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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Gdów,
Trzymacie Państwo
w rękach, pierwsze
w tym roku wydanie
Biuletynu Informacyjnego
Gminy
Gdów. Na kolejnych stronach gazety
znajdziecie opis działań
podejmowanych w naszych
miejscowościach, a także plany
samorządu na nadchodzący czas.
Jednym z największych wydarzeń ostatnich miesięcy było otwarcie Gminnej Hali
Sportowej w Gdowie. Długo oczekiwany,
zarówno przez gimnazjalistów, ich nauczycieli jak i mieszkańców
i sportowców obiekt, został oddany do użytku
w październiku ubiegłego roku. W godzinach
szkolnych z hali korzystają uczniowie, a popołudniami i wieczorami
również zawodnicy trenujący w lokalnych klubach
sportowych oraz pozostali chętni. Cały kompleks,
choć z nazwy sportowy,
z powodzeniem funkcjonuje również jako miejsce
organizacji imprez kulturalnych – koncertów, kabaretów i innych.

2015

Na łamach Biuletynu zaprezentowane
jest również m.in. zestawienie wysokości
opłat z tytułu podatku rolnego oraz najpopularniejszych podatków od nieruchomości
(od gruntów oraz od budynków lub ich części) w gminie Gdów i pozostałych gminach
Powiatu Wielickiego. W ten sposób możecie
Państwo porównać jakie stawki płacą okoliczni mieszkańcy. Z analizy wynika, że nasza
gmina ma jedne z najniższych opłat w całym
Powiecie. Pragnę Państwa zapewnić, że również podobne są wyniki analizy i porównania
stawek za wodę i odprowadzanie ścieków
oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych gminach.
Wiosna to czas rozpoczęcia prac remontowych i inwestycji na drogach i w budynkach komunalnych. W tym roku zaplano-

wano m.in. remont 25 odcinków dróg w 20
miejscowościach: Marszowice, Jaroszówka,
Nieznanowice, Niewiarów, Krakuszowice,
Cichawa, Szczytniki, Czyżów, Wiatowice,
Liplas, Bilczyce, Gdów, Podolany, Zalesiany, Zagórzany, Zręczyce, Fałkowice, Zagórzany, Hucisko, Kunice. Roboty już trwają
i powinny zakończyć się w lipcu br. Ponadto, prowadzona będzie kompleksowa przebudowa drogi gminnej Niegowić–Pierzchów. Zaplanowano także budowę chodnika przy drodze gminnej w Zagórzanach
(w kierunku kościoła), powstanie kolejnego
odcinka chodnika na ul. Obrytka w Gdowie, remonty dróg do gruntów rolnych itd.
Najbliższe miesiące to okres dużych zmian w placówkach oświatowych.
W związku z wprowadzeniem reformy edukacji dotychczasowe sześcioletnie szkoły
podstawowe staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi, natomiast gimnazja
zostaną włączone do szkół podstawowych:
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Gimnazjum w Gdowie do Szkoły Podstawowej w Gdowie, a Gimnazjum w Niegowici do Szkoły Podstawowej w Niegowici.
Gmina Gdów ma już zatwierdzoną nową
sieć szkół, a zmienione zasady zaczną obowiązywać już od 1 września 2017 r.
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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JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ NOWA
SIEĆ SZKÓŁ?
W marcu br. Rada Gminy Gdów podjęła uchwałę o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zmiany będą obowiązywały
od 1 września 2017 roku.
Z tym dniem dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi, natomiast
gimnazja zostaną włączone do szkół podstawowych: Gimnazjum im. Św. Brata Alberta w Gdowie do Szkoły Podstawowej
im. Św. Jana Kantego w Gdowie, a Gimnazjum im. Ks. Karola Wojtyły w Niegowici
do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego
Jana Pawła II w Niegowici.
Od nowego roku szkolnego, po włączeniu niegowickiego Gimnazjum do tamtejszej Szkoły Podstawowej uczniowie i nauczyciele zajmą cały, dotychczas dzielony
budynek. Zmiany będą więc mniej odczuwalne niż w Gdowie, gdzie w okresie
przejściowym Szkoła Podstawowa będzie
się mieścić częściowo w dotychczasowym
budynku, a częściowo w siedzibie obecnego Gimnazjum. Zgodnie z planem, w budynku przy ul. Szkolnej docelowo swoją
siedzibę będzie mieć 8-klasowa podstawówka (przeniesiona stopniowo z ul.
Myślenickiej). W perspektywie czasu niezbędna będzie rozbudowa budynku przy
ul. Szkolnej tak, by pomieścić wszystkich
uczniów ośmioklasowej Szkoły Podstawowej. Z kolei w budynku przy ul. My-
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ślenickiej (opuszczonym za kilka lat przez
z uczniów Szkoły Podstawowej) swoją siedzibę ma mieć nadal Publiczna Szkoła Muzyczna I st. oraz przeniesione zostanie tu
Centrum Kultury. Wówczas będzie możliwość urządzenia tu przestronnych pracowni artystycznych dla dzieci i dorosłych (plastycznych, tanecznych, muzycznych itd.),
sal prób poszczególnych zespołów i grup,
sali koncertowej z zapleczem scenicznym
itd. Nowa siedziba z dużym parkingiem da
możliwość dalszego rozwoju instytucji.
Obecna baza lokalowa szkół, od nowego roku szkolnego, pozwala na utworzenie
klas siódmych. Natomiast w kolejnym roku
(w momencie kiedy pojawią się klasy siódme
i ósme) w części szkół może okazać się, że
niestety uczniowie będą uczyć się na zmiany.

W wyniku przeprowadzonych konkursów
kandydatami na stanowiska dyrektorów
zostały wybrane następujące osoby:
SP w Jaroszówce – Elżbieta Średniawa,
SP w Książnicach – Grzegorz Piętak,
SP w Marszowicach – Grzegorz Dziedzic,
SP w Niegowici – Małgorzata Dymek,
SP w Winiarach – Beata Kramarska,
SP w Zręczycach – Ryszard Micek,
PS w Szczytnikach – Edyta Książek.

KONKURSY NA STANOWISKA
DYREKTORÓW PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH
W marcu br. Wójt Gminy Gdów ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów
w szkołach podstawowych w Jaroszówce,
Książnicach, Marszowicach, Niegowici,
Winiarach, Zręczycach oraz w Przedszkolu Samorządowym w Szczytnikach.
Konkursy na stanowiska dyrektorów
przeprowadziła
komisja
konkursowa
w skład której weszli: przedstawiciele gminy Gdów, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców oraz związków zawodowych.

PRAWIE 2 MLN. ZŁ.
DOFINANSOWANIA DLA SZKÓŁ
W dziewięciu placówkach oświatowych będzie realizowany projekt „KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ – program rozwoju
kompetencji w szkołach Gminy Gdów”.
Zdobyte dofinansowanie pozwoli pokryć
95% kosztów zadania.
Celami głównymi projektu są:
- podniesienie kompetencji kluczowych
uczniów w dziedzinie informatyki, matematyki i przyrody;
- podniesienie kompetencji nauczycieli
w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów z wykorzystaniem
innowacyjnych oraz aktywnych metod
nauczania;
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.
Beneficjentami działań będą uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych
w Gdowie, Jaroszówce, Książnicach,
Marszowicach, Niegowici, Wiatowicach
i Zręczycach, a także gimnazjaliści z Gdo-

wa i Niegowici. Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 lipca 2017r. do 30
czerwca 2019 r. W ramach zadania będą
realizowane zajęcia rozwijające i wyrównawcze z uczniami. Ponadto, 180 dzieci
wyjedzie na interdyscyplinarny obóz naukowy nad Morze Bałtyckie. Projekt przewiduje także zakup pomocy dydaktycznych do pracowni informatycznych, matematycznych i przyrodniczych, a także
organizację szkoleń, warsztatów i studiów
podyplomowych dla nauczycieli.
Projekt pn. „KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ –
program rozwoju kompetencji w szkołach
Gminy Gdów” współfinansowany będzie
z pozyskanych środków zewnętrznych.
Wartość projektu wynosi 1 916 740,07 zł,
w tym dofinansowanie 1 820 903,06 zł
(około 95% wartości) i wkład własny Gminy Gdów 95 837,01 zł (około 5% wartości).

DOKOŃCZENIE BUDOWY
SALI GIMNASTYCZNEJ
W MARSZOWICACH
W kwietniu br. wójt Zbigniew Wojas
zawarł umowę na dokończenie budowy
sali gimnastycznej w Marszowicach. Inwestycja ma być sfinalizowana do 31 grudnia
br. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na
dokończenie budowy sali gimnastycznej
wraz z łącznikiem ze Szkołą Podstawową
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Stan obecny - widok od drogi gminnej

Podpisanie umowy z wykonawcą

Stan obecny - widok od drogi wojewódzkiej
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w Marszowicach przedstawiła firma „ALFA
Spółka” z o.o. z Borzęty. Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej wraz
z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, montaż wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz inne roboty wykończeniowe,
a także urządzenie miejsc postojowych,
placów, chodników i opasek. W nowym
budynku połączonym z obecną Szkołą
Podstawową mieścić się będą m.in. sala
gimnastyczna, magazyn sprzętu sportowego, łazienki, pokój nauczyciela WF, sale
lekcyjne, szatnie dla uczniów, pomieszczenia socjalne, gospodarcze i inne. Całkowita kubatura nowego obiektu to około
3850m3. Wartość prac to 1 312 000,00 zł
(wcześniejsze etapy inwestycji kosztowały około 525 000 zł)

PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY
SALI GIMNASTYCZNEJ
W JAROSZÓWCE
Na zlecenie Gminy Gdów przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do
rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej
w Jaroszówce. W tym roku zostanie opracowany projekt budowlany rozbudowy Szkoły
Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą.
Następnie o zabezpieczeniu funduszy na realizację inwestycji zdecyduje Rada Gminy.

OŚWIATA

REMONT ELEWACJI PRZEDSZKOLA W SZCZYTNIKACH
W wakacje zaplanowano remont elewacji Przedszkola Samorządowego w Szczytnikach, którego zakres będzie obejmował
m.in. odnowienie elewacji (w tym docieplenie ścian styropianem), remont instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów piorunochronnych, oczyszczenie
cokołu z piaskowca.

NOWA SZATNIA W SZKOLE
W PIERZCHOWIE
W pierwszym kwartale 2017 roku
w
piwnicach
Szkoły
Podstawowej
w Pierzchowie powstała nowa szatnia dla
uczniów. Zakres prac obejmował m.in. remont instalacji elektrycznej i wodnej, wymianę grzejników, obłożenie ścian płytami
gipsowo-kartonowymi, malowanie, remont

SALA GIMNASTYCZNA
W NIEGOWICI
ZMODERNIZOWANA
W Gimnazjum w Niegowici przeprowadzony został kompleksowy remont sali
gimnastycznej. Zakres zadania obejmował
wykonanie nowej podłogi sportowej (z nawierzchnią LINODUR SPORT gr. 4 mm),
wymianę bramek, montaż drabinek, malowanie ścian. Koszt prac wynoszący około
81 000 zł został pokryty z budżetu gminy
Gdów.

Sala gimnastyczna po remoncie

Prace remontowe w szatni

Nowa szatnia dla uczniów
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schodów i inne. Koszt prac wyniósł około
35 000 zł i został pokryty z budżetu gminy
Gdów.

PODDASZE
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
W ostatnich miesiącach zakończyła się
adaptacja poddasza Przedszkola Samorządowego w Gdowie. Powstały tam m.in.
aula wraz z zapleczem sanitarnym, a także
sala zajęć ruchowych i pokój nauczycielski. Koszt prac wyniósł około 150 000 zł
i został pokryty z budżetu gminy Gdów.

Adaptacja poddasza
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KOMPLEKSOWY REMONT
TOALET W SZKOLE W GDOWIE
Podczas tegorocznych wakacji prowadzony będzie generalny remont toalet
w Szkole Podstawowej w Gdowie. Wykonawcą inwestycji jest INVEST-BUD Jarosław Zbaraszewski.

KULTURA

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
Wspaniała chrzanówka, unikalne dekoracje świąteczne, pyszne ciasta, warsztaty
tworzenia ozdób wielkanocnych - to atrakcje, z których mogli skorzystać już po raz

REMONT ELEWACJI SZKOŁY
W KSIĄŻNICACH
Podczas wakacji zaplanowano remont
elewacji na budynku Szkoły Podstawowej
w Książnicach. Szczegółowy zakres zadania jest obecnie w opracowaniu.

Budynek Szkoły przed remontem

Kiermasz świąteczny

kolejny mieszkańcy gminy Gdów podczas
trwania „Kiermaszu Wielkanocnego” odbywającego się na gdowskim Rynku. W tym
roku swoje rękodzieło prezentowały Koła
Gospodyń Wiejskich z Wiatowic, Pierzchowa, Nieznanowic, Kunic, Huciska, a także
Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach. Tradycyjnie dużym powodzeniem cieszyła się wielkanocna chrzanówka, którą częstował Wójt Zbigniew Wojas.
Nie zabrakło również chętnych do udziału
w warsztatach przygotowanych przez Centrum Kultury w Gdowie. Najmłodsi z radością wykonywali m.in. zajączki, baranki,
jajeczka, kurki, które mogli zabrać ze sobą
do domu. Organizatorami „Kiermaszu
Wielkanocnego” byli Gmina Gdów oraz
Centrum Kultury w Gdowie.

KONKURS WIELKANOCNY
4 kwietnia odbyło się uroczyste wręczenie naród oraz dyplomów w X Konkursie Wielkanocnym organizowanym przez
Centrum Kultury w Gdowie oraz Szkołę
Podstawową im. św. Jana Kantego w Gdowie. Celem konkursu jest min. propagowanie tradycji, zwyczajów i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży
tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką
obrzędową.
Jury w składzie: pani Wioleta Chmiela
–p.o. Dyrektora Centrum Kultury w Gdowie, pani Monika Misztal - pracownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zagórzanach i pani Elżbieta Matuszyk -

Wystawa prac konkursowych

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gdowie,
oceniło: 70 stroików, 11 palm, 110 kartek i około 100 pisanek. Nagrody rozdano
w kategoriach: najpiękniejsza palma, stroik, pisanka oraz kartka. Podczas wystawy
prac sala widowiskowa Centrum Kultury
w Gdowie zapełniła się wiosennymi kolo-
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„SZTUKA W DOMU”
Centrum Kultury w Gdowie zostało
partnerem programu Edukacyjnego Domu
Twórczości Tadeusza Kantora i Marii Stangret w Hucisku pt. ,,Sztuka w Domu”.
Program zakłada przybliżenie miejscowej
ludności problemów i dylematów sztuki
i kultury XX i XXI wieku. Sztuka współczesna, często jest odbierana jako hermetyczna i niezrozumiała. Wiele osób rezygnuje
przez to z aktywnego uczestnictwa w aktualnym obiegu kultury. Program edukacyjny przygotowany przez Fundację im.
Tadeusza Kantora ma ambicję zainteresować i zachęcić różne grupy miejscowej
ludności do aktywnego odbioru i dyskusji
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odnoszącej się do sztuki polskiej i światowej. Prowokuje do tego obecność na terenie Huciska „Domu Twórczości Tadeusza
Kantora i Marii Stangret-Kantor” oraz unikalnej w skali światowej - rzeźby „Krzesła”.
Fundacja chciałaby w przystępny sposób przedstawić temat Kantora i nie tylko, opowiedzieć turystom i gościom odwiedzającym Hucisko o jego twórczości.
Projekt skierowany jest do różnych grup
wiekowych, zarówno do seniorów, jak
i młodzieży szkolnej. Partnerami Fundacji
w promowaniu wydarzeń organizowanych
w Domu będzie Centrum Kultury w Gdowie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Głównym trzonem programu będzie cykl
spotkań, połączonych z prezentacjami filmowymi, zogniskowany wokół sztuki Tadeusza Kantora i jego spektakli, obejmujący lata 1939 – 1990.
Cykl prelekcji realizowanych w Hucisku, obejmował będzie 12 spotkań prowadzonych przez wybitnych znawców
współczesnej sztuki i teatru.
Więcej szczegółów już niebawem na
stronie internetowej www.ckgdow.pl.

programu
KULTURA
DOSTĘPNA. Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury,
skierowanych do szerokiego grona odbiorców
i sprzyjających integracji społecznej. Projekt Centrum Kultury zakłada organizację
zajęć kulturalnych poza siedzibą poprzez
przeniesienie oferty kulturalnej do jednostek
i miejscowości gminy Gdów, które na co
dzień, w wyniku barier komunikacyjnych
oraz mentalnych, mają do niej utrudniony
dostęp. Planowane są również wyjazdy tematyczne umożliwiające dostęp do oferty
kulturalnej np. muzea. Zadanie obejmuje
cykl warsztatów edukacyjno-kulturalnych
w dziedzinie sztuk plastycznych, wyjazdy
do Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK
w Krakowie i wernisaż malarski.
Nadrzędnym celem jest umożliwianie
uczestnictwa oraz integracji społecznej
przedstawicieli różnych grup społecznych w tym dzieci i młodzieży szkolnej pozostających pod opieką Placówki
Wsparcia Dziennego w Zagórzanach,
osób niepełnosprawnych z Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Podolanach oraz
osób dorosłych z miejscowości: Liplas,
Nieznanowice i Kunice, które z powodu oddalenia od instytucji kultury mają
utrudniony dostęp do życia kulturalnego
i społecznego. Zadanie realizowane będzie do 30 września 2017r.

„ AKCJA: SZTUKA BEZ BARIER”
W kwietniu zostały ogłoszone wyniki
Programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzonych przez
Narodowe Centrum Kultury. Centrum Kultury w Gdowie pozyskało dofinansowanie
w kwocie 10 000 zł na realizację projektu
pt. „Akcja: SZTUKA bez barier” w ramach

MUZYCZNY SEZON W GDOWIE
ROZPOCZĘTY
Ten, kto nie zdążył wykupić biletu na
koncert tego artysty ma czego żałować. We
wtorek 14 marca Gdowska Hala Sportowa
gościła wyjątkowego muzyka. Zbigniew
Wodecki, bo o nim tu mowa, rozpoczął
swoją przygodę z muzyką już w wieku 5 lat.
Z wyróżnieniem ukończył szkołę w klasie
skrzypiec Juliusza Webera. Grał m.in. z Ewą
Demarczyk i Markiem Grechutą. Jako wokalista zadebiutował w latach 70-ych. Jest laureat wielu konkursów i festiwali. Sam o sobie
mówi, że jest „śpiewającym muzykiem”.
Wszyscy doskonale znamy jego niezapomniane przeboje „Zacznij od Bacha”,
„Izolda”, „Pszczółka Maja” czy „Chału-

fot. Piotr Sionko

rami. Jak wspominało Jury poziom w tegorocznej edycji był niezmiennie bardzo wysoki, a uwagę szczególną przykuły prace
wykonane z naturalnych materiałów, jak
bazie czy rzeżucha.
Centrum Kultury bardzo dziękuje dziecięcemu zespołowi folklorystycznemu
Mali Gdowianie, który swym występem
uświetnił uroczystość. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, protokół
z wynikami dostępny jest na stronie Centrum Kultury w Gdowie (www.ckgdow.pl).

KULTURA

Zbigniew Wodecki w Gminnej Hali Sportowej

py”, m.in. właśnie tych szlagierów mogli
posłuchać na koncercie licznie zgromadzeni gdowscy fani. Pełne humoru i ciepła
muzyczne show, jakie zaplanował dla nas
podczas tego wyjątkowego wieczoru artysta, na pewno zapadnie na długo w naszej
pamięci. To jak dużą sympatią Gdów da-

URZĄD GMINY GDÓW
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ZMIANA DYREKTORA
CENTRUM KULTURY

rzy tego artystę świadczy fakt, iż bilety na
koncert rozeszły się na miesiąc przed wydarzeniem. Organizatorami koncertu byli:
Gmina Gdów, Centrum Kultury w Gdowie
oraz Gminna Hala Sportowa w Gdowie.

KTO WYSTĄPI PODCZAS
TEGOROCZNEGO ŚWIĘTA
ZIEMI GDOWSKIEJ?
Już tradycyjnie w pierwszy weekend
sierpnia na gdowskim Zarabiu odbędzie się
Święto Ziemi Gdowskiej 2017. Na wszystkich amatorów dobrej zabawy czekać będzie

mnóstwo atrakcji takich jak turnieje i rozgrywki sportowe, niespodzianki dla dzieci,
stoiska gastronomiczne, pokaz sztucznych
ogni czy zabawa taneczna. Na gdowskiej
scenie podczas tego wyjątkowego święta
gościć będą takie gwiazdy jak Varius Manx
& Kasia Stankiewicz, FutureFolk czy Power
Play. Szczegółowy program imprezy już niebawem na naszych stronach.

PROJEKT „JUNIOR 2017”
W STRYSZOWEJ
Od oczątku 2017 roku w Stryszowej
realizowany jest projekt „JUNIOR 2017”

12
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KULTURA

Jedne z zajęć zrealizowanych w ramach projektu
Junior 2017

mający na celu aktywizację i integrację
społeczności lokalnej. Pomysłodawcami
i inicjatorami działań na rzecz maluchów
są: KGW, OSP oraz mieszkańcy.
Po raz pierwszy na zaproszenie pani sołtys Teresy Kominiak, miejscowych organizacji lokalnych oraz koordynatorki projektu
Elżbiety Zdebskiej w remizie OSP zgromadzili się najmłodsi mieszkańcy miejscowości. Na pierwszym spotkaniu pod czujnym
okiem rodziców oraz Anny Suchoń (plastyk
z Centrum Kultury w Gdowie) przygotowali wyjątkowe prezenty dla swoich babć
i dziadków z okazji ich święta.
Kolejne spotkanie odbyło się z początkiem lutego, a jego motywem przewodnim
była muzyka ludowa. W kolejnych miesiącach zaplanowano min. spotkania pn.
„Nasza flaga”, „Mama i Tata mają święto”,
„Strażak – Mój Tata”, piknik pt. „Ekologiczna Rodzina” i inne. Prowadzą je zarówno
instruktorzy zewnętrzni jak i sami mieszkańcy miejscowości.

W związku z rezygnacją dotychczasowej dyrektor Centrum Kultury w Gdowie
Edyty Trojańskiej-Urbanik Wójt Gminy
Gdów był zobligowany do powierzenia
obowiązków nowej osobie. Od 1 kwietnia
obowiązki dyrektora instytucji pełni Wioleta Chmiela.
Podczas posiedzenia Rady Gminy
w dniu 30 marca 2017 roku Wójt Zbigniew Wojas, w imieniu samorządu lokalnego, skierował do odchodzącej dyrektor
Edyty Trojańskiej – Urbanik słowa podziękowania i uznania „za profesjonalizm
i pełne zaangażowanie w pracę; kreatywność i przedsiębiorczość; interesujące pomysły i podejmowanie niezliczonej ilości
inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;
konsekwentne realizowanie wizji rozwoju
Centrum Kultury w Gdowie i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nawet mimo wielu
napotykanych trudności; bycie sprawnym
menadżerem i mecenasem kultury, a także animatorem szeregu działań społecznych w Gminie Gdów; za osiągane wyniki i sprawienie, że o kulturze w Gminie Gdów należy mówić przez duże „K”,
a ponadto za zapał do działania i okazywane wsparcie”.
Zgodnie z Zarządzeniem z dnia 29 marca br. Wójt Gminy Gdów powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Centrum Kultury w Gdowie na okres od 1 kwietnia 2017
do 31 marca 2018 roku Wiolecie Chmieli.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminna Biblioteka Publiczna w Gdowie obejmuje swoim zasięgiem gminę
Gdów liczącą ok. 17,5 tys. mieszkańców.
Ponadto, z usług placówki korzystają też
mieszkańcy gmin ościennych.
W 2016 roku liczba stałych, aktywnie
wypożyczających czytelników wyniosła
1818 (10,20 czytelników na 100 mieszkańców Gminy). Odsetek czytelników
dziecięcych i młodzieżowych (839 do
lat 19) w stosunku do ogółu czytelników
wynosi 46,15%. Czytelnicy w przedziale wiekowym 20-44 lata (628) – 34,54%
ogółu czytelników. 10,78% to czytelnicy
w wieku 45-60 lat (196) i 8,52% powyżej 60 lat (155). Od kilku lat pracownicy
Biblioteki obserwują stały wzrost liczby
czytelników starszych.
Jedno z głównych zadań biblioteki stanowi obsługa czytelników. Jest to zarazem
najbardziej zauważalna sfera działalności,
często w odbiorze czytelników rzutująca
na obraz i ocenę pracy książnicy. Obsługa
to przede wszystkim wypożyczanie książek
oraz udostępnianie materiałów na miejscu.
Liczba wypożyczeń wyniosła ogółem w
2016 roku 38 230 pozycji. W porównaniu z rokiem 2015 nastąpił wzrost liczby
wypożyczeń o 2 304 pozycje. Powyższe
dane świadczą o potrzebie zaspokajania
potrzeb czytelniczych osób, które licznymi
odwiedzinami i wypożyczeniami świadczą
o sensie istnienia bibliotek.

URZĄD GMINY GDÓW
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KULTURA
W 2016 zakupiono 717
książek i 43 audiobooki na
łączną kwotę 17 107,37 zł
(6037,37 zł - dotacja Organizatora i 11 070,00 zł - dofinansowanie Biblioteki Narodowej
w ramach programu ,,Zakup
nowości wydawniczych do
bibliotek”). Do księgozbioru
włączono też 58 pozycji jako
zwroty za książki zniszczone
i zagubione. Zakupy nowości
dokonywane są w oparciu o zapotrzebowanie czytelników.
Biblioteka duży nacisk kładzie
na zakup nowości z literatury
dla dzieci i młodzieży w celu Jedno ze spotkań w bibliotece
uatrakcyjnienia oferty, kształtowania zainteresowań książką i zachęca– cykliczne spotkania przedszkolaków
nia do częstszego korzystania ze zbiorów. w bibliotece połączone z czytaniem książek
Księgozbiór biblioteki oceniany jest przez i zabawami literackimi dla dzieci z Przedczytelników jako aktualny i interesujący.
szkola Samorządowego w Gdowie, dzieci
Promocja książki i biblioteki dokony- z Tęczowego Przedszkola w Gdowie, dzieci
wała się poprzez wycieczki i lekcje biblio- z oddziałów przedszkolnych w Niegowici),
teczne dla uczniów szkół i przedszkola,
– wystawy nowości, wystawki z okazji
mini konkursy, głośne czytanie. Ważnym świąt i rocznic literackich,
sposobem promocji książki były też gazet– cykliczne wystawy prac plastycznych
ki i wystawki. W 2016 r. biblioteka zorga- dzieci z koła działającego w Centrum Kultury
nizowała 93 zajęcia dla użytkowników.
– udział w pracach jury konkursów,
– bieżące udzielanie wszelkich porad
Wzięło w nich udział 1 819 osób.
i informacji czytelnikom,
Wymienić tutaj warto:
– pośredniczenie w wypożyczaniu i do- spotkania autorskie z pisarką Ewą
Stadtmüller oraz pisarzem i ilustratorem starczaniu książek czytelnikom starszym
i niepełnosprawnym.
Łukaszem Zabdyrem,
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JAKIM POWIETRZEM
ODDYCHAMY?
W pięciu miejscach na terenie gminy
(dwóch w Gdowie i po jednym w Jaroszówce,
Wiatowicach i Zręczycach) zostały zamontowane pyłomierze. Dzięki temu przez cała
dobę można monitorować stan zanieczyszczenia powietrza w okolicy.
Na platformie internetowej LookO2 można obserwować wskazania czujników, które
cały czas mierzą stężenie pyłów w okolicy –
szczególnie tych najbardziej niebezpiecznych
PM2.5 i PM10. Urządzenia w jasny i przejrzysty sposób informują o stanie atmosfery w okolicy, posługując się do tego tzw. Indeksem Jakości Powietrza czyli wskaźnikiem pokazującym
poziom zanieczyszczenia powietrza dla kilku
substancji jednocześnie. Wartość indeksu prezentowana jest w postaci tekstowej oraz na sześciostopniowej Skali Jakości Powietrza (ocena
stanu powietrza: bardzo dobre, dobre, umiarkowane, dostateczne, złe lub bardzo złe). Pomiary
z wszystkich urządzeń w regionie widoczne są
na mapie, dzięki temu każdy z mieszkańców
może na bieżąco sprawdzać stan zanieczyszczenia atmosfery w bliższej i dalszej okolicy,
a także sprawdzić uśrednione pomiary z ostatniej doby, tygodnia czy miesiąca.

OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PRZESUNIĘTA W CZASIE
W związku z brakiem rozstrzygnięcia
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego postępowania na wykonanie
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OCHRONA ŚRODOWISKA

ocen energetycznych na terenie województwa małopolskiego w ramach „Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza” przesunięciu
w czasie ulega wykonanie ocen energetycznych budynków zgłoszonych do dofinansowania wymiany źródła ciepła w budynku. Na
chwilę obecną Urząd Marszałkowski nie podaje nowego terminu.

niejącego termo modernizowanego obiektu).
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie.

DOFINANSOWANIE NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW
WFOŚiGW w Krakowie ogłosił nabór
wniosków w ramach Programu „Jawor”,
z którego właściciele budynków mieszkalnych mogą pozyskać fundusze na termomodernizację budynków jednorodzinnych.
Zakres działań programu JAWOR może
obejmować: ocieplenie ścian zewnętrznych
budynków; ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją;
ocieplenie stropów piwnic; wymianę okien,
drzwi zewnętrznych, bram garażowych
Koszty kwalifikowane to:
- koszty wykonania prac budowlanych wraz
z niezbędnymi materiałami (ocieplenie ścian,
wymiana okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, itp.),
- inne koszty, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowego wykonania termomodernizacji,
- koszty wykonania audytu energetycznego
(opracowania zawierającego opis stanu ist-

USUWANIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Azbest stanowi poważne zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzi. W związku z tym powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących
usunięcie wyrobów obecnie użytkowanych.
Gmina Gdów od roku 2003 realizuje zadanie
w zakresie odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (głównie eternitu
z wymiany pokryć dachowych). Na to zadanie
corocznie pozyskiwane są środki z Budżetu
Starostwa Powiatowego, a wcześniej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Wysokość pozyskiwanych środków finansowych na ten cel ze Starostwa Powiatowego w Wieliczce to kwota od
12 000,00 zł do 15 000,00 zł, stanowi to 65%
kosztów całego zadania. Pozostałe 35% kosztów pokrywane jest z budżetu Gminy Gdów,
tak więc posiadacz odpadu nie ponosi kosztów
w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów. W roku 2016 odebrano od posiadaczy
odpadów z terenu Gminy Gdów 55,360 ton.
Całkowity koszt zadania wynosił 16 920,23 zł.
Mieszkańców gminy zainteresowanych
przekazaniem odpadów zawierających azbest
w 2017 r. prosimy o składanie wniosków do
Urzędu Gminy Gdów.

LIKWIDACJA BARSZCZU
SOSNOWSKIEGO
Od roku 2013 na terenie Gminy Gdów
corocznie wykonywane są zorganizowane
zabiegi niszczenia barszczu Sosnowskiego.
W 2013 r. Gmina przystąpiła do projektu pod
nazwą „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego“ realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie z udziałem 30 gmin z województwa Małopolskiego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W ramach tego projektu
zwalczanie barszczu trwało do 2015 r. (kwota
dofinansowania wynosiła 85%). Od 2016 r.
Gmina Gdów realizuje zadanie pod nazwą
„Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie
Gminy Gdów“ wykorzystując dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W roku
2017 nasza gmina na zwalczanie barszczu
Sosnowskiego otrzymała dotację z WFOŚiGW uchwałą Zarządu z dn. 28.03.2017 r.
w wysokości 14 200,16 zł. Zabiegi niszczenia barszczu w br. rozpoczną się na początku czerwca i trwać będą do jesieni (3-krotny
zabieg mechaniczny i chemiczny). Gmina jest
w trakcie wybierania firmy specjalizującej się
w wykonywaniu takich zabiegów.
Działania prowadzące do niszczenia
barszczu w latach poprzednich są widoczne,
jednak wciąż pojawiają się nowe skupiska tej
rośliny, które wymagają niszczenia (szczególnie w miejscowościach Cichawa, Książnice,
Szczytniki).

URZĄD GMINY GDÓW
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PODATKI LOKALNE 2017
Przypominamy, że 15 maja br. mija termin
płatności I raty podatku lokalnego. Ponadto, zainteresowanym mieszkańcom przedstawiamy zestawienie wysokości opłat z tytułu podatków w poszczególnych gminach
naszego Powiatu.
Wysokość podatku do zapłaty na 2017 rok
określona jest w decyzji Wójta Gminy
Gdów, którą otrzymali mieszkańcy. Oso-

bom, które chcą zapłacić należność u sołtysa w swojej miejscowości przypominamy
o obowiązku zabrania ze sobą decyzji podatkowej.
Dodatkowo przedstawiamy mieszkańcom
porównanie wysokości opłat z tytułu podatku rolnego oraz najpopularniejszych
podatków od nieruchomości (od gruntów
oraz od budynków lub ich części) w gminie Gdów i pozostałych gminach Powiatu
Wielickiego.

ILE WYNOSZĄ NASZE PODATKI?
Tab. 1. Cena żyta (za kwintal) stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego

Gmina Gdów

Gmina Biskupice

Gmina Kłaj

Gmina Niepołomice

Gmina Wieliczka

52,44 zł

52,44 zł

52,44 zł

52,44 zł

52,44 zł

PODATKI LOKALNE
Tab. 3. Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - za 1 m2 powierzchni

Gmina Gdów

Gmina Biskupice

Gmina Kłaj

Gmina Niepołomice

Gmina Wieliczka

0,27 zł

0,30 zł

0,31 zł

Do 800 m2 – 0,35 zł
Powyżej 800 m2 – 0,20 zł

0,35 zł

Tab. 4. Budynki mieszkalne - za 1m2 powierzchni użytkowej

Gmina Gdów

Gmina Biskupice

Gmina Kłaj

Gmina Niepołomice

Gmina Wieliczka

0,58 zł

0,72 zł

0,72 zł

0,65 zł

0,75 zł

Tab. 5. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
budynki mieszkalne lub części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - za 1 m2
powierzchni użytkowej

Gmina Gdów

17,90 zł

Gmina
Biskupice

Gmina Kłaj

21,55 zł

Za pierwsze 10 tys. m2– 20,39 zł
Za każdy następny m2
powyżej 10 tys. m2
– 13,50 zł

Tab. 2. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - za 1 m2 powierzchni

Gmina Gdów

Gmina Biskupice

Gmina Kłaj

Gmina Niepołomice

Gmina Wieliczka

0,80 zł

0,86 zł

0,87 zł

0,89 zł

0,89 zł
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Gmina
Niepołomice

Gmina Wieliczka

22,66 zł

20,99 zł

Tab. 6. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – za 1 m2 powierzchni użytkowej

Gmina Gdów

Gmina Biskupice

Gmina Kłaj

Gmina Niepołomice

Gmina Wieliczka

4,61 zł

4,50 zł

4,61 zł

4,42 zł

4,61 zł
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INWESTYCJE

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ W ZAGÓRZANACH
W ostatnim kwartale 2016 roku prowadzone były prace związane z wymianą
nawierzchni asfaltowej (wraz z robotami
towarzyszącymi) na drodze wojewódzkiej
w Zagórzanach. Zakres inwestycji obejmował m.in. mechaniczne frezowanie zniszczonej nawierzchni, czyszczenie rowu
z namułu, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej, umocnienie

Nowy chodnik przy drodze wojewódzkiej

Kilka tygodni wcześniej przy drodze
wojewódzkiej w Zagórzanach wybudowany został chodnik na długości około 360
mb wraz z kanalizacją deszczową. Inwestycja o wartości około 280 000,00 zł finansowana była po połowie przez Gminę
Gdów i Województwo Małopolskie.

REMONT CHODNIKA
NA MOŚCIE W GDOWIE

PODATKI
INWESTYCJE
LOKALNE
żów, Wiatowice, Liplas, Bilczyce, Gdów,
Podolany, Zalesiany, Zagórzany, Zręczyce,
Fałkowice, Zagórzany, Hucisko, Kunice.
Roboty powinny zakończyć się w lipcu
br. Zadanie realizuje firma ,,KRUSZ-BUD”
Piotr Iwulski, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. Od dnia odbioru końcowego
wykonawca udzieli 5-letniego okresu gwarancji na wykonane prace.

CHODNIKI PRZY DROGACH
POWIATOWYCH
Z DOFINANSOWANIEM GMINY
W lutym br. Rada Gminy zdecydowała
o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi
Wielickiemu w łącznej kwocie 230 000 zł.
na kontynuację budowy chodnika przy dro-

Pod koniec ubiegłego roku zostało zrealizowane zadanie związane z wymianą
zniszczonej nawierzchni chodnika na moście na ulicy Łapanowskiej w Gdowie.

DROGI GMINNE W PRZEBUDOWIE
Nowa nakładka asfaltowa na drodze

poboczy, odnowienie oznakowania poziomego itp. Modernizacja prowadzona była
na odcinku 1 km, a jej koszt wyniósł około
650 000 zł. Inwestycję realizowała firma
STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE
Sp. z o.o., a finansował ją w całości Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
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525 143,85 zł będzie kosztowała realizacja inwestycji pn. „Przebudowa dróg
gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów
w 2017 r.”. W ramach zadania prace
będą prowadzone na 25 odcinkach dróg
w 20 miejscowościach: Marszowice, Jaroszówka, Nieznanowice, Niewiarów,
Krakuszowice, Cichawa, Szczytniki, Czy-

ką nr 967 (w km 4+380) etap II km 3+920
- 4+120 w msc. Nieznanowice”. W ubiegłym roku prowadzony był pierwszy etap tej
inwestycji. Wówczas gmina Gdów udzieliła
Powiatowi Wielickiemu wsparcia finansowego w kwocie około 150 000,00 zł.
Z kolei 80 000,00 zł. gmina Gdów przekaże na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki Niegowić od skrzyżowania z drogą gminną nr 560107K do skrzyżowania z drogą
gminną nr 560160K (w msc. Wiatowice od
km 5+215 do km 5+438, w tym budowa
oświetlenia na zakresie inwestycji)”.

DROGA GMINNA NIEGOWIĆ –
PIERZCHÓW DO PRZEBUDOWY
W III kwartale br. planowana jest realizacja zadania polegająca na kompleksowej przebudowie około 2-kilkometrowego
odcinka drogi gminnej prowadzącej z Niegowici przez Niewiarów do Pierzchowa.
Zakres zadania będzie obejmował m.in.
wymianę nawierzchni, utwardzenie poboczy, uregulowanie odwodnienia itp.

Prace w Niznanowicach - I etap

dze w Nieznanowicach i rozpoczęcie podobnej inwestycji w Wiatowicach.
150 000,00 zł. z budżetu gminy Gdów
zostanie przeznaczone na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2021K
Siedlec - Stradomka - Nieznanowice od km
3+920 do skrzyżowania z drogą wojewódz-

Droga Niegowić - Pierzchów przed remontem

URZĄD GMINY GDÓW

21

INWESTYCJE

REMONTY DRÓG
PROWADZĄCYCH DO PÓL
Gmina Gdów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie
w kwocie około 88 000 zł remontów dróg
prowadzących do gruntów rolnych. W tym
roku zaplanowane są prace m.in. w Zręczycach, Marszowicach, Niegowici, Klęczanie,
Szczytnikach i Winiarach. Po uzyskaniu dotacji prowadzone będą procedury mające na
celu wyłonienie wykonawcy zadania.

NOWY CHODNIK I WYMIANA
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
W ZAGÓRZANACH

INWESTYCJE
montowano również bramę wraz z automatyką. Całkowity koszt prac wyniósł około 27 000 zł.

NOWE PLACE ZABAW

Na zdjęciu ubiegłoroczna wymiana dachu

NOWE OGRODZENIE BOISKA

W 2016 roku prowadzone były prace
związane z wykonaniem placów zabaw
w Fałkowicach i Liplasie. Ogródki dla dzieci zostały wybudowane obok remiz OSP.
W tym roku podobne inwestycje zaplanowane są do realizacji w Hucisku, Krakuszowicach i Niewiarowie.

MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWA W REMIZIE
W SZCZYTNIKACH
W kwietniu br. zakończyły się prace
związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz montażem kotła
w Domu Strażaka w Szczytnikach. Zadanie
o wartości około 40 000 zł sfinansowane
zostało z budżetu gminy i OSP.

W ostatnich miesiącach przy boisku
piłkarskim LKS Gdovia od strony chodnika przy ul. Krakowskiej zostało wykonane
nowe ogrodzenie o wysokości 2 m. Za-

Gmina Gdów ogłosiła przetarg mający
wyłonić wykonawcę zadania polegającego na budowie chodnika od skrzyżowania
z drogą wojewódzką w kierunku kościoła
w Zagórzanach. Dodatkowo, na tym odcinku zostanie wymieniona nawierzchnia asfaltowa. Prace mają się zakończyć
w drugiej połowie sierpnia br.

Na fotografiach powstający plac zabaw
w Niewiarowie

Nowa instalacja grzewcza

Demontaż starego ogrodzenia

NOWA ELEWACJA
NA BUDYNKU KOMUNALNYM
W KRAKUSZOWICACH
Obecnie trwa remont budynku komunalnego w Krakuszowicach polegający na
dociepleniu i malowaniu ścian. Roboty
mają zakończyć się przed końcem maja br.
Nowa brama wjazdowa
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Montaż kotła CO
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BEZPIECZEŃSTWO

ROZBUDOWA REMIZY OSP
W BILCZYCACH
W maju rozpoczną się prace budowlane związane z dobudową garażu dla samochodu pożarniczego OSP Bilczyce oraz
zaplecza socjalnego dla druhów. Inwestycje obejmuje wykonanie stanu surowego

nia kierownika budowy pokryte zostały
z budżetu Gminy Gdów.

24

URZĄD GMINY GDÓW

współfinansowana z funduszy pozyskanych przez Gminę Gdów w ramach programu „Małopolskie Remizy 2017”. Jej
zakres będzie obejmował: remont stolarki
zewnętrznej i elewacji, remont instalacji odgromowej, obłożenie schodów zewnętrznych płytkami, malowanie pokrycia
dachowego i remont kominów. Prace maja
zakończyć się do połowy października
2017 r.

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
NA REMIZIE OSP ZRĘCZYCE
Do końca sierpnia br. zostanie wykonany remont polegający na wymianie
pokrycia dachowego na budynku remizy
Ochotniczej Straży pożarnej w Zręczycach. Koszt zadania to około 35 000 zł.

REMONTY W REMIZACH OSP
WIENIEC I NIEWIARÓW

zamkniętego. Zadanie wykona firma EXRIMO Sp. z o.o. z Krakowa, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę podczas
postepowania przetargowego. Koszt prac
wyniesie 129 865,48 zł i zostanie pokryty
z budżetu Gminy Gdów. Roboty zakończą się jesienią br.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się
jesienią ubiegłego roku. Pierwszy etap
prac obejmował wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi. Roboty te realizowane były sposobem gospodarczym
i sfinansowano je ze środków OSP w Bilczycach. Dodatkowo koszty wynagrodze-

BEZPIECZEŃSTWO

W najbliższych miesiącach zaplanowane są remonty wnętrz budynków w remizach OSP Wieniec i OSP Niewiarów.
Szczegółowy zakres zadań jest obecnie
w opracowaniu.

i Klęczany oraz członkowie organizacji
społecznych.

MODERNIZACJA REMIZY OSP
W NIEZNANOWICACH
W najbliższych miesiącach zaplanowano remont i modernizację remizy OSP
w Nieznanowicach. Inwestycja będzie

Budynek - stan obecny

OSP KLĘCZANA WYMIENIŁA
WÓZ BOJOWY
Strażacy z Klęczany otrzymali samochód Fiat Ducato używany wcześniej
przez druhów z Pierzchowa. Pojazd
zastąpił im wysłużonego Volkswagena
Ziegler i w chwilach zagrożenia będzie
służył mieszkańcom. W uroczystym przekazaniu wozu bojowego uczestniczyli
przedstawiciele władz samorządowych
i strażackich, ochotnicy z Pierzchowa

Wizualizacja Domu Strażaka

URZĄD GMINY GDÓW
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ZMIANA SOŁTYSA

ŁUKASZ DZIERŻBIŃSKI NOWYM
SOŁTYSEM SZCZYTNIK
Z końcem ubiegłego roku, ze względu na stan zdrowia, z funkcji sołtysa wsi
Szczytniki zrezygnował Kazimierz Bułat.

DZIAŁALNOŚĆ ZGK

DZIAŁALNOŚĆ ZGK

BUDOWA NOWYCH ODCINKÓW
SIECI KANALIZACJI
I WODOCIĄGÓW

gdzie położony został odcinek wodociągu PE
o średnicy 63 mm i długości 82 m.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. wypełniając zadania i cele
statutowe prowadzi rozbudowę istniejących systemów zaopatrzenia w wodę
i odbioru ścieków komunalnych. Mimo
niesprzyjających warunków pogodowych,
jakimi charakteryzuje się początek obecnego roku, Spółka wykonała odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w okolicach

NOWA STUDNIA GŁĘBINOWA
W CICHAWIE
Realizacja nowego otworu studziennego S-X metodą obrotowo-udarową o głębokości 24,8 m prowadzona była w miejscowości Cichawa. Studnia zaopatrywać
będzie wodociąg „Cichawa” zabezpieczając potrzeby mieszkańców wsi Cichawa, Książnice, Krakuszowice, Szczytniki,

Kazimierz Bułat, Zbigniew Wojas, Łukasz Dzierżbiński

W styczniu na zebraniu wiejskim mieszkańcy w głosowaniu tajnym wybrali nowego gospodarza wsi.
Kazimierz Bułat funkcję sołtysa pełnił
przez ostatnie 18 lat. Zebranie rozpoczęto
od podziękowań za jego pracę i zaangażowanie. Głos zabrali: wójt Zbigniew Wojas,
sekretarz Józef Zając, dyrektor SP w Szczytnikach Wojciech Biernat, a także przedstawiciele Rady Sołeckiej, KGW i OSP. Następnie przyszedł czas na wybory. Nowym
gospodarzem miejscowości został wybrany Łukasz Dzierżbiński.
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Wiercenie nowej studni

Świątniki Dolne, Czyżów, Wieniec, Niegowić, Niewiarów, Pierzchów, Marszowice,
Wiatowice, Klęczana, Jaroszówka.
ul. Młyńskiej w Gdowie. W efekcie powstał
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PVC
o średnicy 200 mm i długości 90 m, oraz
odcinek sieci wodociągowej PE o średnicy
63 mm i długości 103 m. Podobne doposażenie w infrastrukturę wodociągową terenów
przeznaczonych pod zabudowę wykonano za budynkiem Zespołu Szkół w Gdowie,

LIKWIDACJA „DZIKICH”
WYSYPISK ŚMIECI
W ostatnim czasie ZGK Sp. z o.o. zlikwidowała dzikie wysypiska śmieci m.in.
w Zborczycach, Gdowie i Fałkowicach.

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

INNE ZADANIA INWESTYCYJNE
W ramach zadań inwestycyjnych wykonano projekty budowlano-wykonawcze
odcinków sieci kanalizacji sanitarnej dla
ul. Krzywej i ul. Grzybowskiej w Gdowie.
Projekty posiadające prawomocne decyzje
pozwoleń na budowę obejmują swoim zakresem wszystkie nieruchomości położone
przy tych ulicach. W trakcie realizacji są
prace geodezyjne w zakresie aktualizacji
map do celów projektowych sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Marszowice.
Staraniem Zarządu Spółka sukcesywnie zwiększa swój majątek poprzez zakup
urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywaniu powierzonych zadań. Z początkiem roku majątek ten uległ zwiększeniu
dzięki zakupowi systemowych szalunków
rozporowych umożliwiających bezpieczną pracę w wykopach. W ramach wykonywania indywidualnych podłączeń nieruchomości do zarządzanych sieci Spółka
zawarła i zrealizowała 18 umów dotyczących przyłączy przydomowych zarówno
kanalizacyjnych jak i wodociągowych.

URZĄD GMINY GDÓW
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POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
prowadził kolejną edycję pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy Gdów,

Wydawanie żywności

w ramach Podprogramu 2017, która trwała od września 2016 r. do maja 2017 r.
GOPS pełnił funkcję organizacji partnerskiej współpracując z Bankiem Żywności
w Krakowie i zajmował się przyjmowaniem wniosków oraz kwalifikowaniem
osób do korzystania z żywności. Pomocą
żywnościową zostały objęte osoby i rodziny spełniające kryterium określone w art.
7 ustawy o pomocy społecznej i których
dochód nie przekraczał 200% kryterium
dochodowego tj. 1 268 zł dla osoby samotnej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie.
W opisywanym czasie wydano ponad
33 tony żywności w 3 238 paczkach. Pomocą objęto 583 osoby. Rozdana żywność
obejmowała 16 produktów: makaron,
ryż, herbatniki, mleko, ser żółty, groszek
z marchewką, fasolę białą, koncentrat
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pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz
wieprzowy z warzywami, filet z makreli
w oleju, szynkę drobiową, szynką wieprzową, pasztet wieprzowy, cukier oraz
olej. Żywność wydawana była w Domu
Strażaka w Gdowie dzięki uprzejmości
sołtysa oraz strażaków z Gdowa.
W trakcie programu GOPS prowadził
również działania w ramach środków towarzyszących, mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Uczestnicy Programu wzięli udział
w warsztatach edukacji ekonomicznej i żywieniowej, a także w warsztatych kulinarnych zorganizowanych w Domu Strażaka
w Zręczycach we współpracy z Kołem Gospodyń. W maju odbyły się warsztaty gospodarowania budżetem domowym oraz
przeciwdziałania marnowaniu żywności.

wawczego na kolejny okres zasiłkowy
tj. 2017/2018 są przyjmowane od dnia
1 sierpnia 2017 roku do 31 października
2017 roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na
okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek
wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia
2017 r., ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października 2017 r. W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018 złoży
wniosek wraz z dokumentami w okresie od
dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata świadczenia
przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.
Informujemy, że rozpatrywanie każdego wniosku zależne jest od indywidulanej
sytuacji dochodowej i rodzinnej wnioskodawcy wraz z osobami będącymi w składzie rodziny. Pobieranie danych z Portalu
Informacyjno - Usługowego „emp@tia” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest niezbędne do ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego co
wpływa na czas oczekiwania na wydanie
decyzji o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego. Prosimy w miarę możliwości dokładnie i bezbłędnie wypełniać
wnioski wraz z załącznikami co przyśpieszy postępowanie, a tym samym szybszą wypłatę świadczenia.

REALIZACJA PROGRAMU 500 +
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gdowie informuje, iż od 1 kwietnia
2016 r. do 31 grudnia 2016 wpłynęło 1775 wniosków (na około 4 tysiące
dzieci) o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Kwota wypłaty
świadczenia wychowawczego za okres
od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r.
wyniosła 14 809 216,50 zł. Pomocą
zostało objęte około 3 tysiące rodzin
w Gminie Gdów.
Przypominamy iż, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wycho-

ŚWIADCZENIA RODZINNE
I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od
dnia 1 września 2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia
30 września 2017 r. ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad
następuje do dnia 30 listopada 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenie rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do
dnia 30 listopada 2017 r. ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad
następuje do dnia 31 grudnia 2017 r.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy są przyjmowane od dnia
1 sierpnia 2017 r. W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami
do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik br. nastąpi do
dnia 31 października 2017 r. W przypadku
gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na

URZĄD GMINY GDÓW

29

nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z dokumentami w okresie od dnia
1 września do dnia 31 października 2017 r.,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc październik br.
nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.
Przypominamy o konieczności zgłaszania zmian między innymi w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na
prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń
z funduszu alimentacyjnego. W przypadku wystąpienia takich okoliczności osoba,
która złożyła wniosek o przyznanie świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego
powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia. W szczególności uprasza się o zgłoszenie zaprzestania nauki
w szkole ponadgimnazjalnej przez dziecko na które jest pobierany zasiłek rodzinny
oraz dodatki do zasiłku rodzinnego i/lub
zgłoszenie zaprzestania nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej przez
osobę uprawnioną pobierającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+), do świadczeń rodzinnych oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać
w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdowie, który znajduję się na trzecim
piętrze obok Urzędu Gminy Gdów (nad
bankiem).
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Przypominamy także, że każdy czwartek tygodnia jest dniem wewnętrznym
i w tym dniu nie są przyjmowani petenci.
Wszelkie informacje w sprawie Rządowego programu 500 +, świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego można
uzyskać ze strony internetowej GOPS.

współfinansowanego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem debaty było podsumowanie zrealizowanego projektu, omówienie podjętych
działań oraz próba zdefiniowania kierunków dalszego rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie
Gminy Gdów.

„MOJA SZANSA NA LEPSZE
JUTRO BEZ PRZEMOCY”
GOPS w Gdowie zorganizował debatę społeczną, do udziału w której zaprosił pracowników socjalnych, policjantów,
nauczycieli, psychologów, pracowników
służb i instytucji zajmujących się pomocą
osobom uwikłanym w przemoc itp. Debata była podsumowaniem projektu „Moja
szansa na lepsze jutro bez przemocy” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gdowie w ramach programu
osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Debata społeczna w Urzędzie Gminy

,,CZY MAM ROK CZY MAM
STO, TO PRZEMOCY
MÓWIĘ STOP”
W tym roku Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gdowie ponownie złożył
wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wybranym przez GOPS
priorytetem jest: Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie
świadomości społecznej na temat zjawiska
przemocy w rodzinie. Tytuł projektu brzmi
,,Czy mam rok czy mam sto, to przemocy
mówię stop”.
Wnioski rozpatrywane są na dwóch
etapach. Pierwszy etap rozpatrywany jest
na poziomie Wojewódzkim. Urzędy Wojewódzkie dokonują oceny formalnej oraz
wstępnej oceny merytorycznej. Najwyżej ocenione wnioski zostaną przekazane
do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej do dalszego etapu oceny merytorycznej na poziomie centralnym. Na
pierwszym etapie oceny Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej znalazł się w pierwszej dziesiątce najwyżej ocenionych wniosków. Do 15 maja 2017 GOPS czeka na
rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu przez Ministerstwo.
Wychodząc z założenia, iż to rodzina stanowić ma podstawowy filar dający
wsparcie i pomoc, do udziału w projekcie chcemy zaprosić zarówno osoby starsze, jak i dzieci w wieku do 10 roku życia.
Dzięki przeprowadzeniu projektu GOPS
chce wpłynąć na zmianę reagowania na
przemoc w rodzinach. Zapobieganie przemocy wobec osób starszych i dzieci jest
bardzo ważnym zagadnieniem, na które
chcielibyśmy uczulić mieszkańców Gminy
Gdów, zaczynając od najmłodszego pokolenia, a kończąc na seniorach. Pozwoli
to na kształtowanie prawidłowych postaw
społecznych między pokoleniami, pogłębienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami, co da szansę na lepsze zrozumienie
i wzajemną pomoc.

DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ZAGÓRZANACH
ŚDS w Zagórzanach działa już 9 lat. Jest
to okres ciągłego rozwoju i wielu korzystnych zmian, w trakcie których odnowione
zostały sale, przystosowano budynek do
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mowym. W zakresie terapii domownicy
samodzielnie wykonali altankę, ławki i stoły w ogrodzie.
Uczestnicy mają możność rozwijania
artystycznych zdolności w pracowniach:
malarskiej i hafciarskiej. Okazjonalnie wykonują sami piękne stroiki, serwety i kartki.
Podopieczni zdobywają nagrody w licznych konkursach malarskich. Niedawno
odbyła się wystawa obrazów pani Haliny
Stachnik w Centrum Kultury w Gdowie,
dzięki której była możliwość zaprezentowania i wypromowania Ośrodka i talentu
Malarki. Pracownia kulinarna dba o urozmaicone, zdrowe posiłki ucząc przyrządzania potraw, higieny i kultury jedzenia.
Podczas wyjazdów, z różnych okazji

podopieczni mają możliwość korzystania z restauracji i potrafią być dobrymi,
kulturalnymi klientami. Pracownia muzyczna prowadzona jest przez terapeutę
grającego na wielu instrumentach. Dzięki
temu podopieczni prezentują ciekawy program muzyczny na licznych konkursach
i turniejach
piosenkarsko-tanecznych.
Pracownia komputerowa jest kompleksowo wyposażona w sprzęt komputerowy
i urządzenia wielofunkcyjne, a jej uczestnicy są już po kursach komputerowych.
Świetnie wykorzystują zdobyte umiejętności korzystając z forów społecznościowych, utrzymują między sobą kontakty po
za ośrodkiem, praktycznie wykorzytują
możliwości jakie niesie Internet.
Aktualnie
siedmioosobowa grupa
bierze udział w programie mającym na
celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.
W tym roku po raz pierwszy ukazał się
wydawany przez ŚDS kwartalnik „Nasz
Świat”, gazetka z życia placówki w całości przygotowywana i redagowana przez
podopiecznych pod okiem terapeuty.
Pracownicy służą wiedzą, konkretną pomocą w załatwianiu spraw urzędowych,
współpracują z lekarzami, kontrolują (tam
gdzie to jest konieczne) zażywanie leków.
Podopieczni, którzy mieszkają w bardzo
trudnych warunkach mają możliwość korzystania na terenie ośrodka z pralki, prysznica itp. Uczestnicy zajęć współpracują
z uczniami szkół, którzy są wolontariuszami. Mogą oni praktykować w przyszłym

Wspólny posiłek

potrzeb i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych. Placówka posiada świetnie
wyposażoną salę rehabilitacyjną, dzięki
której wielu podopiecznych odzyskuje
sprawność i kondycję fizyczną. Ośrodek
promuje zdrowy, aktywny tryb życia – organizuje coroczny turniej tenisa stołowego, prowadzi codzienne zajęcia gimnastyczne, spacery, grzybobrania. W zakresie
działań terapeutycznych zostały wdrożone
zajęcia z zakresu ergoterapii i arteterapii
w poszczególnych pracowniach. Pracownia stolarsko-wikliniarska uczy prostych
czynności stolarsko-technicznych, obsługi narzędzi i elektronarzędzi niezbędnych
przy wykonywaniu prostych napraw technicznych oraz prac w gospodarstwie do-
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zawodzie fryzjer-kosmetyczka, jednocześnie ucząc się tolerancji i pomocy osobom
niepełnosprawnym. ŚDS ciągle poszukuje
sponsorów, współpracuje z wieloma instytucjami i pokrewnymi placówkami dla
stworzenia jak najciekawszego i najbogatszego programu działania placówki. Ośrodek na tym etapie działalności, wiele wysiłku wkłada w indywidualny rozwój osób.
Liczna grupa uczestników samodzielnie
organizuje spotkania we własnym gronie:
ogniska, przejażdżki rowerowe. Bardzo
dobre wyniki przynosi współpraca z rodzinami, potwierdzają oni zmiany i korzyści
wypływające z pobytu w ŚDS, obdarzają
oni kadrę zaufaniem, co ułatwia współpracę z obopólną korzyścią.
Plany domu na przyszłość są związane między innymi z otrzymanym niedawno nowym pomieszczeniem. Stwarza ono
wiele możliwości poszerzenia działalności
terapeutycznej.
Obecnie, dzięki przychylności władz
samorządowych i sponsorów, w murach
dawnej szkoły tętni nowe, ciekawe życie,
które niesie osobom niepełnosprawnym
nadzieję i pomoc, a całej społeczności poczucie dobrze realizowanej pracy.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI
WSPARCIA DZIENNEGO
W ZAGÓRZANACH
Placówka Wsparcia Dziennego w Zagórzanach powstała w 2008 roku, nazywa-
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NOWY SAMOCHÓD
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zabawy latem na placu zabaw...

... i zimią

na jest przez uczestników „Naszą świetlicą”. Placówka funkcjonuje przez cały rok
we wszystkie dni robocze, cztery godziny
dziennie: od 13.00 do 17.00, a w czasie
wakacji od 9.00 do 13.00. Zadaniem wiodącym jest wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez oddziaływania
opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.
Prowadzone zajęcia obejmują: pomoc
w nauce, pomoc w kryzysach szkolnych,
rodzinnych, rówieśniczych i osobistych
oraz organizowanie czasu wolnego poprzez zajęcia wspierające rozwijanie zainteresowań, organizację zabaw i zajęć
sportowych. Do świetlicy można przyjąć
20 osób. Zapisy odbywają się, w miarę
wolnych miejsc, na wniosek rodziców.
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Od pierwszego kwartału 2017 roku
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Podolan mają do dyspozycji nowy
samochód, którym dojeżdżają codziennie
na zajęcia. Nowy Opel Vivaro zastąpił wysłużony pojazd, z którego podopieczni korzystali od 2005 roku, a na liczniku miał
już ponad 600 tys. km. Zakup mikrobusu
o wartości ponad 120 000 zł nie byłby
możliwy bez dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie około 80 000 zł. Pozostałe
środki stanowiły wkład własny Warsztatów
Terapii Zajęciowej i Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach.

Nowy samochód przed budynkiem Ośrodka
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