. punkty postojowe, system identyfikacji wizualnej tras (tablice informacyjne), punkty sanitarne, miejsca piknikowe, oświetlenie tras oraz obiekty małej
architektury np. ławki, stojaki na rowery,
kosze na śmieci, urządzenia do zapewnienia płynnego i bezpiecznego poruszania się

po trasach oraz system ostrzegawczy/alarmowy/turystyczny.
2. Zagospodarowanie stref rekreacyjnych
przy trasach rowerowo - pieszych dla rozwoju turystyki i rekreacji oraz oferty kulturowej gminy Gdów tzw.: Osada rybacka
„Gdów –Zarabie”.
a) Zagospodarowanie Zarabie I w Gdowie
nad Rabą tj:
- budowa ogólnodostępnego parkingu na 46
miejsc wraz z siecią kanalizacji deszczowej
i przebudową chodnika przy ul. Spacerowej,
- przebudowa istniejącej sceny koncertowej
na Zarabiu,
- rozbudowa istniejącego budynku na Leśniczówkę i wystawę łowiectwa ,
- rozbudowa „Domku Wędkarza” ,
- rozbudowa sanitariatów,
- rozbudowa Wiaty Smaków,
- budowa ciągów pieszych oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym:
urządzenie siłowni terenowej, skateparku, placu zabaw, Parku Leśnika, kortu tenisowego, boiska do piłki plażowej oraz
elementów małej architektury jak również
oświetlenia solarnego.
b) Zagospodarowanie Zarabie II w Gdowie
i Marszowicach tj:
- zagospodarowanie terenu „Ekoparku”
w Gdowie polegające na: budowie ciągów
pieszych po terenie Ekoparku, małej architektury takiej jak plac zabaw, wiaty rowerowe, wiaty ze stołami, oświetlenie solarne,
- urządzenie miejsc dla paralotniarzy/balonów w Gdowie/Marszowicach,

Sezon letni juz niebawem

- budowa Punktu Promocji Produktów Regionalnych,
- budowa Punktu Informacji Turystycznej,
- przebudowa sanitariatów istniejących
wraz z przyłączami: wodnym, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznym,
- budowa ogólnodostępnego parkingu,
- zagospodarowanie terenu w postaci schodów i utwardzonych ścieżek prowadzących
do plaży nad Rabą, elementów małej architektury jak również oświetlenia solarnego.
c) Budowa punktu widokowego w Zręczycach – góra Skotnica.
W pierwszym kwartale br. złożona została
do Urzędu Marszałkowskiego Karta projektu subregionalnego na I etap realizacji projektu Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby,
dotyczący budowy i urządzenia stref rekreacyjno-turystycznych w 3 gminach partnerskich tj. Gdowie, Drwini i Kłaju.
Zakres rzeczowy projektu na obszarze gminy Gdów w ramach I etapu realizacji przedsięwzięcia obejmuje urządzenie stref re-
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kreacyjno-turystycznych zlokalizowanych
w Gdowie na nadbrzeżach Raby tj.
• Zarabie I - rozbudowa obecnego parku
przygody i rozrywki o elementy takie jak:
rozbudowa istniejącej plenerowej sceny
koncertowej, rozbudowa sanitariatów, mała
architektura typu miejsca na ogniska, ławki,
wiaty na rowery, skatepark, ścianki wspinaczkowe, siłownia terenowa, zagospodarowanie terenu w postaci ścieżek, alejek,
oświetlenia, tablice informacyjne itp., ogródek jordanowski dla dzieci, boisko do piłki
siatkowej plażowej,
• Zarabie II – utworzenie promenady i tarasowej plaży piaskowej wraz z zagospodarowa-

niem terenu dojścia do plaży w postaci utwardzonych nawierzchni, ścieżek, alejek, oświetlenia, małej architektury typu ławki, wiaty,
stoły, miejsca na ogniska, stojaki na rowery itp.
Realizacja I etapu inwestycji dotyczącej
stref rekreacyjno-turystycznych planowana
jest na lata 2017-2018.
Natomiast zgodnie z harmonogramem naboru wniosków do Subregionalnego Programu Rozwoju planowanym terminem na
składanie wniosków o dotację na budowę
tras rowerowych jest IV kwartał br. Z końcem kwietnia br. złożona została do Urzędu
Marszałkowskiego również Karta Projektu
Partnerskiego na budowę tychże tras.

INWESTYCJE
BEZPIECZEŃSTWO

KOMISARIAT POLICJI W GDOWIE
PO REMONCIE
W ubiegłym roku prowadzone były prace
remontowe w Komisariacie Policji w Gdowie. Zadanie miało na celu modernizację
dolnej kondygnacji budynku oraz pomieszczenia dyżurnego i poczekalni jednostki.
Zakres prac obejmował m.in. rozebranie
ścianki działowej, wymianę okien, wymianę stolarki drzwiowej, remont instalacji

Remont Komisariatu

Dyżurka po remoncie
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Nowa poczekalnia

Otwarcie Komisariatu Policji po remoncie

elektrycznej, przeniesienie instalacji monitoringu, szpachlowanie ścian, gładzie gipsowe, malowanie, remont posadzek - ułożeni posadzki z płytek. Wartość remontu
wyniosła około 55 000zł. Zadanie finansowane było budżetu gminy Gdów.
Uroczystego otwarcia odnowionego Komisariatu Policji dokonali przedstawiciele władz samorządowych gminy Gdów
wspólnie z policjantami. Przed symbolicznym przecięciem wstęgi Komendant

URZĄD GMINY GDÓW
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Powiatowy Policji w Wieliczce inspektor
Robert Strzelecki podziękował za zaangażowanie w modernizację władzom samorządowym. Obecnie, jak twierdzą sami
funkcjonariusze - zmodernizowany budynek spełnia wszelkie standardy policyjnej
placówki, zapewniając należyty komfort
pracy funkcjonariuszom oraz gwarantuje
wysoki poziom obsługi mieszkańców.

POLICYJNE STATYSTYKI
ZA 2015 ROK
W ubiegłym roku policjanci z Komisariatu
Policji w Gdowie interweniowali 2427 razy.
To o 160 interwencji więcej niż w roku
2014. Jednak porównując dane z ostatnich
kilku lat wynika, że dotychczas z roku na
roku liczba ta się zmniejszała. W 2010
roku było o 1116 więcej akcji policjantów
niż w 2015 roku. Od 2010 roku cały czas
spada ilość przeprowadzonych dochodzeń
w sprawie o przestępstwo z 370 do 244 –
w roku ubiegłym. Ilość przeprowadzonych
czynności w sprawie o wykroczenie spadła
z 400 w roku 2010 do 295 w roku 2015,
a ilość nałożonych mandatów karnych
w ciągu 5 lat spadła z 451 do 395. Cały
czas na podobnym poziomie obserwować
można ujawnionych nietrzeźwych kierujących. W 2015 ta ilość wyniosła 75.
Wykrywalność przestępstw w 2014 roku
wynosiła 57,92%, a w roku 2015 już
63,58%. Wzrost procentowy zwiększył
się również w wykrywalności przestępstw
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kryminalnych z 45,87% w roku 2014 do
51,33% w 2015.
W 2015 roku doszło do 17 wypadków,
w których nikt nie zginął, a 21 osób zostało rannych. Policjanci również prowadzili
czynności przy 90 kolizjach. Dzielnicowi
przeprowadzili 1317 pomocy prawnych
dla innych jednostek (sąd, komornik, Urząd
Skarbowy). Policjanci z Gdowa zatrzymali
85 osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, a 4 razy zastosowano areszt tymczasowy. W 24 przypadkach zatrzymano
osoby do wytrzeźwienia.

ODNOWIONA REMIZA
OSP PIERZCHÓW
W ostatnim kwartale ubiegłego roku zakończył się remont remizy OSP w Pierzchowie. Zadanie współfinansowane było
z funduszy pozyskanych z Województwa
Małopolskiego w ramach programu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015”.

BEZPIECZEŃSTWO
wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej i cieplnej, wykonanie posadzek
płytkowych z parkietu) oraz remont ścian
(demontaż boazerii, odkucie łuszczących
się tynków i ich uzupełnienie, wykonanie
boazerii z płyty meblowej w postaci pasów
poziomych, malowanie, uzupełnianie płytek ściennych i podłogowych).

Odnowiona remiza

Zakres prac obejmował m.in. gruntowanie
i malowanie elewacji, malowanie dachu,
remont kominów, remont schodów zewnętrznych, remont stolarki - częściowa
wymiana drzwi, okien i parapetów. Całkowity koszt zadania wyniósł około 75 000zł.
i został pokryty z budżetu gminy Gdów
oraz środków pozyskanych przez gminę
w ramach programu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015” w kwocie około 30 000zł.

NOWE INSTALACJE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W REMIZACH STRAŻACKICH OSP STRYSZOWA, OSP
NIEWIARÓW, OSP ZAGÓRZANY
I OSP ZRĘCZYCE
W 2016 roku w budynku OSP w Stryszowej wykonywana została instalacja centralnego ogrzewania. Wcześniej podobne
prace były prowadzone w budynkach wiejskich: OSP Niewiarów, OSP Zagórzany
i OSP Zręczyce.
Dotychczas budynek remizy w Stryszowej
ogrzewany był piecami kaflowymi oraz

„MAŁOPOLSKIE REMIZY 2016” –
REMONT REMIZY W WINIARACH

Budynek OSP Pierzchów w trakcie modernizacji

W bieżącym roku Gmina Gdów otrzyma dofinansowanie z programu „MAŁOPOLSKIE
REMIZY 2016” w wysokości 26 433zł na
przeprowadzenie prac budowlano-remontowych remizie OSP w Winiarach (wartość
prac kosztorysowa całości prac wynosi 69
876 zł.). Zadanie przewiduje modernizację
wnętrza budynku: remont posadzek w budynku remizy (rozbiórka podłóg z desek,

Remont w OSP Stryszowa

URZĄD GMINY GDÓW
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OSP Zręczyce - zakres robót: wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania wraz
z montażem kotła centralnego ogrzewania
– ciepłej wody użytkowej. Koszt to około
13 840zł.

medycznej, który odbywał się w marcowe
i kwietniowe weekendy w Pierzchowie.
Kurs obejmował cześć teoretyczną, a następnie udział w zajęciach praktycznych.
Tematyka obejmowała m.in. podstawowe
czynności ratujących życie, obsługę AED,
postępowanie w przypadkach urazowych
i nieurazowych, działanie w czasie katastrof
i wypadków masowych oraz udzielanie pomocy w przypadku utraty przytomności,
wstrząsów, drgawek, cukrzycy, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, zatruć, podtopień, krwotoków, złamań i urazów kończyn
i innych. Celem kształcenia było przygotowanie ratowników do realizacji zadań z zakresu
ratownictwa w czasie akcji, w których biorą
udział. W szczególności chodziło o nabycie umiejętności udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania poszkodowanych
załodze karetki pogotowia.
Szkolenie zakończyło się sprawdzianem
z zakresu wiedzy i umiejętności objętych
programem kursu i składało się z dwóch
etapów – teoretycznego i praktycznego.
Wszyscy uczestnicy złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uzyskali oni
uprawnienia ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Uzyskane zaświadczanie jest ważne
przez okres 3 lat od dnia jego wydania.
Koszt udziału druhów w szkoleniu pokryty
został z budżetu gminy Gdów.

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
Remont w OSP Stryszowa

20 druhów z Winiar, Kunic, Gdowa, Marszowic i Pierzchowa uczestniczyło w kursie
kwalifikowanej pierwszej pomocy przed-

ogrzewaczami elektrycznymi. Na początku 2016 roku wykonana została instalacja
centralnego ogrzewania oraz zamontowano kocioł na paliwo stałe. Całkowita wartość prowadzonych robót (wraz z zakupem
kotła i niezbędnych elementów instalacji)
to około 17 000 zł.
Ponadto, w ostatnich miesiącach wykonano instalacje centralnego ogrzewania wraz
z montażem kotłów gazowych w następujących remizach:

Kurs pierwszej pomocy - zajęcia praktyczne

OSP Niewiarów - zakres robót: wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania, montaż
kotła centralnego ogrzewania – ciepłej wody
użytkowej. Wartość robót około 13 500zł.
OSP Zagórzany - zakres robót: wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania, przeróbka w niezbędnym zakresie instalacji
wod- kan, montaż kotła c.o. Wartość robót
to około 22 000zł. (w tym finansowane ze
środków gminy Gdów około 18 500zł.).
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Udzielanie pomocy poszkodowanemu

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZOWYBORCZA W OSP
Pierwszy kwartał 2016 roku był to czas
podsumowań ubiegłorocznej działalności
jednostek ochotniczych straży pożarnych
działających w gminie Gdów. Był to także
okres wyborów władz strażackich na nową
kadencję.
W czasie spotkań strażacy przedstawili
sprawozdania z działalności danej jednostki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok. Po odczytaniu sprawozdań komisji
rewizyjnej odbywało się głosowanie nad
udzieleniem absolutorium dla zarządu za
okres sprawozdawczy. Druhowie ustalili
i zatwierdzili także plan działalności i plan
finansowy na bieżący rok. W zebraniach
brali udział strażacy, młodzieżowe drużyny pożarnicze, przedstawiciele władz
samorządowych, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz zaproszeni goście.
Ponadto, w 2016 roku kończyła się obecna kadencja władz strażackich w poszczególnych jednostkach. W czasie zebrań
druhowie dokonywali wyboru nowych
zarządów oraz wskazywali również swoich delegatów i przedstawicieli do władz
gminnych OSP. 21 maja 2016 roku odbędzie się zjazd oddziału gminnego OSP,
który wybierze z pośród siebie prezydium
oraz dokona wyboru członków do władz
powiatowych OSP.

URZĄD GMINY GDÓW
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LOKALNE
LOKALNE
Wysokość podatku za 1ha powierzchni gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi
lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

ILE WYNOSZĄ NASZE PODATKI?
Przypominamy, że w połowie maja mija termin płatności II raty podatku lokalnego. Wysokość podatku do zapłaty na 2016 rok ustalona jest w decyzji Wójta Gminy Gdów,
którą otrzymali mieszkańcy.
Ponadto, przedstawiamy mieszkańcom porównanie wysokości opłat podatków od nieruchomości (od gruntów oraz od budynków lub ich części) w gminie Gdów i pozostałych
gminach Powiatu Wielickiego.
Wysokość podatku za 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

Gmina
Gdów

Gmina
Niepołomice

Gmina
Wieliczka

Gmina
Kłaj

Gmina
Biskupice

0,57 zł.

0,65 zł.

0,69 zł.

0,72 zł.

0,72 zł.

Wysokość podatku za 1m2 gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

Gmina
Biskupice

Gmina
Wieliczka

Gmina
Gdów

Gmina
Niepołomice

Gmina
Kłaj

3,80 zł.

4,41 zł.

4,58 zł.

4,58 zł.

4,58 zł.

Wysokość podatku za 1m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

Gmina
Biskupice

Gmina
Gdów

Gmina
Niepołomice

Gmina
Wieliczka

Gmina
Kłaj

8,00 zł.

10,12 zł.

10,24 zł.

10,44 zł.

10,68 zł.

Wysokość podatku za 1m2 powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego

Gmina
Gdów

Gmina
Wieliczka

Gmina
Biskupice

Gmina
Kłaj

Gmina
Niepołomice

Gmina
Gdów

Gmina
Biskupice

Gmina
Kłaj

Gmina
Wieliczka

Gmina
Niepołomice

0,78 zł.

0,86 zł.

0,86 zł.

0,87 zł.

0,89 zł.

0,26 zł.

0,30 zł.

0,31 zł.

0,34 zł.

0,35 zł.
lub 0,20 zł.*

Wysokość podatku za 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na taką działalność

Gmina
Gdów

Gmina
Wieliczka

Gmina
Biskupice

Gmina
Kłaj

Gmina
Niepołomice

17,64 zł.

19,67 zł.

21,55zł.

20,39 zł.
lub 13,50 zł.*

22,86zł.

* - za pierwsze 1000 m² - 20,39 zł. od 1m2 powierzchni,
- za każdy następny metr kwadratowy powyżej 1000 m2 – 13,50 zł. za 1 m2
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* - za pierwsze 800 m2 - 0,35 zł. od 1m2 powierzchni,
- za każdy następny metr kwadratowy powyżej 800 m2 – 0,20 zł. za 1 m2
Wysokość podatku za 1m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń

Gmina
Niepołomice

Gmina
Biskupice

Gmina
Wieliczka

Gmina
Gdów

Gmina
Kłaj

4,42 zł.

4,50 zł.

4,54 zł.

4,65 zł.

4,65 zł.
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79,00zł
72,00zł
65,00zł
58,00zł
51,00zł
36,00zł
9,00zł
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Gmina
Niepołomice

2 razy w miesiącu

18,00zł

27,00zł

44,00zł

70,00zł
63,00zł
56,00zł
49,00zł.
48,00zł
36,00zł
10,00zł
Gmina Kłaj 2 razy w miesiącu

20,00zł

27,00zł

40,00zł

48,00zł
45,00zł
42,00zł
39,00zł
36,00zł
28,00zł
7,00zł
2 razy w miesiącu
Gmina
Wieliczka

14,00zł

21,00zł

33,00zł

43,50zł
40,50zł
37,50zł
34,50zł
31,50zł
25,50zł
7,50zł
1 raz w miesiącu
Gmina
Biskupice

15,00zł

22,50zł

28,50zł

32,00zł
32,00zł
32,00zł
32,00zł
32,00zł
32,00zł
8,00zł
2 razy w miesiącu
Gmina
Gdów

16,00zł

24,00zł

32,00zł

10
osób
9
osób
8
osób
7
osób
6
osób
5
osób
4
osoby
3
osoby
2
osoby
1
osoba
Częstotliwość
Liczba doodbioru odpadów
mowników
zmieszanych

Poniżej znajduje się tabela, w której porównane zostały opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Gdów i innych gmin Powiatu Wielickiego. W związku z tym,
że zdecydowana większość mieszkańców gminy Gdów zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów, porównane są stawki opłat za gospodarowanie odpadami w sposób
selektywny. Analizując dane zawarte w tabeli szczególną uwagę proszę zwrócić na częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych w poszczególnych gminach.

Ile kosztują śmieci?
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NOWA FIRMA ODBIERA
ODPADY KOMUNALNE

ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

Od stycznia br. firma „Empol” sp. z o.o. z Tylmanowej świadczy na terenie gminy Gdów
usługi z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Już w grudniu ubiegłego roku
prowadzona była wymiana pojemników na
odpady zmieszane. Równocześnie z prowadzoną akcją, nastąpiło dostarczenie worków
na odpady segregowane oraz harmonogramów wywozu na 2016 rok. Od nowego roku
opłata śmieciowa nie uległa podwyższeniu,
ale została utrzymana na wcześniejszym poziomie. W przypadku jakichkolwiek uwag
w sprawie funkcjonowania systemu odbioru odpadów prosimy o kontakt telefoniczny
z Urzędem Gminy Gdów (tel. 12 251-0495). Ponadto, firma „Empol” uruchomiła Biuro Obsługi Klienta z siedzibą w budynku SKR
Gdów (tel. 887-227-011).

W związku z istniejącym problemem dotyczącym odbioru odpadów wielkogabarytowych informujemy, że odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające
w naszych domach, które ze względu na duże
rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany,
łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny,
pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki
dużych rozmiarów, deski drewniane, belki,
panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny,
umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki,
grzejniki, rolety itp. Odbierany jest również
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(o ile nie jest zdekompletowany) jak również
opony samochodowe w ilości do 8 (z wykluczeniem opon z samochodów ciężarowych
i ciągnikowych).

W całej gminie Gdów śmieci segregowane odbierane są sprzed naszych posesji
raz w miesiącu, natomiast kubły dwa razy
w miesiącu (dla porównania np. w sąsiedniej gminie Biskupice odpady w pojemnikach odbierane są tylko raz w miesiącu).
Ponadto, dwa razy w roku odbierane są odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz
sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Na wcześniejszej stronie znajduje się tabela, w której porównane zostały opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy
Gdów i innych gmin Powiatu Wielickiego.

Dwa razy w roku Gmina Gdów organizuje
bezpośrednio od mieszkańców odbiór odpadów wielkogabarytowych przez przedsiębiorcę, z którym ma podpisaną umowę
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Odpady wielkogabarytowe będzie można także przez cały rok osobiście
oddać do gminnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy
Cegielnianej 406 (plac przy bazie SKR). Do
odpadów wielkogabarytowych nie należą:
części samochodowe, motorowery, odpady
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remontowe i budowlane, płytki, szyby, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony
z odpadami domowymi, zdekompletowany
sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady
te (z wyjątkiem wszystkich części samochodowych i motorowerowych) należy oddać
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ulicy Cegielnianej 406
(plac przy bazie SKR).

PROJEKT „ŚRODOWISKO
BEZ BARSZCZU SOSNOWSKIEGO”
Od kilkunastu miesięcy m.in. na naszym
terenie realizowany jest projekt mający na
celu zwalczanie niebezpiecznej rośliny –
Barszczu Sosnowskiego. W gminie Gdów
barszcz Sosnowskiego występuję na obszarze około 5,5 ha. Najwięcej tego typu zagrożenia występuje w miejscowościach: Cichawa, Szczytniki, Krakuszowice oraz wzdłuż
drogi Świątniki - Zborczyce. Dodatkowo
roślinę można spotkać nad potokiem Gnojskim, wzdłuż szlaków komunikacyjnych
Cichawa - Grodkowice i Cichawa - Szczytniki oraz wzdłuż rowów w Cichawie. Miejsca występowania Barszczu Sosnowskiego
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można zgłaszać do Urzędu Gminy w Gdowie: parter pok.11; tel.12 251-55-01.
Dotychczas wykonano zabiegi mechanicznego zwalczania polegające na wycinaniu
roślin sprzętem ręcznym oraz chemicznego
niszczenia mieszanką środków chemicznych przy pomocy opryskiwaczy plecakowych. Zabiegi były wykonywane ręcznie ze
względu na trudno dostępny teren porośnięty roślinami m.in. skarpy potoków i rowów
melioracyjnych, miedze.
Projekt „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” realizuje 29 małopolskich gmin
oraz Uniwersytet Rolniczy, jako lider przedsięwzięcia. Dofinansowanie w wysokości
3 228 985 zł pochodzi z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Program przewidziany jest na lata 2014-2016.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 stycznia 2016r. rozpoczęła działalność
Spółka pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Spółka powstała w wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki
Komunalnej w Gdowie i przekształcenia
go w jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. Spółka z o.o. wstąpiła
we wszystkie prawa i obowiązki związane
z działalnością likwidowanego zakładu. Całość udziałów w kapitale zakładowym spółki objęła gmina Gdów.

INWESTYCJE
OCHRONA
ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA
Na nowy podmiot gospodarczy przeszły
na zasadzie sukcesji uniwersalnej wszelkie
prawa i obowiązki stron łączącej je umowy między innymi umowy o dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków. Z tego też
powodu nie było potrzeby zmiany zawartych przez ZGK w Gdowie z mieszkańcami umów. Opłaty należy uiszczać na nowe
konto bankowe wskazane w fakturze VAT
otrzymanej po dniu 01.01.2016r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie
jest spółką z o.o. wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie
zbiorowych potrzeb ludności gminy Gdów.
Zarząd Spółki:
mgr inż. Ryszard Żukowski - Prezes Zarządu
inż. Paweł Nachel - Wiceprezes Zarządu
mgr Danuta Chwastek - Członek Zarządu,
Główny Księgowy Spółki
Ponadto, ZGK specjalizuje się w wykonywaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
oraz przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych. Służy również pomocą w zakresie
instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonania odwodnienia terenu.
Oferta:
Budowle inżynierskie lądowe:
- roboty montażowe sieci wodociągowych zewnętrznych wraz z przepompowniami wody;
- roboty montażowe sieci kanalizacyjnych
zewnętrznych wraz z montażem przydomowych oczyszczalni ścieków;
- budowa innych elementów infrastruktury
(odwodnienia, melioracje, separatory).
Ponadto:

- zagospodarowania terenów osiedli i placów wraz z małą architekturą i zielenią;
- wykonawstwo chodników, placów, ulic;
- roboty drogowe;
- montaż instalacji wewnętrznych w budynkach i budowlach;
- przygotowanie terenu pod budowę, burzenie
budynków, oraz budowa nowych obiektów.
Projektowanie sieci i instalacji sanitarnych:
- sporządzanie projektów budowlanych
i wykonawczych w zakresie zewnętrznych
sieci sanitarnych;
- sporządzanie projektów budowlanych
w zakresie dróg, ulic, placów;
- kosztorysowanie robót budowlanych.
Wynajem specjalistycznego sprzętu do robót
ziemnych oraz wynajem środków transportu.
Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gdowie Sp. z o.o.
32-420 Gdów 406
czynny od poniedziałku do piątku w godz.
8:00 - 16:00
tel./fax.(12) 251-40-95
Zgłaszanie awarii wodociągowych
po godzinie 16.00
tel. (12) 451-71-03 – Stacja Uzdatniania
Wody Cichawa 179
tel. (12) 251-40-03 – Pompownia Wody
Gdów 1407
tel. (12) 251-40-04 – Oczyszczalnia
Ścieków w Gdowie 1222
tel. (12) 452-04-39 – Oczyszczalnia
Ścieków w Pierzchowie 181
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W ramach przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
w Krakowie naboru wniosków do programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. złożył wniosek o dofinansowanie
zadania pn.: „Budowa zbiornika wyrównawczego zapewniającego ciągłość dostaw
wody w przypadku wystąpienia suszy hydrologicznej dla 8 miejscowości z terenu gminy
Gdów”. Przewidywana wartość inwestycji
– 387 942,34 zł. Wnioskowana kwota pomocy – 193 971,17 zł. Projekt dotyczy budowy zbiornika żelbetowego w miejscowości
Zręczyce o pojemności czynnej V=250m3,
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Inwestycja zapewni ciągłości dostaw wody
w przypadku wystąpienia suszy lub awarii
sieci wodociągowej oraz zwiększy zabezpieczenie przeciwpożarowe południowych
terenów gminy.
Ponadto, w odpowiedzi na ogłoszony przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nabór kart projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. złożył kartę projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niegowić – Etap II jako element dostosowania
aglomeracji Gdów do spełnienia wymogów
określonych w KPOŚK i Dyrektywie 91/271/
EWG”. Projekt obejmuje swoim zakresem
budowę 5 km sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z pompownią ścieków w Niegowici.
W ramach ogłoszonego naboru została złożo-
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na również karta projektu pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niegowić – Etap III, wraz z budową dwóch odcinków kanalizacji w miejscowości Gdów: okolice ul. Grzybowej, okolice ul. Grażyńskiego,
jako element dostosowania aglomeracji
Gdów do spełnienia wymogów określonych
w KPOŚK i Dyrektywie 91/271/EWG”. W zakres projektu wchodzi budowa 4,9 km sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w Niegowici i pompownią w Gdowie.
Złożone wnioski dotyczą także przebudowy
odcinków zużytej infrastruktury wodociągowej w Gdowie.

WYMIANA ZASUW NA NOWYM
MOŚCIE - KIERUNEK KSIĄŻNICE,
ŁĘŻKOWICE

INWESTYCJE
OŚWIATA

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W związku z nowelizacją ustawy zmieniającej wiek rozpoczęcia edukacji szkolnej od
kilku miesięcy istniała obawa, że większość
sześciolatków uczęszczających do publicznych przedszkoli zostanie w nich rok dłużej. Wybór takiej możliwości dała rodzicom
znowelizowana ustawa o systemie oświaty,
która zmienia wiek dziecka rozpoczynającego edukację szkolną - od września obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7
roku życia, a nie jak obecnie od 6 roku życia. Większość opiekunów skorzystała z tej
możliwości, dlatego w przedszkolach zwolniło się niewiele miejsc, z których mogłyby
skorzystać młodsze dzieci.
Rekrutacja dzieci do przedszkoli samorządowych prowadzona była od marca br.
W dniu 28 kwietnia br. zostały podane do
publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

WYKONANIE ODWIERTU STUDNI
GŁĘBINOWEJ S5-BIS UJĘCIA WODY
W GDOWIE
NOWA ZASUWA NA PRZEJŚCIU
POD RABĄ W KSIĄŻNICACH

W gminie Gdów funkcjonują dwa przedszkola samorządowe: w Szczytnikach
i w Gdowie (z filią w Winiarach), do których
łącznie uczęszcza 320 dzieci. W procesie
rekrutacji rodzice 288 maluchów zadeklarowali kontynuację wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Tym
samym pozostały tylko 32 wolne miejsca
w obu placówkach. Po podaniu do publicz-

nej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych widomo, że w Szczytnikach i filii
w Winiarach wszystkie chętne maluchy zostaną objęte wychowaniem przedszkolnym,
natomiast problem z wolnymi miejscami dla
dzieci jest obecnie w Gdowie. Tutaj zabrakło miejsc dla 21 dzieci w wieku czterech
i pięciu lat (tym dzieciom gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu), a także dla 51 trzylatków.
Od kilku miesięcy trwają analizy dotyczące możliwości i sposobu zwiększenia ilości miejsc dla dzieci, które mogłyby zostać
objęte wychowaniem przedszkolnym. Prowadzone są m.in. rozmowy z dyrektorami
szkół na temat ewentualnej możliwości zaadoptowania pomieszczeń w budynkach
szkolnych i utworzenia w nich dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Konkretne decyzje zostaną podjęte w najbliższych
tygodniach.
Ponadto, należy pamiętać, że utworzenie
dodatkowych oddziałów przedszkolnych
wiąże się ze znalezieniem dodatkowych
środków finansowych w budżecie gminy na
ich przygotowanie i funkcjonowanie. O tym
zdecyduje Rada Gminy. Ponadto informujemy, że pieniądze z budżetu państwa, które
samorządy dostają na jednego przedszkolaka, są aż o około cztery razy niższe niż środki
otrzymywane na jednego ucznia. W związku z tym, że od września w szkołach rozpocznie naukę mniejsza ilość uczniów
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należy spodziewać się, że subwencja oświatowa również będzie znacznie niższa.
W związku z nowelizacją ustawy zmieniającej
wiek rozpoczęcia edukacji szkolnej i decyzją
większości rodziców o pozostawieniu dzieci
w przedszkolach od września br. zmniejszy
się ilość klas pierwszych w szkołach w gminie
Gdów np. w obecnym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Gdowie są cztery pierwsze
klasy, a od nowego roku szkolnego będą tylko
dwie. Podobnie jest w Szkole Podstawowej w
Niegowici, gdzie są obecnie dwie pierwsze
klasy, a od nowego roku szkolnego będzie tylko jedna. W pozostałych dziewięciu szkołach
od nowego roku zostaną utworzone klasy
pierwsze (po jednym oddziale w każdej placówce), jednak najprawdopodobniej w kilku
szkołach na pierwszym etapie edukacji mogą
to być oddziały łączone.

WYBORY DYREKTORÓW
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W tym roku szkolnym kończy się 5-letnia kadencja dyrektorów w następujących
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placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Bilczycach,
Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej
w Szczytnikach oraz Przedszkole Samorządowe w Gdowie. W najbliższych tygodniach zostaną ogłoszone konkursy na ww.
stanowiska. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w skład komisji wejdą: trzech
przedstawicieli organu prowadzącego (gminy Gdów), dwóch przedstawicieli organu
sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Krakowie) i po jedynym
przedstawicielu: rady pedagogicznej, rady
rodziców, zakładowych organizacji związkowych działających w szkole.

SUKCES PROJEKTU
„RAZEM RAŹNIEJ”
Wspólny projekt Przedszkola Samorządowego w Gdowie i Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach otrzymał główną
nagrodę w ogólnopolskim konkursie pn.
„Otwarta szkoła 2015”.
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strowaniu zgłoszeń z całej Polski wyłoniono dziesięć z nich, które następnie zostały
poddane ocenie w trakcie wizyt studyjnych.
Wiele wspólnych działań: warsztaty metodyczne, spotkania, wspólne imprezy itd.
służyły obu placówkom do podniesienia
jakości własnej pracy oraz do pokazania
społeczeństwu, że niepełnosprawność to
tylko wyższe schody do pokonania drogi
do sukcesu. Działania i dobre praktyki realizowane w ramach projektu, które należą
już do codziennych zadań zostały opisane
i opublikowane, aby służyć za przykład
budowania społeczeństwa obywatelskiego. Nagroda pieniężna w wysokości 15
000zł. posłuży teraz do realizacji kolejnych,
wspólnych działań Przedszkola Samorządowego w Gdowie i Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach.

BIBLIOTEKI SZKOLNE ZYSKAŁY
NOWE WYDAWNICTWA
Projekt, który został tak wysoko oceniony
i nagrodzony główną nagrodą realizowany
był przez dwa poprzednie lata (2013 - 2015),
chociaż jego pomysł zrodził się znacznie
wcześniej, kiedy w gdowskim przedszkolu
zapadła decyzja o utworzeniu oddziału integracyjnego, do którego uczęszczają dzieci
niepełnosprawne. Właśnie wtedy placówka
nawiązała ściślejszą współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Podolanach.
Konkurs pn. „Otwarta szkoła 2015” realizowany był w dwóch etapach. Po zareje-

Gmina Gdów w roku szkolnym 2015/2016
realizowała we wszystkich szkołach podstawowych program pt. „Książki naszych
marzeń”. Umożliwił on m.in. zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz
rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań
czytelniczych.
Całkowity koszt zakupu książek wyniósł
ponad 18 000,00zł. W ramach programu
Gmina Gdów pozyskała dotację celową
w wysokości ponad 14 000,00zł., a pozo-
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stała część stanowiła wkład własny gminy
w realizowany projekt. Wysokość wsparcia
uzależniona była od liczby uczniów w danej szkole. Fundusze na zakup nowości
książkowych pochodziły z programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY
„NO PROMIL – NO PROBLEM”
To tytuł kampanii społecznej mającej na
celu ograniczenie liczby kierowców, którzy
decydują się na jazdę będąc pod wpływem
alkoholu. W akcję zaangażowali się gimnazjaliści z Gdowa i Niegowici.
Dotychczas młodzież z Gdowa i Niegowici uczestniczyła w szkoleniu liderów młodzieżowych (warsztatach profilaktycznych)
prowadzonych przez animatora kampanii
pana Macieja Trafny. Zajęcia pozwoliły na
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integrację młodzieży z obydwu szkół oraz
pokazały również, że wiedza uczniów na
prezentowane tematy stoi na wysokim poziomie. Młodzież rozumie zagrożenia związane z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu i deklaruje chęć interwencji
w przypadku ujawnienia nietrzeźwych osób
kierujących. Ponadto, w budynku gdowskiego Gimnazjum została przygotowana
gazetka tematyczna, a uczniowie otrzymali
ulotki dotyczące kampanii. W ramach akcji
do Przedszkola Samorządowego w Gdowie
przekazano tzw. „nopromilowe bajki”.

klejki kampanii oraz świeże jabłka. W ciągu
45 minut skontrolowanych zostało 96 kierujących - wszyscy byli trzeźwi, a w krótkich
rozmowach deklarowali, że identyfikują się
z głównym założeniem kampanii - to znaczy nie prowadzą pojazdów po alkoholu.

W semestrze letnim organizowane są spotkania uczniów wszystkich klas z przedstawicielem Policji w celu przedstawienia
konsekwencji prawnych łamania przepisów
o ruchu drogowym. Ponadto, każdy wychowawca jest zobowiązany do przygotowania
zajęć związanych z tematem. Planowany
jest też konkurs klasowy na transparent tematyczny.

EDUKACJA EKONOMICZNA
MŁODZIEŻY

Również wiele działo się w Gimnazjum
w Niegowici. Wykonana została gazetka ścienna dotycząca kampanii „No promil - no problem” i jest ona dostępna dla
wszystkich uczniów w szkole. Ciekawym
doświadczeniem było także przeprowadzenie wspólnie z Komendą Powiatową Policji
w Wieliczce kontroli trzeźwości kierowców
na drodze Szczytniki - Niegowić - Marszowice przebiegającej obok szkoły. Każdemu
zatrzymanemu do sprawdzenia kierowcy
młodzież wręczała ulotki, broszurki i na-

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby
kierowców prowadzących pojazdy pod
wpływem alkoholu lub innych środków
psychoaktywnych oraz zmianę społecznego
nastawienia do osób, które chcą prowadzić
samochody w stanie nietrzeźwym.

Gimnazjaliści z Gdowa uczestniczną w projekcie pn. „Na własne konto”. W styczniu
doskonalili swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii, a w kolejnych tygodniach mogli zastosować ją w praktyce.
Rekrutacja uczestników projektu odbywała
się zgodnie z regulaminem.
W pierwszym tygodniu ferii zimowych
w Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Gdo-

wie odbywały się dodatkowe zajęcia dla
uczniów biorących udział w projekcie „Na
własne konto”. Zajęcia miały niecodzienną
formę: prowadzone były przez nauczyciela
Gimnazjum i studenta kierunków ekonomicznych. Poprzez zabawę umożliwiały
uczniom wejście w role: kreatywnych przedsiębiorców, wymagających pracodawców,
rzetelnych pracowników, kompetentnych
bankierów, zatroskanych o budżet domowy
rodziców, czy pomysłowych blogerów.

Pomysłodawcą i głównym wykonawcą projektu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie
postaw przedsiębiorczych oraz umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej
przez uczniów gimnazjów z terenów wiejskich. Ponadto projekt „Na Własne Konto”
umożliwia uczniom sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej poprzez udział
w atrakcyjnych konkursach indywidualnych
i grupowych.
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WSPÓŁPRACA PARTNERSKA
Z UNIWERSYTETEM PEDAGOGICZNYM IM. KEN W KRAKOWIE
Gimnazjum w Gdowie nawiązało współpracę partnerską z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, której efektem są zajęcia realizowane na Wydziale

Matematyczno-Fizyczno-Technicznym
oraz Wydziale Geograficzno-Biologicznym. Spotkania z młodzieżą prowadzone są
z wykorzystaniem dostępnych pomocy dydaktycznych w specjalistycznych pracownikach Instytutów: Fizyki, Techniki, Matematyki oraz w Katedrze Informatyki i Metod
Komputerowych.

POMOC SPOŁECZNA

PROGRAM „RODZINA 500+” –
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
W Gminie Gdów zostały wyznaczone dwa
punkty przyjmowania wniosków: nowa
siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczeń Wychowawczych 500+ (ul. Młyńska,
II piętro Ośrodka Zdrowia w Gdowie - 12
284 66 83) oraz siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie (ul. Myślenicka - tel. 12 251 42 38). Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Są na to
trzy miesiące czyli okres od 1 kwietnia do
1 lipca, dzięki czemu udaje się uniknąć
kolejek i zapewniona jest płynność wypłat. Jeśli wniosek zostanie złożony w tym
okresie to rodzice dostaną wyrównanie
świadczeń wstecz - od 1 kwietnia. Pełną
i wyczerpującą informację można znaleźć
na stronie internetowej www.gdow.pl oraz
www.gops.gdow.pl.
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Godziny Urzędowania Działu Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
oraz Świadczeń Wychowawczych 500+
od 1 kwietnia do 30 czerwca:
Poniedziałek 8:30 do 18:00
Wtorek 7:30 do 15:30
Środa 7:30 do 18:00
Czwartek 7:30 do 15:30 (dzień wewnętrzny bez przyjmowania stron)
Piątek 7:30 do 15:30
Wnioski wraz z załącznikami można pobrać: w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych (II piętro Ośrodka Zdrowia
w Gdowie), w GOPS-ie w Gdowie (ul.
Myślenicka) oraz w Urzędzie Gminy na
Dzienniku Podawczym (pok. nr 4). Wnioski można również pobrać ze strony internetowej Gminy Gdów (www.gdow.pl)
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.gops.gdow.pl).

INWESTYCJE
POMOC
SPOŁECZNA
W miesiącu kwietniu wpłynęło około 1200
wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na ponad 2100 dzieci. Dokumentny są najczęściej dostarczane
osobiście przez rodziców lub opiekunów.
Każdy złożony wniosek musi zostać zarejestrowany na dzienniku podawczym
przez pracowników GOPS, a następnie
w rejestrze wnioskodawców. Kolejno
wniosek jest wprowadzany do systemu
oraz następuje pierwsza weryfikacje danych dotyczących wnioskodawców w Portalu Informacyjno – Usługowym „emp@tia”
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pozyskiwanie danych jest bardzo
czasochłonne i czasami trwa nawet kilka
dni, w związku z częstymi awariami systemu.

łecznej, jest niezbędne do ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego co
wpływa na czas oczekiwania na wydanie
decyzji o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gdowie przekazał mieszkańcom Gminy
Gdów od początku programu tj. od maja
2015 do kwietnia 2016 łącznie 52 tony
żywności. Ostatnia paczka żywnościowa będzie wydawana pod koniec maja

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do
1 lipca 2016 r., następuje w terminie 3
miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami
w sposób wskazany przez wnioskodawcę. Pracownicy GOPS proszą o dokładnie
i bezbłędnie wypełnianie wniosków wraz
z załącznikami, gdyż to przyśpieszy postępowanie, a tym samym zagwarantuje szybszą wypłatę świadczenia. Rozpatrywanie
każdego wniosku zależne jest od indywidualnej sytuacji dochodowej i rodzinnej
beneficjenta. Pobieranie danych z Portalu
Informacyjno-Usługowego „emp@tia” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
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br. o czym mieszkańcy zostaną powiadomieni. Żywność jest wydawana dla osób
potrzebujących spełniających kryterium
dochodowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Kryterium dochodowe rodzin, które mogą
ubiegać się o w/w pomoc nie może przekraczać na osobę w rodzinie kwoty 771,00
zł., w przypadku osób samotnych jest to
kwota 951,00 zł.

dochodzeniu odszkodowania za popełnione przestępstwo. Oferta kierowana jest
do osób pokrzywdzonych miedzy innymi
takimi przestępstwami jak: znęcanie się
psychiczne i fizyczne, trwała niealimentacja, wyłudzenia, wypadki komunikacyjne,
kradzieże, pobicia.

SIEDEM POWIATÓW NA SIÓDMEJ
EDYCJI CK-ARTU

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
działa punkt wsparcia dla osób doznających przemocy oraz dla osób uzależnionych, współuzależnionych i potrzebujących wsparcia. Dyżury pełnią tu: terapeuta
uzależnień: Arkadiusz Kusztykiewicz - poniedziałki w godzinach 8.30 do 14.00, terapeuci rodzinni: Arkadiusz Kusztykiewicz
i Anna Sladkowska - poniedziałki w godzinach 14.00 do 15.30, interwent kryzysowy:
Anna Sladkowska - poniedziałki w godzinach 15.30 do 19.00 oraz piątki w godzinach 8.00 do 11.00, pracownicy socjalni:
poniedziałki od 7.30 do 8.30

Punkt mobilny w Gdowie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Krakowskiego Forum Organizacji
Społecznych KraFOS zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem do bezpłatnego korzystania z pomocy psychologa
i prawnika, w każdy pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca w godzinach od 15:00
do 17:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gdowie. Psycholog
oferuje pomoc w zakresie radzenia sobie
z trudnościami emocjonalnymi powstałymi w wyniku doświadczenia skutków
przestępstwa takich jak: stres pourazowy,
lęki i obawy przed kolejnym przestępstwem, nabycie umiejętności funkcjonowania w dotychczasowych rolach społecznych. Prawnik oferuje pomoc w zakresie poradnictwa prawnego dotyczącego ścigania podejrzanych o popełnienie
przestępstwa, prowadzenie procedury
karnej, sporządzaniu pism procesowych,
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PUNKT WSPARCIA DLA OSÓB
DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

Dodatkowo, Zespół Interdyscyplinarny do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w składzie: pracownik socjalny,
policjanci, pedagog, pielęgniarka, przedstawiciel organizacji pozarządowej, koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, kurator zawodowy spotyka się o godz. 9.00 wg harmonogramu na 2016r: 25 luty, 19 maj, 25 sierpień, 24 listopad.

W VII Przeglądzie Artystycznym Młodzieży CK-art, organizowanym tradycyjnie
w marcu, wzięło udział blisko 400 osób
z siedmiu powiatów: wielickiego, nowosądeckiego, krakowskiego, bocheńskiego,
myślenickiego, nowotarskiego, limanowskiego. Młodzież prezentowała artystyczne
talenty w czterech kategoriach; PLASTYKA
/grafika cyfrowa, film, fotografia, malar-

na celu stworzenie młodym ludziom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności i talentu przed profesjonalnym jury
i festiwalową publicznością. Finałem kilkudniowych przesłuchań jak co roku była
Gala Laureatów . Nagrodą w Festiwalu są
min. unikatowe statuetki, zaprojektowane w naszej pracowni plastycznej oraz
pamiątkowe dyplomy, które w tej edycji
Festiwalu trafiły do blisko stu laureatów.
Złotą statuetkę, którą co roku honorujemy
placówkę oświatowo- kulturalną, której
uczniowie zdobyli najwięcej nagród, zdobyło Gimnazjum Społeczne im. Lady Sue
Ryder w Woli Batorskiej.

KOLEJNA RAMPA JUŻ 19-20 MAJA

stwo, rysunek, sztuka użytkowa, rzeźba,
ceramika/ LITERATURA /poezja, proza,
dramat/ TANIEC /
współczesny,
klasyczny, nowoczesny/
MUZYKA
/instrumentaliści,
soliści,
duety, zespoły wokalne i rockowe/.
Festiwal od początku
swojego istnienia ma

Już po raz ósmy Centrum Kultury zaprosi
młodych aktorów na Młodzieżowe Spotkania Teatralne RAMPA 2016. W tym roku
już po raz trzeci zaproszone są również
do udziału dzieci szkół podstawowych
(klasy 0-VI) z terenu gminy Gdów. Celem
organizowanych Spotkań Teatralnych jest
prezentacja i konfrontacja twórczości ama-
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torskich zespołów teatralnych i inspirowanie młodych ludzi do poszukiwań nowych
form pracy artystycznej.
Prezentacje grup teatralnych są otwarte
dla publiczności i odbędą się 19 maja od
godz. 9.00, a 20 maja o godz. 12.00 odbędzie się uroczysta Gala Laureatów połączona z prezentacją nagrodzonych spektakli. Zapraszamy serdecznie.

JUBILEUSZOWY FESTIWAL
ANDRZEJA ZIELIŃSKIEGO
W pierwszych dniach października zapraszamy wszystkich mieszkańców na piąty
już Festiwal Piosenek Andrzeja Zielińskiego. Pomysł organizacji Festiwalu zrodził
się w 2010 roku podczas uroczystości na-
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też okazją do życzeń i podziękowań dla
muzyków za poświęcony czas i zaangażowanie w działalność zespołu, który jest
nie tylko najdłużej działającym, ale i najbardziej rozpoznawalnym zespołem artystycznym w naszej gminie.

dania Andrzejowi Zielińskiemu honorowego obywatelstwa Gdowa, ponieważ to
właśnie tutaj 5 października 1944 roku
artysta przyszedł na świat. Przez ostatnie
cztery lata jury Festiwalu, któremu zawsze
przewodniczy Andrzej Zieliński, doceniało wyrównany poziom występów, jak
i to, że wykonawcy reprezentowali różne
grupy wiekowe, śpiewali indywidualnie,
ale także w zespołach. Tym samym obrady jury zawsze były gorące i długie, a lista
laureatów okazała. Do udziału w Jubileuszowym, piątym już Festiwalu planujemy
zaprosić laureatów poprzednich edycji, nie
zabraknie również występu braci Zielińskich. Już dziś zapraszamy.

50 - LECIE ORKIESTRY
DĘTEJ GMINY GDÓW
W trzecią sobotę października br. Orkiestra
Dęta Gminy Gdów, działająca w strukturach Centrum Kultury w Gdowie, świętować będzie Jubileusz 50-lecia działalności.
Jest tym samym najdłużej działającym
zespołem artystycznym w gminie Gdów.
Członkowie Orkiestry to zarówno uczniowie i absolwenci Publicznej Szkoły Muzycznej w Gdowie, jak również muzycy
działający w zespole od wielu lat, a często
od wielu pokoleń. To właśnie wielopokoleniowość jest niepodważalnym atutem
i wartością Orkiestry. Zespół nieprzerwanie od lat uświetnia uroczystości gminne,
patriotyczne, strażackie i religijne dając
ponad 20 koncertów rocznie. W swoim

AUDIOBOOKI W BIBLIOTECE

bogatym repertuarze ma nie tylko charakterystyczne dla Orkiestr marsze, ale i aranżacje muzyki filmowej i rozrywkowej.
W roku jubileuszowym zespół liczy blisko
40 członków /w tym 8 dziewcząt/ z terenu
całej gminy Gdów. Nabór do Orkiestry jest
otwarty dla wszystkich muzyków, chcących realizować swoją muzyczna pasję
podczas prób i koncertów. Dzięki wsparciu i przychylności gminnego samorządu /
Rady Gminy Gdów i Wójta/ oraz Rady Sołeckiej wsi Gdów Orkiestra ma możliwość
zakupu niezbędnych instrumentów i wyposażenia. Koncert Jubileuszowy, na który
już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, będzie okazją dla Orkiestry do
zaprezentowania swoich umiejętności ale

Gminna Biblioteka Publiczna wzbogaciła
swe zbiory o pierwsze audiobooki (płyta
CD, format MP 3): „Droga przy plaży” James Patterson, „Najlepsze jest najbliżej”
- Małgorzata J.Kursa, „Dobry początek” David Nicholls, „Kuszenie losu” - Barbara Rybałtowska, „Błękitna krew” - Harlan
Coben, „Piekło na Morzu” - Wilbur Smith.
Kompletna lista audiobooków już wkrótce
dostępna będzie w katalogu bibliotecznym
w zestawieniu „Audiobooki”. Zachęcamy
do ich wypożyczania.

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z EWĄ STADTMÜLLER
W Filii Bibliotecznej w Niegowici gościła
pani Ewa Stadtmüller. W spotkaniu brały
udział dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Niegowici.
Pani Ewa jest pedagogiem, dziennikarką,
autorką wielu bajek, zbiorów wierszyków
i zagadek dla dzieci, opracowań znanych
baśni i legend, książeczek edukacyjnych,
a także modlitw i opowieści o świętych.
W bardzo ciekawy sposób opowiadała
o swoich książkach, o tym, jak powstają
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i skąd czerpie pomysły do pisania. Autorka
zdradziła, iż inspiracją do pisania nowych
bajek były często pytania jej dzieci.

DZIECI JUŻ WIEDZĄ...
”KTÓRA TO MALALA”
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gdowie
gościli Renatę Piątkowską, autorkę wielu książek dla dzieci. Pisarka opowiadała
o swojej najnowszej książce „Która to Malala”. Autorka książki opowiedziała o piętnastoletniej dziewczynce, która chciała tylko
chodzić do szkoły. Malala Yousafzai walczyła o prawo do wyrażania własnego zdania.
Nastolatka była roześmiana, radosna, skora
do zabawy. Malala to niezwykła nastolatka,
blogerka, która opisuje sytuację dziewcząt
w pakistańskim szkolnictwie. Jedyne co wy-

różniało dziewczynę spośród rówieśników to
to, że nie zasłaniała twarzy chustą. Ale czy to
wystarczający powód, by strzelić nastolatce
w twarz, co uczynili talibowie? W 2011 roku
Malala otrzymała Pakistańską Nagrodę Pokojową, w 2013 roku Nagrodę Sacharowa,
Międzynarodową Dziecięca Nagrodę Pokojową. Ukoronowaniem ich była przyznana
jej w 2014 roku pokojowa Nagroda Nobla.

SPOTKANIA DZIECI W BIBLIOTECE
W bibliotece Gdowie i filii w Niegowici
odbywają się cykliczne spotkania dzieci
połączone z czytaniem książek i zabawami literackimi. Uczestniczą w nich głównie
maluchy z przedszkoli oraz uczniowie szkół
podstawowych i oddziałów przedszkolnych.

INNE

WYBORY WŁADZ KGW I OSP
Pierwszy kwartał 2016 roku to czas podsumowań ubiegłorocznej działalności w poszczególnych kołach gospodyń wiejskich
i ochotniczych strażach pożarnych w gmi-
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nie Gdów. Był to także okres wyborów
władz każdej z organizacji na nową kadencję.
Ponadto, 30 marca br. odbył się zjazd sprawozdawczowyborczy Gminnego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
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13. Wojas Zbigniew - Podolany,
14. Włodarz Lucyna - Krakuszowice,
15. Wołek Franciszka - Kunice.

Uczestnicy Zjazdu

Na początku Zjazdu szczegółowo zostały
omówione wszystkie inicjatywy i działania
podejmowane przez członków Związku.
Zgromadzeni wysłuchali także sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Następnie,
na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku,
delegacji udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie odbyły się wybory Rady Gminnego Związku Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych na kolejną
kadencję.
W wyniku tajnego głosowania do Rady zostały wybrane następujące osoby:
1. Chwajoł Janina – Gdów,
2. Dudek Maria – Czyżów,
3. Feliks Grażyna - Liplas
4. Jelonek Julia – Pierzchów,
5. Jurek Barbara - Nieznanowice,
6. Martyka Stanisława - Książnice,
7. Mętel Renata - Pierzchów,
8. Mleczko Maria – Niegowić,
9. Nawojowska Maria - Marszowice,
10. Pieprzyk Krystyna- Bilczyce,
11. Rozwadowska Teresa - Klęczana,
12. Stawarz Stanisław - Czyżów,

Na pierwszym posiedzeniu Rady wybrano
Prezydium Rady:
1. Stawarz Stanisław - Prezes,
2. Mleczko Maria - Wiceprezes,
3. Chwajoł Janina - Wiceprezes,
4. Feliks Grażyna - Wiceprezes,
5. Martyka Stanisława - Sekretarz,
6. Włodarz Lucyna - Członek,
7. Wojas Zbigniew - Członek.
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Gabryś Sabina - Przewodnicząca,
2. Jelonek Teresa - Członek,
3. Walas Barbara - Członek.
Wybrana została również Rada Gminna Kół
Gospodyń Wiejskich:
1. Mleczko Maria - Przewodnicząca,
2. Martyka Stanisława - Wiceprzewodnicząca,
3. Jelonek Julia – Wiceprzewodnicząca,
4. Członkinie: Chwajoł Janina, Dudek Maria, Feliks Grażyna, Jurek Barbara, Mętel Renata, Nawojowska Maria, Pieprzyk Krystyna, Rozwadowska Teresa, Włodarz Lucyna,
Wołek Franciszka.
Natomiast na 21 maja br. zaplanowany jest
Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który wybierze
z pośród siebie prezydium oraz dokona
wyboru członków do władz powiatowych
OSP.
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BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Janina Niewiarowska i Władysław Niewiarowski z Gdowa
Anna Siuda i Józef Siuda ze Szczytnik

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Gdów
oraz Centrum Kultury w Gdowie można
bezpłatnie otrzymać pomoc prawną. Szczegółowe informacje dotyczące godzin i terminów udzielania porad, a także warunków
jakie muszą spełnić osoby chcące otrzymać
pomoc prawną można uzyskać w Urzędzie
Gminy (12 251 43 66) lub Centrum Kultury
w Gdowie (12 251 43 67).

Dla małżeństw świętujących w 2016r.
50-letni staż małżeński (nowożeńcy
z 1966r.) uroczystość Złotych Godów odbędzie się prawdopodobnie jesienią br.
Złote Małżeństwa

PLANOWANIE PRZESTRZENNE CZYŻÓW, ŚWIĄTNIKI I ZBORCZYCE

ZŁOTE I DIAMENTOWE
MAŁŻEŃSTWA
Kilkanaście par mających w 2015r. 50-letni
staż małżeński (nowożeńcy z 1965r.) świętowało swoje Złote Gody. W uroczystości
wzięły udział również pary obchodzące
w ubiegłym roku 60-lecie zaślubin (nowożeńcy z 1955r.).
Z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Prezydent RP odznaczył jubilatów okolicznościowymi medalami. Dekoracji dokonał
wójt Zbigniew Wojas. Do życzeń i gratulacji
składanym jubilatom dołączyli się: sekretarz
Józef Zając oraz Alicja Żyła – z-ca kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Gdowie. Po akcie dekoracji medalami, lampką szampana,
wzniesiono toast za świętujące małżeństwa.
Przedstawiciele władz samorządowych gratulowali jubilatom wytrwałości i uczucia, które
przetrwało pół wieku, a także życzyli kolejnych lat spędzonych wspólnie.
Jubilaci obchodzący jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w 2015 roku (nowożeńcy z roku 1965)
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Diamentowe Małżeństwa

Białota Władysława i śp. Białota Augustyn
z Książnic
Budyn Ewa i Budyn Piotr z Gdowa
Bujak Cecylia i Bujak Kazimierz ze Zręczyc
Długosz Danuta i Długosz Jan z Niewiarowa
Długosz Maria i Długosz Jan z Niegowici
Dziedzic Anna i Dziedzic Władysław z Niegowici
Feliks Halina i Feliks Julian z Liplasu
Jaworska Helena i Jaworski Stanisław
z Wieńca
Kominiak Eleonora i Kominiak Edmund
z Bilczyc
Marchowska Teresa i Marchowski Józef
z Krakuszowic
Michalik Genowefa i Michalik Adolf z Cichawy

Piech Józefa i Piech Józef z Kunic
Szostak Danuta i Szostak Stanisław z Podolan
Węglarz Danuta i Węglarz Jan z Kunic
Woźniczka Marianna i Woźniczka Stanisław z Gdowa
Zabdyr Janina i Zabdyr Bolesław z Winiar
Zastawniak Józefa i Zastawniak Julian
z Gdowa
Zięciowska Stefania i Zięciowski Czesław
ze Zborczyc
Jubilaci obchodzący jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego w 2015 roku (nowożeńcy z roku 1955)
Janina Chyrc i Józef Chyrc z Cichawy
Janina Iwańska i Władysław Iwański ze Zręczyc

Przystąpienie do sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Czyżów, Świątniki i Zborczyce.
Zainteresowani mogą składać wnioski do
wyżej wymienionego projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie
w Urzędzie Gminy Gdów, Rynek 40, 32420 Gdów, w terminie do dnia 23 maja.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Szczegółowych
informacji udzielają pracownicy Referatu
Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
– Urząd Gminy Gdów, pokój nr 7 (parter),
tel.12 288-96-41.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE BILCZYCE
W dniach od 9 maja 2016r. do 31 maja
2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Gdów
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zostanie wyłożony do publicznego wglądu
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bilczyce.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 18 maja 2016r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Gdowie o godz. 11.00. Każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz
oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 17 czerwca 2016r. włącznie. Uwagi
wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Gminnym
Zasobem Nieruchomości – Urząd Gminy
Gdów, pokój nr 7 (parter), tel.12 288-96-41.

Jeden z wykładów w Czyżowie

Grupa nordic walking
Seniorzy z chęcią uczestniczą w zajęciach i spotkaniach

AKTYWNY CZAS SENIORA
Gdowski UTW powoli szykuje się do zakończenia IV roku działalności, natomiast
po krótkiej przerwie wznawia swoja pracę
również filia w Czyżowie. Zgodnie z harmonogramem wykładów i w zależności
od zainteresowań słuchacze UTW mają
do wyboru trzy seminaria; aktywny senior,
kultura oraz turystyka i dziedzictwo kulturowe regionu. W każdym seminarium udział
bierze ok. 50 seniorów. W ostatnim czasie
studenci wysłuchali m.in. wykładu o skar-
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Warsztaty artystyczne

bach Rumuni, Puszczy Białowieskiej oraz o
regionie sądecko-gorlickim wraz z sądecką
trasą smakoszy i spotkali się z pszczelarzami z naszej gminy.

Ponadto w ramach seminarium kultura wysłuchali wykładu o ołtarzu Witta Stwosza w
Krakowie i postaci Bogusława Kaczyńskiego, jak również o zasadach komunikacji
społecznej i wykładu kulturoznawczego o
roli kobiety w świecie arabskim. Oferta edukacyjna obejmuje również zajęcia z języka
angielskiego/ lektorat dwa razy w miesiącu/
oraz zajęcia informatyczne.

integracja oraz możliwość realizacji swoich
pasji i zainteresowań. Dlatego też Seniorzy
chętnie i licznie uczestniczą w zajęciach ruchowych- gimnastyce oraz nordic walking.
Od samego początku działania uniwersy-

Ale wykłady i zajęcia z lektoratu i informatyki to tylko część oferty uniwersytetu,
ponieważ równie ważną role w procesie
aktywizacji seniorów mają działania promujące różne formy aktywności fizycznej,
Gimnastyka dla seniorów
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tetu zainteresowaniem cieszą się sekcje
artystyczne; chór Serenada, zajęcia tańca
towarzyskiego oraz warsztaty plastyczne.
Stałą grupę odbiorców ma również projekt
Filharmonia dla Seniora, do którego gdowski UTW dołączył w ubiegłym roku, a dzięki
któremu studenci raz w miesiącu wyjeżdżają do Filharmonii Krakowskiej na specjalnie
dla nich opracowane koncerty.
Warto również wspomnieć, iż w ramach
UTW organizowane są darmowe porady
prawne i psychologiczne dla wszystkich Seniorów z naszej gminy, dyżury Rady Seniora
jak również gdowski Piknik Zdrowia połączony z Marszem po Zdrowie. W ramach
projektu Akademii Aktywności Społecznej
przy gdowskim UTW od maja do listopada
przewidziana jest organizacja pięciu konferencji min. na temat; przestrzeni publicznej
dla seniorów, profilaktyki zdrowia senio-
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Rozgrzewka przed marszem z kijkami

rów, które odbędą się w m.in. w Gdowie
oraz w filii w Czyżowie.
Gdowska uczelnia seniorów, prowadzona
przez Fundację Osób Niepełnosprawnych
w Podolanach, otrzymała ostatnio wsparcie
finansowe z budżetu województwa małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. Ponadto
jest beneficjentem dwuletniego projektu
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. „Akademia Aktywności Społecznej w ramach gdowskiego UTW”

