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Budowa nowego mostu

na obwodnicy Gdowa

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Gdów,
Przed nami ostatnie tygodnie 2017 roku. Jest
to więc odpowiedni moment do podsumowania działań i przedsięwzięć podejmowanych w ostatnich miesiącach na naszym terenie. A działo się naprawdę wiele. Jednym
z najważniejszych zadań było rozpoczęcie
budowy drugiego etapu obwodnicy Gdowa wraz z nowym mostem na rzece Rabie.
W październiku roboty w terenie ruszyły
pełną parą i obecnie prowadzone są w kilku
miejscach jednocześnie. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem budowy
prace powinny zakończyć się w sierpniu
2018 roku. Jesienią przyszłego roku nowa
trasa zostanie oddana do użytku.
Kolejne ważne przedsięwzięcie to zagospodarowanie terenów
wzdłuż rzeki Raby na
cele turystyczne. Już za
niespełna rok, dzięki realizacji projektu pn. „Rekreacyjno-tur ystyczna
Dolina Raby” miłośnicy
aktywnego wypoczynku
zyskają nowe miejsca rekreacji. W gminie Gdów
powstaną dwie strefy
wypoczynku. Całkowita
wartość inwestycji szacowana jest na ponad
7,8 mln zł, z czego około 5,8 mln zł pochodzi
z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
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wództwa Małopolskiego na lata 20142020. Ponadto, Gmina Gdów będzie realizowała także zadanie
pn. „Budowa tras pieszo-rowerowych wraz
z podstawową infrastrukturą towarzyszącą
trasom w Dolinie Raby”. W tym przypadku
wartość zadania szacuje się na kwotę prawie 6,4 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia
możliwa jest dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, które opiewa na niemal 4,2 mln zł.
Modernizowany będzie również plac
targowy na gdowskim Zarabiu. Wniosek
złożony przez Gminę Gdów znalazł się

na 3. miejscu listy rankingowej (dotację zagwarantowano dla 9 najwyżej ocenionych
projektów). Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącego targowiska przy ul. Targowej w Gdowie poprzez budowę Punktu
Promocji Produktów Regionalnych oraz modernizację i budowę sanitariatów” będzie realizowane w 2018 roku. Zakres działań obejmie m.in. budowę utwardzonego kostką,
zadaszonego Punktu Promocji Produktów
Regionalnych pn. ,,Mój Rynek”, przebudowę istniejących sanitariatów wraz z budową nowej części sanitariatów oraz ogrodzenie targowiska.
Wspomniane powyżej inwestycje to tylko
część z zadań zaplanowanych do realizacji.
Gorąco Państwa zachęcam do przeczytania Biuletynu. Znajdują się w nim informacje z różnych obszarów, obrazujące działania podejmowane na naszym terenie.
Każdemu, kto na bieżąco chce wiedzieć,
co nowego dzieje się w naszym regionie

REDAKCJA:

polecam wizytę na stronie www.gdow.pl.
Można tam znaleźć wiele bieżących informacji, opisy poszczególnych inwestycji
oraz kalendarium, w którym umieszczone
są zapowiedzi nadchodzących wydarzeń.
Gmina Gdów posiada też swój profil na facebooku. Wszystkich internautów zachęcam do jego odwiedzenia.
Przed nami święta Narodzenia Pańskiego. Chciałbym życzyć Państwu, aby był
to czas spokoju, radości i wielu spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół. Natomiast
nadchodzący 2018 rok, by przyniósł nam
wszystkim satysfakcję oraz wiele sukcesów i radości zarówno w życiu prywatnym
jak i zawodowym.
Wójt Gminy Gdów
Zbigniew Wojas
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BUDOWA OBWODNICY GDOWA
RUSZYŁA PEŁNĄ PARĄ
W październiku rozpoczęła się budowa drugiego etapu obwodnicy Gdowa wraz z nowym mostem na rzece Rabie. Obecnie ciężki
sprzęt pracuje w kilku miejscach jednocześnie. Nowa droga wraz z obiektem mostowym o długości około 200 m zostanie oddana do użytku jesienią 2018 roku.
Początek robót w terenie

Wartość całkowita projektu: ok. 28 700 000 zł.
Wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej: ok. 21 400 000 zł.
Udział budżetu gminy Gdów: ok. 2 300 000 zł.
Udział budżetu województwa: ok. 5 400 000 zł.

POWSTAŁ CHODNIK
W KIERUNKU MARSZOWIC
Jesienią trwała budowa chodnika przy ul. Bocheńskiej w Gdowie - od Galerii Gdowskiej
w kierunku Marszowic. Inwestycja finansowana była z budżetu Gminy Gdów i Województwa Małopolskiego. Zakres prac obejmował m.in. przebudowę sieci teletechnicznej i oświetleniowej, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie pod-
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Prace na finiszu

budowy i nawierzchni, oznakowanie dróg.
Wartość inwestycji to około 340 000,00 zł.
Okres gwarancji na wykonane prace wynosi
6 lat.

KOLEJNY ODCINEK CHODNIKA
W NIEZNANOWICACH
Zakończył się drugi etap budowy chodnika
przy drodze powiatowej w Nieznanowicach.
Zadanie realizował Powiat Wielicki. Inwestycja była współfinansowana z budżetu Gminy
Gdów w kwocie 150 000,00 zł.
W ubiegłym roku prowadzony był pierwszy
etap budowy chodnika. Wówczas gmina

Gdów również udzieliła Powiatowi Wielickiemu
wsparcia finansowego w kwocie 150 000,00 zł.

CHODNIK PRZY DRODZE
POWIATOWEJ W WIATOWICACH
Przy drodze powiatowej w Wiatowicach
prowadzone były prace związane z budową
chodnika dla pieszych. Inwestycję wsparła
finansowo Gmina Gdów. 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)” Gmina Gdów przekazała Powiatowi Wielickiemu
80 000,00 zł.
URZĄD GMINY GDÓW
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DALSZY ODCINEK CHODNIKA
PRZY UL. OBRYTKA W GDOWIE
Jesienią powstał dalszy odcinek chodnika
przy ul. Obrytka w Gdowie. Koszt prac to
około 148 000,00 zł. Zakres zadania obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, wycinkę
drzew, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie chodnika na odcinku około 160 mb
wraz kanalizacją deszczową, odtworzenie
fragmentu ogrodzenia, poszerzenie jezdni
i roboty wykończeniowe. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonawca udzielił gwarancji jakości wykonania
robót na okres 5 lat.

PLAC POSTOJOWY
W FAŁKOWICACH
Wiosną prowadzone były prace związane
z położeniem nakładki bitumicznej przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej i placu
zabaw w Fałkowicach. Koszt robót wyniósł
około 38 000 zł. Ponadto, utwardzono teren
przy budynku dawnej szkoły.

CHODNIK I NAKŁADKA
ASFALTOWA W ZAGÓRZANACH
Zakończyła się wymiana nawierzchni i budowa chodnika przy drodze gminnej w Zagórzanach (od skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku kościoła). W ramach inwestycji powstał chodnik z kostki brukowej,
odcinek kanalizacji deszczowej oraz tzw. mijanka. Następnie ułożono nową nawierzchnię asfaltową. Całkowity koszt prac to około
200 000,00 zł. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonawca udzielił
gwarancji jakości wykonania robót na okres
5 lat.
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PLAC POSTOJOWY
W WINIARACH
Zakończyła się realizacja zadania polegającego na utwardzeniu terenu za Szkołą Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej w Winiarach.
Dzięki temu został utworzony dodatkowy
plac postojowy dla samochodów. Ponadto,
poprawiono także nawierzchnię drogi dojazdowej za szkołą. Całkowity koszt prac to
około 45 000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy Gdów.

INWESTYCJE
MODERNIZACJA
DRÓG GMINNYCH
Ponad 920 tys. złotych kosztowała realizacja
zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych
i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na
terenie Gminy Gdów w 2017r. ”. Prace prowadzone były na 39 odcinkach dróg w 21 miejscowościach: Marszowice, Jaroszówka, Nieznanowice, Niewiarów, Krakuszowice, Cichawa, Szczytniki, Czyżów, Wiatowice, Liplas,
Bilczyce, Gdów, Podolany, Zalesiany, Zagórzany, Zręczyce, Fałkowice, Zagórzany, Hucisko, Kunice, Winiary. Od dnia odbioru końcowego wykonawca udzielił 5-letniego okresu
gwarancji na wykonane prace.

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ
Z PIERZCHOWA DO NIEGOWICI
(PRZEZ NIEWIARÓW)

DROGI ROLNICZE PO REMONCIE

Około 750 000,00 zł będzie kosztowała przebudowa drogi gminnej nr 560110K Niegowić
– Pierzchów. Zakres inwestycji prowadzonej
na odcinku około 2,3 km obejmuje m.in.
udrożnienie rowów przydrożnych, częściową wymianę podbudowy, udrożnienie lub
wymianę przepustów drogowych, wykona-

Podobnie jak w latach ubiegłych remontowane były drogi do gruntów rolnych. W tym
roku prace wykonane zostały m.in. w Zręczycach, Klęczanie, Marszowicach, Niegowici,
Szczytnikach i Winiarach.

Koszt zadania to około 177 000,00 zł. Zadanie
pn. „Remont dróg dojazdowych do gruntów
rolnych na terenie Gminy Gdów w 2017 r.”
współfinansowane było ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
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nie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej,
utwardzenie poboczy. Wykonawcą prac jest:
,,KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski (firma wyłoniona
w postępowaniu przetargowym). Od dnia
odbioru końcowego wykonawca udzieli
5-letniego okresu gwarancji na wykonane
prace.

INWESTYCJE
POWSTAŁY PLACE ZABAW
Obok budynku remizy OSP w Niewiarowie,
a także przy świetlicach w Krakuszowicach
i Hucisku w ramach prac remontowych zamontowane zostały nowe urządzenia zabawowe dla dzieci.

NOWA ELEWACJA NA ŚWIETLICY
W KRAKUSZOWICACH
W tym roku prowadzone były prace remontowe budynku komunalnego w Krakuszowicach. Świetlica została docieplona i zyskała
nową elewację.

GRUNTOWNA MODERNIZACJA
ZARABIA ROZPOCZĘTA
W najbliższych miesiącach powstaną na
gdowskim Zarabiu dwie strefy zabawy i aktywnego wypoczynku. Inwestycja będzie realizowana w ramach partnerskiego projektu
pt. „Rekreacyjno - turystyczna Dolina Raby”,
którego Gmina Gdów jest liderem.
W strefie Zarabie I zostanie rozbudowany
Park Przygody i Rozrywki, gdzie każdy miłośnik aktywnego wypoczynku znajdzie coś
dla siebie. Powstanie tu skatepark, ścianki
wspinaczkowe, siłownia terenowa, boisko
Pierwsze prace w terenie

Niewiarów - w trakcie montażu

Podpisanie umowy gwarantującej dofinansowanie
Hucisko - w trakcie montażu

Krakuszowice - w trakcie montażu

10

URZĄD GMINY GDÓW

Budowa toalet na gdowskim Zarabiu

do siatkówki plażowej oraz plac zabaw dla
dzieci z nawierzchnią bezpieczną. W otoczeniu zamontowane zostaną stojaki na rowery,
ławki parkowe i wiaty oraz wydzielone zostanie miejsce na ognisko. Nieopodal powstaną ścieżki oraz alejki, a także chodnik przy
ul. Spacerowej. W pobliżu zlokalizowany
będzie też nowy parking na około 50 miejsc
postojowych.
Z kolei w strefie Zarabie II, usytuowanej w pobliżu mostu w Gdowie, dla miłośników spacerów i kąpieli powstanie piaszczysta plaża wraz
z urokliwą promenadą, ścieżki i alejki spacerowe oraz zamontowane zostaną elementy małej architektury (ławki, stoły z ławami, kosze na
śmieci, stojaki rowerowe, miejsce na ognisko).
Projekt pn. „Rekreacyjno - turystyczna Dolina Raby”, którego liderem jest Gmina Gdów,
uzyskał największą liczbę punktów na etapie
oceny merytorycznej i znalazł się na 1. miejscu listy zadań wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.
01-IZ.00-12-060/16 (Poddziałanie 6.3.1. RozURZĄD GMINY GDÓW
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wój lokalnych zasobów subregionów – SPR
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020). Całkowita wartość projektu:
7 848 414,39 zł, z czego dofinansowanie to
5 849 295,39 zł.

WZDŁUŻ RZEKI POWSTANĄ
ŚCIEŻKI ROWEROWE
Budowa tras pieszo - rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom
w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj
i Drwinia to kolejne zadanie, którego realizacja
rozpocznie się niebawem. Celem strategicznym
projektu jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej gmin partnerskich.

Celem bezpośrednim jest urządzenie funkcjonalnych i bezpiecznych dla turysty pieszego i rowerzysty tras pieszo - rowerowych, uzupełniających strefy rekreacji zlokalizowane na terenie
gmin partnerskich.
Na obszarze gm. Gdów projekt obejmuje budowę lokalnych tras pieszo - rowerowych z oznakowaniem i małą architekturą, w szczegolności:
- utworzenie trasy pieszo - rowerowej: budowa dwóch odcinków trasy VeloRaba po prawej stronie Raby,
- oznakowanie odcinków ww. trasy prowadzonych w ciągu drogi gminnej oraz pętli
trasy pieszo - rowerowej prowadzonej lewym brzegiem Raby po drogach polnych,
- budowa małej architektury przy trasie pieszo-rowerowej VeloRaba,

- budowa parkingu na 60 miejsc wraz
z oświetleniem solarnym,
- wykonanie materiałów informacyjnych
i promocyjnych dot. tras w postaci folderów
i map turystycznych.
Wartość projektu: 6 387 444,00 zł.
Kwota dofinansowania: 4 151 838,51 zł (Dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020).
Planowany termin zakończenia realizacji
projektu: czerwiec 2019 r.

PLAC TARGOWY DO REMONTU
Plac targowy na gdowskim Zarabiu zostanie
zmodernizowany. Wszystko dzięki unijnej
dotacji, jaką Gmina Gdów pozyskała z Pro-

Przekazanie kolejnej umowy o dofinansowaniu ze środków unijnych
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gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Wniosek złożony przez Gminę Gdów znalazł
się na 3. miejscu listy rankingowej (dotację zagwarantowano dla 9 najwyżej ocenionych projektów). Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącego targowiska przy ul. Targowej
w Gdowie poprzez budowę Punktu Promocji
Produktów Regionalnych oraz modernizację
i budowę sanitariatów” będzie realizowane
w 2018 roku. Zakres działań obejmuje m.in.
budowę utwardzonego kostką, zadaszonego
Punktu Promocji Produktów Regionalnych pn.
,,Mój Rynek”, przebudowę istniejących sanitariatów wraz z budową nowej części sanitariatów oraz ogrodzenie targowiska.
Całkowita szacunkowa wartość projektu:
733 927,16 zł.
Pozyskana kwota dofinansowania:
466 997,00 zł.
Termin realizacji: 2018 rok.

Plac targowy przed modernizacją

URZĄD GMINY GDÓW

13

DZIAŁALNOŚĆ ZGK W GDOWIE SP. Z O.O.
ROZBUDOWA WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W GDOWIE
I NIEGOWICI
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie
pozyskał fundusze na realizację zadania pn.
,,Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego wraz z przebudową odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic Łapanowska – Myślenicka – Grzybowa w miejscowości Gdów wraz z budową sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Niegowić - Etap III
jako elementów dostosowujących aglomerację Gdów do spełnienia wymogów KPOŚK
i Dyrektywy 91/271/EWG”. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach Działania
5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna
– SPR w ramach w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita
wartość projektu: 3 518 637,88 zł. Kwota dofinansowania: 2 431 579,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ ZGK W GDOWIE SP. Z O.O.

z ówczesnym prawem polskim. Nie są zgodne
jednak z prawem Unii Europejskiej - dlatego
nie mogą otrzymać dofinansowania z funduszy europejskich.

WYBRANE INFORMACJE NA
TEMAT DZIAŁALNOŚCI ZGK
W OSTATNICH MIESIĄCACH

Remont zbiornika na wodę pitną w Krakuszowicach

Rozbudowa wodociągu - Zręczyce

Remont zbiornika na wodę pitną w Krakuszowicach

Rozbudowa wodociągu - Wiatowice

Rozbudowa sieci wodociągowej w Cichawie

Wymiana rurociągu w Cichawie

Podłącz do Szkoły Podstawowej w Marszowicach

BUDOWA KANALIZACJI
W MARSZOWICACH
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie
wyłonił wykonawcę zadania „Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej i wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości
Marszowice”. Projekty mają być wykonane
do końca sierpnia 2018 r. Konieczność
wykonania nowej dokumentacji wynika
z przepisów prawa. Wcześniejsze dokumenty, wykonane przed 2008 r., były zgodne
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Remont zbiornika na wodę pitną w Krakuszowicach
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OCHRONA ŚRODOWISKA

OCHRONA ŚRODOWISKA
KONSERWACJA ROWÓW
MELIORACYJNYCH
W ostatnich tygodniach przeprowadzono
prace związane z odmuleniem i czyszczeniem rowów melioracyjnych m.in. w Czyżowie, Gdowie, Niegowici, Podolanach, Świątnikach i Zręczycach. W tym roku podobne
czynności prowadzone będą jeszcze w następnych miejscowościach m.in. w Fałkowicach, Kunicach i Marszowicach. Zadanie
koordynuje Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
Gdów.

Od 2013 roku Gmina Gdów prowadzi walkę z Barszczem Sosnowskiego. Roślina występuje na polach, nieużytkach, nad brzegami cieków wodnych itp. Nowe miejsca
występowania Barszczu Sosnowskiego
można zgłaszać do Urzędu Gminy w Gdowie: parter pok.11; tel.12 251-55-01.
Gdów

USUWANIE AZBESTU
Podolany

Świątniki

Czyżów
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Zręczyce

JAKIM POWIETRZEM
ODDYCHAMY?

W roku 2017 Gmina Gdów zrealizowała
zadanie pod nazwą „Przygotowanie do
transportu, transport i unieszkodliwienie
odpadów zawierających azbest” w ramach, którego zostało odebrane z 29 posesji 78,5 tony odpadów zawierających
azbest (eternit z wymiany pokryć dachowych).

W pięciu miejscach na terenie gminy (dwóch
w Gdowie i po jednym w Jaroszówce, Wiatowicach i Zręczycach) zamontowane są
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
LIKWIDACJA BARSZCZU
i PM10. Urządzenia w jasny i przejrzySOSNOWSKIEGO
sty 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
Niszczenie Barszczu Sosnowskiego - Cichawa doby, tygodnia czy miesiąca.
URZĄD GMINY GDÓW
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POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Od września 2016 r. do maja 2017 r. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi kolejną edycję pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy Gdów. 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, gro-
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szek z marchewką, fasolę białą, koncentrat
pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju,
szynkę drobiową, szynkę wieprzową, pasztet
wieprzowy, cukier oraz olej. Dzięki uprzejmości sołtysa oraz strażaków z Gdowa żywność
wydawana była w Domu Strażaka w Gdowie. 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 warsztatach kulinarnych zorganizowanych
w Domu Strażaka w Zręczycach we współpracy z Kołem
Gospodyń. W maju odbyły
się też warsztaty gospodarowania budżetem domowym
oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności.
Od jesieni bieżącego roku akcja jest kontynuowana. Tylko we wrześniu,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie przekazał osobom najbardziej potrzebującym 9 501,60 kg artykułów spożywczych.
Pomocą objęto 494 mieszkańców. Kolejna
akcja przewidziana jest na początek grudnia,
a cały program będzie trwał do czerwca 2018
roku. Ponadto, osoby uczestniczące w programie mogą skorzystać m.in. z bezpłatnych
szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.
przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania
budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności.

KOPERTA ŻYCIA DLA SENIORA
Gmina Gdów z myślą o osobach starszych
i samotnych rozpoczęła akcję „KOPERTA ŻYCIA DLA SENIORA”. Wszystko po to, by w momencie zagrożenia szybciej i łatwiej ratować
ich życie.
Koperty takie funkcjonują już w kilku miastach w Polsce. Mają ułatwić ratownikom medycznym szybkie dotarcie do niezbędnych
informacji o pacjencie, zwłaszcza mieszkającym samotnie, przewlekle chorym lub z problemami koncentracji uwagi i pamięci.

KOPERT ŻYCIA jest bezpłatna. Można ją
otrzymać m.in. w Urzędzie Gminy – Dziennik
Podawczy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ulica Myślenicka 145.
Wypełnioną ankietę należy włożyć do woreczka foliowego (znajduje się w zestawie)
i szczelnie zamknąć. Całość trzeba umieścić
w lodówce, a na jej drzwiach przykleić otrzymaną w zestawie naklejkę z napisem: „Tu jest
koperta życia”.

DEBATA O PRZECIWDZIAŁANIU
PRZEMOCY
W październiku GOPS w Gdowie zorganizował debatę społeczną „Czy mam rok, czy
mam sto, to przemocy mówię stop” dotyczącą w szczególności problemu przemocy wobec osób starszych i najmłodszych.
Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni
mieszkańcy, pracownicy socjalni, policjanci,
psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, pra-

Akcja skierowana jest do osób przewlekle
chorych, starszych, samotnych i polega na
umieszczeniu w specjalnie przygotowanych
kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych,
danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet
z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest
prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo
dostępne. Co ważne, dane zawarte w formularzu trzeba na bieżąco aktualizować.
URZĄD GMINY GDÓW
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mu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
terenie Gminy Gdów.
Ponadto, GOPS zaprosił najmłodszych i seniorów do udziału w spektaklu pt. „Odważny pastuszek”. Po przedstawieniu dzieci miały możliwość pomalowania twarzy przez wolontariuszki Centrum Wolontariatu w Podolanach, rysowania z seniorami z Gdowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oraz zagrania w gry planszowe z pracownikami GOPSu. Dodatkową atrakcją był konkurs rysunkowy z nagrodami.

cownicy służb i instytucji zajmujących się
pomocą osobom uwikłanym w przemoc. Celem debaty była analiza problemu przemocy
wobec osób starszych i najmłodszych, przedstawienie złożoności problemu, omówienie
prawnych zagadnień związanych z zakładaniem niebieskiej karty, a także próba zdefiniowania kierunków dalszego rozwoju syste-
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PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
- INTERWENCJA KRYZYSOWA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zaprasza do punktu wsparcia osoby będące w kryzysie i ich rodziny, osoby uwikłane
w przemoc, uzależnione oraz współuzależnione jak i rodziny przeżywające problemy. Spotkania w ramach interwencji kryzysowej mają
na celu odzyskanie przez osobę dotkniętą
kryzysem zdolności radzenia sobie. Jest to
często działanie wielowymiarowe i obejmuje
kilku specjalistów - np. interwenta kryzysowego, pracownika socjalnego, lekarza.
Spotkania w ramach terapii mogą być
prowadzone zarówno indywidualnie (dla
osób dorosłych jak i dzieci), oraz dla par,
bądź w formie terapii rodzinnej. Z roku na
rok wzrasta świadomość osób będących
w trudnej dla siebie sytuacji życiowej. Możliwość uzyskania specjalistycznej pomocy
w miejscu zamieszkania daje szansę na
szybsze rozwiązanie kryzysów oraz w wielu sytuacjach umożliwia podjęcie terapii.
W poprzednim roku z pomocy terapeutów
skorzystało 90 osób, spośród których 60
było uwikłanych w przemoc.

Dyżury pełnią:
- interwent kryzysowy: w poniedziałek w godz.
11.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.30 -13.30
i 17.30 - 19.30, oraz środa i piątek w godz.
od 8.00 - 14.00,
- terapeuta uzależnień: poniedziałek w godz.
8.30 - 17.00,
- psycholog: czwartek 10.00 - 18.00,
- terapeuci rodzinni: poniedziałek w godz.
14.00 - 17.00,
- prawnik: raz w miesiącu - istnieje możliwość
konsultacji z prawnikiem we wcześniej
ustalonym terminie.
Grupa wsparcia:
Spotkania grupy wsparcia dla osób doznających przemocy prowadzone są od 2016 roku
w cyklu co dwa tygodnie (zwykle w II i IV wtorek
miesiąca) w godzinach 17.30 - 19.30. Mają charakter otwarty, czyli nowe osoby po rozmowie
wstępnej mogą dołączyć na każdym etapie.
W trakcie trwania spotkania, dla dzieci uczestników grupy wsparcia, raz w miesiącu równocześnie prowadzone są warsztaty zapewniające im specjalistyczną opiekę i wsparcie.
Grupa dla rodziców wychowujących
samotnie dzieci:
Rodzice, którzy nie wychowują dzieci wspólnie
mogą brać udział w cyklu czterech spotkań
warsztatowych mających na celu lepsze poradzenie sobie w tej szczególnej sytuacji życiowej w kontekście wychowawczym i opiekuńczym. Spotkania prowadzone są przez dwoje
terapeutów.
Aby ułatwić udział w spotkaniach rodzicom
w tym samym czasie dzieci mają możliwość
udziału w zajęciach. W celu ustalenia udziału
w grupie prosimy o kontakt telefoniczny do GOPS
-u w Gdowie. Wszystkie spotkania są bezpłatne.
URZĄD GMINY GDÓW
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REFORMA OŚWIATY
Od 1 września 2017 roku sieć szkół w Gminie
Gdów została dostosowana do nowego ustroju szkolnego. Zmiany polegają na włączeniu
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. W pozostałych szkołach podstawowych zostały utworzone dodatkowe oddziały – klasy siódme.

KONKURSY NA DYREKTORÓW
W tym roku szkolnym odbyły się konkursy
na stanowiska dyrektorów w siedmiu placówkach oświatowych. W pięciu szkołach na
dyrektorów zostały wyłonione dotychczasowe osoby, a w pozostałych dwóch wybrano
nowe.
Wójt Gminy Gdów ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów w szkołach podstawowych
w Jaroszówce, Książnicach, Marszowicach, Niegowici, Winiarach, Zręczycach oraz w Przedszkolu
Samorządowym w Szczytnikach. Postępowania
przeprowadziła komisja konkursowa w skład której weszli: przedstawiciele gminy Gdów, organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz związków zawodowych. W wyniku przeprowadzonych konkursów 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.
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u uczniów z wykorzystaniem innowacyjnych oraz aktywnych metod nauczania;
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.
Beneficjentami działań są uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych w Gdowie,
Jaroszówce, Książnicach, Marszowicach, Niegowici, Wiatowicach i Zręczycach, a także
gimnazjaliści z Gdowa i Niegowici. Realizację
projektu zaplanowano na okres od 1 lipca
2017 r. do 30 czerwca 2019 roku. 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. Ogólna 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).

WIĘCEJ MIEJSC W PRZEDSZKOLU
Gmina Gdów pozyskała 993 250,00 zł na
realizację projektu pn. „Idę do przedszkola - rozszerzenie działalności oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
w Gdowie”. Całkowita wartość zadania wynosi 1 169 250,00 zł. W ramach zadania zaplanowano m.in. adaptację pomieszczeń
w Gimnazjum na potrzeby przedszkolaków
wraz z wyposażeniem ich, a także dostosowanie istniejących miejsc przedszkolnych
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
(zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie oddziałów), rozszerzenie oferty zajęć
dodatkowych (zajęcia rozwijające, kompensacyjno-wyrównawcze) oraz doskonalenie
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
nauczycieli. Projekt będzie realizowany do
końca grudnia 2019 roku.

„AKTYWNA TABLICA”

„KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ”
W dziewięciu placówkach oświatowych realizowany jest projekt unijny „KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ – program rozwoju kompetencji
w szkołach Gminy Gdów”. Zdobyte dofinansowanie pozwoli pokryć 95% kosztów zadania.

Warsztaty z robotyki

Celami głównymi projektu są:
- podniesienie kompetencji kluczowych
uczniów w dziedzinie informatyki, matematyki i przyrody;
- podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych

140 000,00 zł pozyskała Gmina Gdów na realizację programu pt. „Aktywna tablica” dotyczącego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki temu w 10 szkołach
podstawowych montowane są nowoczesne tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Całkowita wartość programu to około
175 000,00 zł. Zdobyte dofinansowanie
pokrywa 80% kosztów zadania. Brakujące
fundusze stanowią wkład własny Gminy
Gdów.
URZĄD GMINY GDÓW
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Bydynek przed remontem
AKTYWNA TABLICA w SP w Książnicach

AKTYWNA TABLICA w SP w Bilczycach

Wartość tegorocznych prac to 1 312 000,00 zł
(wcześniejsze etapy inwestycji kosztowały około 525 000 zł). Obiekt zostanie udostępniony
uczniom w pierwszych tygodniach nowego
roku.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
ZMIERZA DO FINAŁU
Do końca roku zostanie dokończona budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem
przy Szkole Podstawowej w Marszowicach.
Zakres ostatniego etapu inwestycji obejmuje m.in. wykonanie instalacji gazowej,
wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączem
kanalizacji sanitarnej, 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
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Obiekt w trakcie modernizacji

ODMIENIONE PRZEDSZKOLE
W SZCZYTNIKACH –
Z WIĘKSZYM PARKINGIEM
I NOWĄ ELEWACJĄ
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 3850 m3.

W wakacje prowadzony był remont Przedszkola Samorządowego w Szczytnikach.
Obecnie budynek zyskał nową, jasną elewację. Zakres prac obejmował m.in: remont
elewacji (docieplenie styropianem w tym

Odnowione przedszkole

URZĄD GMINY GDÓW
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ODNOWIONA SZKOŁA
W KSIĄŻNICACH
Uczniowie z Książnic rozpoczęli od września
naukę w odnowionej szkole. Podczas wakacji budynek został docieplony oraz zyskał
nową elewację. Zakres zadania obejmował
wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu styropianem ścian
o powierzchni ok. 800 m2 budynku szkoły
w Książnicach wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej,
wykonaniu cokołu z płytek imitujących kaEfekt końcowy

mień oraz z tynku mozaikowego, wymianie
parapetów, malowaniu elementów metalowych, remoncie instalacji odgromowej, naprawie stopni schodowych. Wartość robót
wyniosła 125 989,07 zł.

NOWE TOALETY DLA UCZNIÓW

Prace przy urządzaniu miejsc postojowych

obramienia okien), remont instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów piorunochronnych i dostarczeniem protokołów
z badań, oczyszczenie cokołu z piaskowca.
Wartość prac to około 50 000 zł. Dodatkowo zostały wymienione drzwi zewnętrzne
(2 szt.) oraz drzwi wewnętrzne (1 szt.). Koszt
prac to około 11 000 zł.
Z kolei przed wakacjami powstały przy
przedszkolu dodatkowe miejsca parkingowe. Zakres zadania związanego z powiększeniem parkingu obejmował m.in. przebudowę ogrodzenia, roboty ziemne, niwelację
części istniejącego placu, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego i utworzenie
kolejnych miejsc postojowych.

Szkoła przed remontem

Z końcem sierpnia zakończył się kompleksowy remont toalet w Szkole Podstawowej
w Gdowie. Prace prowadzone były podczas tegorocznych wakacji. Koszt zadania
w SP w Gdowie wynosi około 150 000,00 zł.

Prace budowlane
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ROZBUDOWA REMIZY
OSP BILCZYCE
Jesienią zakończyły się prace związane z dobudową garażu dla samochodu pożarniczego, a także zaplecza socjalnego dla strażaków z Bilczyc. Inwestycja obejmowała wykonanie stanu surowego zamkniętego. Zadanie
wykonywała firma EXRIMO Sp. z o.o. z Krakowa, która przedstawiła najkorzystniejszą
ofertę podczas postępowania przetargowego. Koszt prac wyniósł 129 865,48 zł i został
pokryty z budżetu Gminy Gdów. Realizacja

Dobudowa boksu garażowego dla OSP Bilczyce

poświęcony został nowo nabyty samochód
ratowniczo-gaśniczy. Zakup pojazdu finansowany był m.in. z budżetu Gminy Gdów i środków własnych OSP.

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.
W projekcie budżetu Gminy Gdów na 2018
rok zostały zabezpieczone fundusze na dokończenie inwestycji.

REMONT REMIZY
OSP NIEZNANOWICE
Gmina Gdów pozyskała z programu MAŁOPOLSKIE REMIZY dofinansowanie w kwocie
38 041 zł na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieznanowicach.
Zakres prac obejmował m.in. remont stolarki
zewnętrznej i elewacji, remont instalacji odgromowej, obłożenie schodów zewnętrznych płytkami, remont pokrycia dachowego
i kominów. Koszt prac to ponad 100 000,00 zł.
Ponadto, przeprowadzono także prace remontowe wewnątrz budynku (w kuchni i pomieszczeniach zaplecza). Wartość robót to
około 22 000 zł.

NOWY DACH NA REMIZIE
OSP ZRĘCZYCE

OSP Nieznanowice - w trakcie prac

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zręczycach zyskała w czasie tegorocznych wakacji nowe pokrycie dachowe. Koszt całości
inwestycji wyniósł około 38 600 zł.

Zmodernizowany budynek

NOWY SAMOCHÓD DLA
OSP NIEZNANOWICE

Remiza podczas trwania remontu

Podczas uroczystości z okazji 70-lecia działalności jednostki OSP w Nieznanowicach zorganizowanej przed wyremontowaną remizą,

Jesień 2017 - stan surowy zamknięty
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OSP Nieznanowice - przed remontem

Remiza z nowym pokryciem dachowym
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BEZPIECZEŃSTWO
ODNOWA WNĘTRZA
REMIZY W WIEŃCU
Remont pomieszczeń obejmujący m.in. malowanie ścian, wymianę posadzki na sali, re-

ży oraz nawierzchni z kostki brukowej na
powierzchni około 150 m2. Wartości prac to
około 12 000 zł.

MODERNIZACJA WNĘTRZA
BUDYNKU OSP NIEWIARÓW

ZIEMIA GDOWSKA ŚWIĘTOWAŁA
PO RAZ PIĘTNASTY
Dwudniowe obchody Święta Ziemi Gdowskiej rozpoczęły się 5 sierpnia o godz. 17.00.
W bogatym programie zaprezentowały się

W grudniu zakończy się remont pomieszczeń w budynku OSP Niewiarów. Zakres zadania obejmuje m.in. roboty wyburzeniowe,
wzmocnienie stropu, uzupełnienie ścian

kalnej społeczności. Medale razem z wójtem
gminy Gdów Zbigniewem Wojasem wręczył
burmistrz Bad Nenndorf.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ
HALI SPORTOWEJ ZACZYNA
NABIERAĆ TEMPA
Z nowym rokiem kulturalnym w hali sportowej rozpoczęły się zajęcia gimnastyki artystycznej oraz formacji Cheerleaderek, na
które tygodniowo uczęszcza ok. 80 dzieci.
Cyklicznie odbywają się turnieje w tenisie

Remont wnętrza remizy OSP Wieniec

mont sceny itd. prowadzony był latem w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieńcu.
Wartość robót to około 28 000,00 zł.

fot. Bogusław Zdebski

Modernizacja siedziby OSP Niewiarów

BRUKOWANIE PARKINGU
PRZY OSP NIEGOWIĆ
W wakacje zakończyło się brukowanie parkingu przed budynkiem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Niegowici. Zadanie było kontynuacją prac rozpoczętych w ubiegłym roku.
Zakres przedsięwzięcia obejmował m.in.
uzupełnienie podbudowy, ułożenie obrze-

i tynków, wymianę okien i parapetów, ułożenie posadzek, montaż sufitów podwieszanych oraz malowanie ścian. Wartość prac to
ponad 50 000,00 zł. Koszty zostaną pokryte
z budżetu Gminy Gdów oraz OSP Niewiarów.

REMONT ELEWACJI OSP LIPLAS

Cheerleaderki

W ostatnich tygodniach prowadzone były
roboty związane z wykonaniem odnowienia
elewacji na budynku remizy OSP Liplas.
fot. Bogusław Zdebski

Roboty prowadzone były w okresie letnim
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Budynek OSP Liplas po remoncie

lokalne zespoły artystyczne oraz gwiazdy
polskiej sceny muzycznej. W sobotę kulminacyjnym punktem programu był występ zespołu Power Play, a w niedzielę zespołów: Future Folk oraz Varius Manx i Kasi Stankiewicz.
Tegoroczne święto było również okazją do
odznaczeń osób oraz organizacji wyjątkowo
zaangażowanych w działalność na rzecz lo-

Jedna z edycji Turnieju Tenisa Stołowego
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zanych. Mieszkańcy Huciska oraz okolic nie
tylko mogą uczestniczyć w wykładach, ale
również zwiedzić rezydencję w Hucisku. W listopadzie wykłady realizowane były w Szkole Podstawowej w Niegowici, a z początkiem
grudnia w Zespole Szkół w Gdowie.

stołowym Grand Prix Gdowa. Swoje mecze
rozgrywają tu także zawodnicy V i VI ligi tenisa stołowego. Każdego dnia na hali odbywają się treningi i zajęcia sportowe organizowane zarówno przez firmy zewnętrzne jak
i kluby sportowe.
W październiku, z okazji Święta Edukacji Narodowej, gościliśmy Alicję Majewską. Artystka wraz z Włodzimierzem Korczem oraz muzykami kwartetu „Opera Quartet” zaprezentowała zgromadzonej publiczności piosenki
z najnowszej płyty piosenkarki oraz największe przeboje, takie jak „Jeszcze się tam żagiel
bieli” czy „Być kobietą”. Artyści dziękując za
koncert przyznali, że występując na gdowskiej scenie czuli się jak w teatrze. Zapewne
na taki odbiór wpłynęła nowa aranżacja hali
sportowej.

ZESPOŁY LUDOWE PREZENTUJĄ
FOLKLOR ZIEMI GDOWSKIEJ
Skazany na bluesa. Fot Piotr Sionko

tywnym odbiorem gdowskiej publiczności,
która ,,Sen o Victorii” na finał zaśpiewała już
wspólnie z artystami. Gdów aktorów i muzyków żegnał gromkimi owacjami na stojąco.

„SZTUKA W DOMU” – PROJEKT
REALIZOWANY W PARTNERSTWIE
Z FUNDACJĄ IM. T. KANTORA
Centrum Kultury w Gdowie realizuje w partnerstwie z Fundacją im. T. Kantora projekt
„Sztuka w domu”. Jest to cykl wykładów
i spotkań przedstawiających sztukę i postać
Tadeusza Kantora oraz artystów z nim zwią-

W sierpniu Zespół Tańca i Śpiewu „Małe Zręczyce” prezentował się podczas Święta Ziemi
Gdowskiej, a kilka tygodni później na zaproszenie Burmistrza Bad Nenndorf grupa pre-

zentowała dorobek artystyczny ziemi gdowskiej w Niemczech. Polskie tańce regionalne, przyśpiewki i zabawy zebrani nagrodzili
owacjami na stojąco. Podobnie było w listopadzie na Dziecięcym Festiwalu Folklorystycznym przygotowanym przez Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie”. „Małe Zręczyce” pod kierownictwem
pani Hanny Dziewońskiej zaprezentowały się
na scenie w prawie całym składzie. Przygotowany występ został przyjęty z entuzjazmem
przez zgromadzoną w „Solnym Mieście” publiczność, czego dowodem były brawa, którymi zespół był nagradzany wielokrotnie
w czasie występu. Podczas festiwalu zaprezentował się również Zespół Ludowy „Mali
Gdowianie” pod kierownictwem pani Elżbiety Wróbel oraz pani Joanny Marczewskiej.
Występ małych artystów wyróżniał się oryginalnością, ponieważ oprócz tańca i śpiewu
zgromadzeni mogli przypomnieć sobie tradycyjne dziecięce harce oraz zobaczyć jakimi
zabawkami dzieci umilały sobie dawniej wolny czas. Na zakończenie jury uhonorowało
wszystkich uczestników festiwalu dyplomami za udział i promocję kultury.

Koncert Alicji Majewskiej

W listopadzie aktorzy Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach zabrali
nas w niezwykłą podróż do świata Ryśka Riedla, wokalisty grupy Dżem. To był wyjątkowy
wieczór. Piękna scenografia, poruszająca fabuła spektaklu, muzyka na żywo to wszystko
sprawiło, że występ spotkał się z bardzo pozy-
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INNE
830 960,00 ZŁ DO PODZIAŁU
PRZEZ MIESZKAŃCÓW
830 960,00 zł – to pieniądze pozostawione
do dyspozycji sołectw na rok 2018. O ich
podziale zdecydowali sami mieszkańcy podczas zebrań wiejskich, które odbywały się
w poszczególnych sołectwa jesienią br. Kwota pozostawiona do dyspozycji mieszkańców
danej miejscowości została określona na
podstawie wykonania dochodów podatkowych za 2016 rok i zależy od procentowego
udziału danego sołectwa.

W KASIE URZĘDU
GMINY ZAPŁACISZ KARTĄ
Informujemy, że osoby dokonujące płatności
w kasie Urzędu Gminy Gdów mogą to zrobić
również bezgotówkowo - za pomocą terminala płatniczego. Przypominamy mieszkańcom, że kasa Urzędu czynna jest: w poniedziałki od 8:30 - 15:30, od wtorku do piątku
od 7:30 - 14:30.

ZŁOTE I DIAMENTOWE
MAŁŻEŃSTWA
Ponad dwadzieścia par mających 50-letni staż
małżeński (nowożeńcy z roku 1967) świętowało swoje Złote Gody. W uroczystości wzięły
udział również cztery małżeństwa obchodzące 60-lecie zaślubin (nowożeńcy z roku 1957).
Z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył jubilatów okolicznościowymi medalami.
Dekoracji dokonał wójt Zbigniew Wojas. Do
życzeń i gratulacji składanym jubilatom dołączyli się: Przewodniczący Rady Gminy Ta-

INNE
deusz Ciężarek, sekretarz Gminy Józef Zając
oraz Alicja Żyła – z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gdowie. Po akcie dekoracji,
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 świętujący w 2017 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:
- Władysława Czyszczoń i Stefan
Czyszczoń z Zagórzan,
- Maria Danek i Stanisław Danek z Gdowa,
- Matylda Dębińska i Julian Dębiński z Zalesian,
- Zofia Górka i Stanisław Górka z Gdowa,
- Zofia Guzik i Teodor Guzik z Gdowa,
- Anna Jesiołowska i Marek Jesiołowski
z Jaroszówki,
- Zofia Kasprzyk i Stanisław Kasprzyk z Bilczyc,
- Danuta Klęsk i Stanisław Klęsk z Gdowa,
- Stanisława Kostecka i Jan Kostecki z Wiatowic,
- Stanisława Kozdroń
i Tadeusz Kozdroń ze Zborczyc,
- Irena Krzysica i Stanisław Krzysica z Bilczyc,
- Lucyna Lebiest i Franciszek Lebiest z Gdowa,
- Zofia Marciniak i Stanisław Marciniak
z Niżowej,
- Apolonia Michalik i Stanisław Michalik
z Pierzchowa,
- Barbara Mikina i Eugeniusz Mikina z Niegowici,
- Helena Palonek i Piotr Palonek z Bilczyc,
- Ludwika Pełdyak i Jan Pełdyak z Winiar,
- Zofia Piaszczyk i Jerzy Piaszczyk z Czyżowa,
- Barbara Radwańska i Bronisław Radwański
ze Świątnik Dolnych,
- Halina Skowronek i Gustaw Skowronek
z Podolan,
- Genowefa Stalmach i Tadeusz Stalmach
z Gdowa,

- Teresa Szostak i Wiesław Szostak z Cichawy,
- Maria Wajda i Bolesław Wajda ze Zręczyc,
- Stanisława Wcisło i Stefan Wcisło ze Szczytnik,
- Maria Włodek i Władysław Włodek z Cichawy,
- Krystyna Wolska i Jan Wolski z Wiatowic,
- Maria Zając i Piotr Zając z Krakuszowic.
Jubilaci świętujący w 2017 roku jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego:
- Janina Kaleta i Stanisław Kaleta z Bilczyc,
- Emilia Kurek i Wiesław Kurek z Fałkowic,
- Irena Linczowska i Jan Linczowski z Gdowa,
- Janina Szymoniak i Tadeusz Szymoniak
z Kunic.

Złote Małżeństwa

Diamentowe Małżeństwa
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Przedstawiamy Państwu informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie naszej gminy.
DROGI WOJEWÓDZKIE - KOORDYNACJA:
- DW nr 966 z Wieliczki w kierunku Łapanowa
Koordynacja: Zarząd Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy Wieliczka tel. 12 278-20-99,
Mariusz Rajca Kierownik Obwodu Drogowego Wieliczka, tel. komórkowy: 695-605-618
- DW nr 967 z Myślenic do Łapczycy
Koordynacja: Zarząd Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy Myślenice tel. 12 272-17-88, fax 12 274-14-16,
Adam Ślusarczyk Kierownik Rejonu, Wojciech Gorączko Kierownik Obwodu Drogowego Myślenice
tel. kom. 603-923-111, tel. kom. 603-923-107
DROGI WOJEWÓDZKIE - WYKONAWCY:
- Nr 966 Podolany – Łapanów: BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp.J.,
kontakt: Józef Łagosz tel. 604-289-484;
- Nr 966 Wieliczka – Podolany: FHU ADIM Pomoc Drogowa Adam Kruszyna,
kontakt: Adam Kruszyna tel. 692-792-200, tel. 502-501-273;
- Nr 967 Myślenice – Łapczyca: Skład Materiałów Budowlanych KAL-BUD Sławomir Kalemba,
kontakt Tomasz Kalemba tel. 608-063-003 i Sławomir Kalemba tel. 694-080-394.
DROGI POWIATOWE:
Koordynacja: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce tel. 12 399-98-88, Adam Kardas tel. 607-650-470,
Grzegorz Łętocha tel. 667-162-161
Wykonawca: Firma Wielobranżowa MATRAB Marian Kaptur, tel. 12 271-17-20, tel. 12 271-04-16,
tel. kom: 609-489-513 – całodobowy
DROGI GMINNE:
Koordynacja: Referat Zarządzania Drogami Urzędu Gminy Gdów: tel./fax 12 251-55-32
Wykonawcy: oznaczenia poszczególnych części na mapie:
CZĘŚĆ I, III: FHU „CHD-TRANS” s.c. Jerzy Chanek, Krzysztof Dudek, tel. 605-245-133, tel. 603-751-912
CZĘŚĆ IV: FUH „KOP-EKO” Szczepan Trzupek, tel. 577-733-905
CZĘŚĆ II,V, VI: FHU „MARTI-TRANS” Marcin Zając, tel. 606-807-367

VI
III
II

V

I
IV

GMINA GDÓW
PODZIAŁ NA CZĘŚCI
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