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Szanowni Państwo,
mieszkańcy gminy gdów,

przekazuję w  państwa ręce, pierwsze 
w tym roku wydanie biuletynu informa-
cyjnego gminy gdów. na łamach gazety 
przedstawione zostały najważniejsze infor-
macje o inwestycjach oraz innych przed-
sięwzięciach jakie obecnie realizowane są 
na naszym terenie. a dzieje się naprawdę 
wiele. już w czerwcu zakończy się budowa 
pierwszego etapu obwodnicy gdowa. jest 
to  inwestycja realizowana przez zarząd 
dróg wojewódzkich w krakowie, natomiast 
gmina gdów zobowiązała się do przekaza-
nia na rzecz województwa małopolskiego 
pomocy finansowej, z przeznaczeniem na 
nabycie nieruchomości niezbędnych do 
realizacji tej inwestycji. z budżetu gminy 
gdów było współfinansowane także 
przygotowanie dokumentacji niezbędnej 
do rozpoczęcia budowy m.in. opracowa-
nia projektu budowlano-wykonawczego 
zadania. 

obecnie opracowywana jest wielo-
wariantowa koncepcja budowy drugiego 
etapu obwodnicy gdowa (od ul. bocheń-
skiej do ul. Łapanowskiej). koszt opraco-
wania ww. dokumentacji zostanie sfinan-
sowany po połowie przez gminę gdów 
i województwo małopolskie. w  najbliż-
szych tygodniach odbędą się konsultacje 
społeczne z mieszkańcami. wówczas przed-
stawione zostaną planowane warianty 
poprowadzenia nowej drogi, a przedsta-

wiciele biura projektowego wyjaśnią wszystkie wątpli-
wości i odpowiedzą na pytania dotyczące planowanej 
inwestycji.

budowa obwodnicy gdowa to najważniejsza i naj-
bardziej kosztowna inwestycja jaka jest obecnie reali-
zowana. oprócz tego prowadzony jest szereg innych 
przedsięwzięć m.in. przy szkołach w  marszowicach 
i pierzchowie powstają sale gimnastyczne, w czyżo-
wie prowadzone są prace instalacyjne i wykończeniowe 
w budynku świetlicy, przebudowany zostanie parking 
dolny przy kościele w gdowie, na gdowskim zarabiu 
powstaje kolejna część parku przygody i  rozrywki 
(zostaną zamontowane tam m.in. skatepark, stoliki do 
gier oraz elementy małej architektury: ławki parkowe, 
kosze na śmieci, stojaki na rowery) i inne. wiele prac 
prowadzonych jest także na drogach. o najważniejszych 
remontach i przebudowach przeczytają państwo na 
kolejnych stronach biuletynu. 

miło mi także poinformować, iż małopolski instytut 
samorządu terytorialnego i administracji po raz kolejny 
wyróżnił samorządy tytułem „mądrej gminy”. laure-
aci konkursu zostali wyłonieni w oparciu o kryterium 

uczestnictwa pracowników gminy, instytucji publicz-
nych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców 
funkcjonujących na terenie danej gminy, w organizowa-
nych przez mistia szkoleniach i konferencjach oraz przy-
należności do działających przy instytucie forów. gmina 
gdów zajęła ii miejsce wśród gmin dużych i otrzymała 
tytuł „mądrej gminy 2013”.

 zachęcam państwa do przeczytania całości biule-
tynu informacyjnego, ponieważ przedstawione zostały 
w nim informacje opisujące różnorodne działania podej-
mowane na naszym terenie. zapraszam także do stałego 
odwiedzania gminnego portalu internetowego www.
gdow.pl. można tam znaleźć wiele bieżących informa-
cji, opisy poszczególnych inwestycji oraz kalendarium, 
w którym umieszczone są zapowiedzi nadchodzących 
wydarzeń.
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doKoŃcZenie Budowy 
Świetlicy wiejSKiej w cZyŻowie

trwają prace wykończeniowe i instalacyjne w budynku 
świetlicy wiejskiej w czyżowie. zakres zadania obej-
muje m.in. budowę ścianek działowych, montaż stolarki 
wewnętrznej, ułożenie posadzek i płytek, malowanie, 
montaż elementów ślusarskich i stolarskich, montaż 
armatury i  urządzeń, a  także wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania oraz robót instalacyjnych 
hydraulicznych, elektrycznych, kanalizacyjnych, gazo-
wych i inne. zakończenie realizacji zadania zaplano-
wano w  sierpniu 2014r. koszt inwestycji wyniesie 
225 000,00zł. przedsięwzięcie współfinansowane jest 

z programu rozwoju obszarów wiejskich (w ramach 
działania „odnowa i rozwój wsi”).

moderniZacja BudynKu Komunalnego
w ZBorcZycacH

gmina gdów realizuje zadanie, w ramach którego pro-
wadzony remont elewacji budynku świetlicy w zbor-
czycach. obok budynku powstanie także plac zabaw dla 
dzieci. plac zabaw zostanie ogrodzony. całkowity koszt 
przedsięwzięcia wynosi około 68 500,00zł. inwestycja 
współfinansowana jest z programu rozwoju obszarów 
wiejskich.

ParK PrZygody i roZrywKi w gdowie – 
etaP drugi

urząd gminy gdów rozstrzygnął przetarg na realizacje 
zadania pn. park przygody i rozrywki w gdowie – etap 
ii. w  ramach zadania na gdowskim zarabiu zostaną 
zamontowane elementy małej architektury: ławki par-
kowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stoliki do gry 
w szachy, tenisa stołowego, chińczyka i karty oraz skate-
park . pomiędzy elementami małej architektury zostaną 
wykonane chodniki z kostki brukowej oraz podłoże pod 
skatepark z  nawierzchni asfaltowej. teren zostanie 
oświetlony oświetleniem parkowym. inwestycja, która 
współfinansowana jest z programu rozwoju obszarów 
wiejskich ma się zakończyć do końca lipca 2014r.

PrZeBudowa ParKingu dolnego 
PrZy KoŚciele w gdowie

urząd gminy gdów wyłonił wykonawcę zadania pn. 
„remont nawierzchni chodnika oraz parkingu wraz 
z  odwodnieniem w  miejscowości gdów – etap i”. 
przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie par-
kingu dolnego przy kościele (działka należąca do 
gminy gdów). przedmiotem przedsięwzięcia obejmuje 
remont i odwodnienie parkingu (roboty pomiarowe, 
wykonanie podbudowy, ułożenie obrzeży betonowych, 
krawężników oraz nawierzchni z  kostki brukowej) 
oraz remont przyległego chodnika (rozbiórkę istnie-

jącej nawierzchni chodnika, wykonanie podbudowy, 
ułożenie obrzeży, krawężników oraz nawierzchni 
z kostki brukowej). Łączna powierzchnia przebudowy 
wynosi ponad 1000m². termin zakończenia robót 
został wyznaczony na 30 sierpnia 2014r. koszt robót 

budowlanych wynosi około 95 000,00zł. inwestycja 
współfinansowana jest z programu rozwoju obszarów 
wiejskich.

moderniZacja 
SZlaKów turyStycZnycH

urząd gminy gdów realizuje zadanie pn. ,,wykonanie 
i remont małej architektury na istniejących szlakach 

budowa świetlicy w czyżowe współfinansowana jest z programu rozwoju 
obszarów wiejskich

remont budynku komunalnego w zborczycach remont parkingu dolnego przy kościele w gdowie rozpocznie się w maju br

remont budynku w zborczycach współfinansowany jest z programu rozwoju 
obszarów wiejskichobecnie w świetlicy w czyżowie trwają prace wykończeniowe i instalacyjne

w ramach modernizacji szlaków turystycznych wyremontowano m.in. schody 
prowadzące do pomnika w pierzchowie
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turystycznych w  miejscowości gdów i  pierzchów”. 
w ramach przedsięwzięcia na gdowskim zarabiu zosta-
nie zamontowana wiata turystyczna oraz dodatkowy 
stojak na rowery. w pierzchowie zaplanowano remont 
schodów prowadzących do pomnika, odnowienie 
ogrodzenia przy pomniku, a dodatkowo nasadzenie 
drzew, wysiew trawy, demontaż zniszczonego ogro-
dzenia terenu, odnowienie dwóch ławek stojących przy 
pomniku i inne. wykonane zostaną także trzy tablice 
informujące o miejscach wartych odwiedzenia na tere-
nie gminy gdów . projekt przewiduje również wydanie 
folderu turystycznego oraz opracowanie mapy tury-
stycznej z naniesionymi szlakami rowerowo – pieszymi. 
wartość przedsięwzięcia wynosi około 50  000,00zł. 
zadanie współfinansowane jest z programu rozwoju 
obszarów wiejskich. 

Budowa cHodniKa 
PrZy ul. mŁyŃSKiej w gdowie

w marcu br. został wybudowy odcinek chodnika o dłu-
gości około 200mb i szerokości 1,5m przy ul. młyńskiej 
w  gdowie. zakres zadania pn. „przebudowa drogi 
gminnej nr  560129k (ul. młyńska) polegająca na 
budowie chodnika lewostronnego szerokości 1,50m 

w miejscowości gdów dz. ewid. nr 1442” obejmował 
wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych, 
roboty ziemne, wykonanie dwóch warstw podbudowy, 
ułożenie obrzeży, krawężników oraz nawierzchni z kostki 
brukowej i inne. koszt inwestycji wyniósł 53 000,00zł. 
brutto i został on pokryty ze środków własnych gminy 
gdów.

PrZeBudowa dróg 
gminnycH i wewnetrZnycH

na terenie gminy gdów prowadzone jest zadanie pole-
gające na przebudowie dróg gminnych i wewnętrznych 
wraz z odwodnieniem. w ramach inwestycji przebu-
dowane zostaną 33 odcinki dróg w 21 miejscowo-
ściach (bilczyce, cichawa, Fałkowice, gdów, hucisko, 
krakuszowice, kunice, marszowice, niewiarów, nie-
znanowice, niżowa, pierzchów, podolany, stryszowa, 
szczytniki, wieniec, wiatowice, winiary, zagórzany, 
zalesiany, zręczyce). koszt inwestycji wynosi 514 
634,78 zł. brutto i zostanie on pokryty ze środków 
własnych gminy gdów.

Budowa cHodniKa 
PrZy ul. cegielnianej w gdowie

w pierwszych dniach czerwca zakończy się budowa 
120mb chodnika przy ul. cegielnianej w gdowie. odbiór 
końcowy inwestycji odbędzie się w obecności pracowni-
ków urzędu gminy gdów, wykonawcy oraz inspektora 
nadzoru. od dnia podpisania protokołu odbioru końco-
wego wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji 
jakości wykonania zadania na okres 5 lat. w tym okre-
sie zobowiązany jest on się do bezpłatnego usunięcia 
ewentualnych wad i usterek. koszt przedsięwzięcia pn. 
„budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 560109k 
gdów ul. obrytka – cegielniana o długości ok 120m 
– etap ii obejmujący odcinek przy ulicy cegielnianej” 
wynosi około 50 000,00zł. brutto i zostanie pokryty ze 
środków własnych gminy gdów. 

remont PrZePuStu w PierZcHowie
do końca maja br. zakończy się remont przepustu 
w  ciągu drogi gminnej w  pierzchowie (na drodze 
w kierunku pomnika). zakres zadania obejmuje m.in. 

rozbiórkę istniejącego przepustu, wykonanie nowej 
konstrukcji oraz nawierzchni drogi. w  ramach prac 

wykończeniowych m.in. zostaną zamontowane barie-
roporęcze. koszt inwestycji wynosi około 65 500,00zł. 
zostanie on pokryty w całości z funduszy pozyskanych 
z budżetu państwa z puli zarezerwowanej na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych.

remont PrZePuStu w cZyŻowie
w pierwszych miesiącach 2014r. odbudowano przepust 
drogowy w czyżowie, który został zniszczony podczas 

budowa chodnika przy ul. młyńskiej w gdowie

odbudowany przepust w czyżowie

w kwietniu rozpoczęła sie budowa chodnika przy ul. cegielnianej w gdowie

przepust w pierzchowie przed remontem

nowy chodnik przy ul. młyńskiej w gdowie
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intensywnych opadów atmosferycznych latem ubie-
głego roku. koszt zadania wyniósł około 24  000zł. 
i został pokryty w całości ze środków własnych gminy 
gdów.

Budowa cHodniKa w niegowici

w 2013r. prowadzone były prace związane z budową 
chodnika obok gimnazjum oraz w stronę kompleksu 
sportowego orlik i placu zabaw w niegowici. zakres 
przedsięwzięcia obejmował m.in. budowę chodnika 
przy skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej, wyko-
nanie kanalizacji deszczowej, modernizację istniejących 
zjazdów, poszerzenie drogi na łuku oraz zabezpieczenie 
chodnika barierami. całkowita wartość robót wynio-
sła 77 500zł. (wsparcie powiatu wielickiego wyniosło 
22 346,00zł.)

PrZeBudowa moStu w ciĄgu drogi 
gminnej w niewiarowie

przed końcem czerwca br. zakończy się przebudowa 
mostu na potoku królewskim w niewiarowie. do głów-
nych prac remontowych należą m.in. kompleksowy 
remont podpór i ustroju nośnego mostu, wykonanie 
nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach, montaż 
barieroporęczy, uregulowanie odwodnienia w obrębie 
mostu i  inne. wykonane zostanie także umocnienie 
skarp w rejonie obiektu oraz pod obiektem z kamienia 
na betonie. zadanie pn.„remont obiektu mostowego 
w ciągu drogi gminnej nr 560111k w km 0+172 na 
potoku królewskim w miejscowości niewiarów” będzie 
kosztowało 221  500,00zł. i  zostanie sfinansowane 
z budżetu gminy gdów.

PrZeBudowa drogi Powiatowej 
w niegowici – etaP i

w ostatnich miesiącach 2013r. urząd gminy gdów prze-
jął od powiatu wielickiego realizację zadania polega-
jącego na przebudowie fragmentu drogi powiatowej 
w niegowici. zakres zadania obejmował: budowę chod-
nika o długości ok. 100mb wraz z odwodnieniem przy 
drodze powiatowej, budowę zatoki autobusowej oraz 
przebudowę istniejącego zjazdu. koszt prac budowla-

nych wyniósł 99 350,00zł. i został pokryty po połowie 
przez gminę gdów i powiat wielicki. ponadto, aby rozpo-
cząć inwestycję niezbędne było opracowanie projektu. 
koszt jego przygotowania został sfinansowany w całości 
z budżetu gminy gdów

Budowa cHodniKa 
PrZy ul. ŁaPanowSKiej w gdowie

w ostatnim kwartale 2013r. prowadzone były prace 
związane z budową chodnika oraz montażem barierek 
ochronnych przy drodze wojewódzkiej w gdowie. chod-
nik (wraz z odwodnieniem) powstał po prawej i lewej 

stronie ul. Łapanowskiej (przed mostem na rzece rabie). 
przed przystąpieniem do prac budowlanych niezbędna 
była przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej. koszt 
inwestycji wyniósł 205 510,94zł. i został pokryty ze środ-
ków województwa małopolskiego i gminy gdów.

most w niewiarowie przed przebudową przebudowa drogi powiatowej w niegowici

budowa chodnika przy ul. Łapanowskiej (przed mostem na rabie)

przebudowa mostu w niewiarowie rozpoczęła sie w maju br.

nowy chodnik wraz z zatoką autobusową przy drodze powiatowej w niegowici chodnik przy ul. Łapanowskiej w gdowie prowadzący na zarabie

chodnik przy gimnazjum w niegowici



BezpłatnyNr 1 / 2014 rok 2014

Urząd Gminy Gdów | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl10

INWESTYCJE

Bezpłatny Nr 1 / 2014 rok2014

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

INWESTYCJE

jego opracowania został pokryty przez gminę gdów. 
obecnie przygotowywane jest postępowanie przetar-
gowe, które wyłoni wykonawcę budowy.

Budowa cHodniKa 
PrZy drodZe Powiatowej w HuciSKu

z budżetu gminy gdów zostanie udzielona powiatowi wie-
lickiemu pomoc finansowa w formie dotacji celowej z prze-
znaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w hucisku. 
w ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany chodnik 
dla pieszych w obrębie przystanku i skrzyżowania.

inweStycje w ramacH 
inicjatyw SamorZĄdowycH

gmina gdów złożyła do zarządu dróg wojewódzkich 
wnioski o realizację inwestycji z zakresu infrastruktury 
drogowej na drogach wojewódzkich. zadania te mają 
być finansowane przez gminę gdów i województwo 
małopolskie. pierwszy wniosek dotyczy budowy chod-
nika przy drodze wojewódzkiej w gdowie (ul. bocheń-
ska) od skrzyżowania z ul. obrytka w kierunku mar-
szowic. w drugiej inicjatywie gmina gdów wnioskuje 
o ułożenie krawężników oraz utwardzenie i poszerzenie 
pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej od skrzyżowania 
z drogami gminnymi do mostu w zagórzanach. 

w poprzednich latach z budżetu gminy gdów sfi-
nansowano opracowanie projektów niezbędnych do 
rozpoczęcia tych inwestycji. 

moderniZacja remiZy 
oSP marSZowice 

w tym roku, w ramach programu „małopolskie remizy 
2014” gmina gdów pozyskała dofinansowanie na 
wykonanie prac remontowych w remizie ochotniczej 
straży pożarnej w marszowicach. zakres modernizacji 
obejmuje odnowienie wnętrz budynku remizy w tym: 

korytarza wejściowego, sali głównej i zaplecza kuchni 
poprzez remont instalacji elektrycznej, rozbiórkę pieca 
kaflowego, wymianę posadzek i podłóg, demontaż 
boazerii, wykonanie tynków ścian i sufitów, malowanie 
pomieszczeń i inne. wartość zadania pn.„prace remon-
towe w budynku osp w marszowicach” wynosi około 
60 000,00zł. inwestycja współfinansowana jest przez 
gminę gdów i województwo małopolskie.

Budowa oBwodnicy gdowa
w styczniu br. radni z komisji ds. rozwoju regionu, pro-
mocji i współpracy z zagranicą sejmiku województwa 
małopolskiego uczestniczyli w wyjazdowym posiedze-
niu, podczas którego zapoznali się z postępami prac 
na placu budowy pierwszej części obwodnicy gdowa. 
oprócz radnych, w spotkaniu wzięli udział także dyrek-
tor zarządu dróg wojewódzkich marta maj wraz z pra-
cownikami zdw, wójt gminy gdów zbigniew wojas 
oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji. zebranym 
zostały przekazane informacje dotyczące m.in. procedur 
związanych z przygotowaniem zadania, przejęciem nie-
ruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz 
wypłacie odszkodowań poszczególnym właścicielom. 

podczas posiedzenia komisji wójt zbigniew wojas 
poruszył także temat związany z budową drugiego etapu 
obwodnicy gdowa, który ma powstać od ul. bocheńskiej 
do ul. Łapanowskiej. radni zobaczyli na mapach i w tere-
nie którędy mogłaby być poprowadzona dalsza część 
obwodnicy. dyskutowano też o zasadności wyznaczenia 
kolejnego odcinka drogi przez nowy most na rzece rabie.

obecnie prowadzony jest ostatni etap prac zwią-
zanych z budową pierwszej części obwodnicy gdowa, 
który zakończy się w czerwcu br. wówczas nowa droga 
zostanie oddana do użytku. przedstawiamy państwu 
fotografie obrazujące zaawansowanie prac budowla-
nych w terenie.

Budowa cHodniKa PrZy drodZe 
wojewódZKiej w BilcZycacH

w grudniu 2013r. zakończyła się budowa kolejnego 
odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej w bilczy-
cach. szlak dla pieszych (wraz z kanalizacją deszczową) 
powstał na długości około 160mb. odbiór końcowy 
zadania odbył się w obecności: przedstawicieli gminy 
gdów, zarządu dróg wojewódzkich w krakowie oraz 
wykonawcy. koszt budowy wynoszący 81 911,41zł. 

został pokryty ze środków województwa małopolskiego 
i gminy gdów. 

ProjeKt cHodniKa 
PrZy drodZe wojewódZKiej w gdowie

gmina gdów zobowiązała się do udzielania pomocy 
rzeczowej województwu małopolskiemu w  postaci 
wykonania projektu chodnika niezbędnego do reali-
zacji zadania pn. „chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej 
od ul. stadnickiej w miejscowości gdów”. obecnie trwa 
opracowanie ww. dokumentu. 

Budowa cHodniKa 
PrZy drodZe wojewódZKiej w PodolanacH
gmina gdów przejęła od województwa małopolskiego 
zadanie polegające na budowie fragmentu chodnika 
prawostronnego wraz z  zatoką autobusową oraz 
przejściem dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 
w podolanach (etap i). przedsięwzięcie to będzie współ-
finansowane z budżetu gminy gdów. w ubiegłym roku 
powstał projekt budowy chodnika w podolanach. koszt 

chodnik przy drodze wojewódzkiej w bilczycach powstał od przystanku 
w kierunku gdowa

chodnik przy drodze wojewódzkiej w bilczycach
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KilKa SŁów o ...
... finanSacH gminy gdów cZyli 

roZmowa Ze SKarBniK gminy gdów 
KatarZynĄ liSowSKĄ

Pani skarbnik, w ostatnich dniach grudnia 2013r. 
został uchwalony budżet gminy gdów na bieżący 
rok. jakie są najważniejsze zapisy uchwały budże-
towej? jakie środki zarezerwowano na inwestycje?

budżet gminy gdów został uchwalony 27 grudnia 
2013r. wielkość szacowanych dochodów zaplanowano 
w wysokości 51 892 190,00zł., (z czego dochody mająt-
kowe to 4 075 546,66zł., a dochody bieżące wyniosą 
47  816  643,34 zł.). wydatki również zaplanowano 
na kwotę 51 892 190,00 zł, (z czego wydatki bieżące 
wyniosą 45  267  291,34 zł, a  wydatki majątkowe 
6 624 898,66 zł). w budżecie na 2014r. (uchwalonym 

27 grudnia 2013r.) wydatki i dochody równoważą się. 
nie zaplanowano deficytu. 

plan zadań inwestycyjnych przewiduje realizację 
licznych zadań w sferze drogownictwa – ok. 2 mln., 
(modernizacja dróg na terenie gminy oraz dotacja na 
współfinansowanie wykupu nieruchomości pod obwod-
nicę gdowa), gospodarki mieszkaniowej – ok. 1 mln., 
rozbudowę kanalizacji i wodociągów – ok. 1,2 mln., 
gospodarki komunalnej – 0,3 mln., przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w gminie gdów – ok. 1,2 mln., 
oświaty ok. 1 mln. 

wydatki bieżące to przede wszystkim: wydatki na 
oświatę – ponad 25 mln. złotych (działa tu 16 placówek 
oświatowych, w których uczy się około 2 600 dzieci 
i młodzieży), na pomoc społeczną – ponad 8,2 mln. 
zł, są to głównie wydatki na różnorodne świadczenia, 
zasiłki i inne; pozostałe to: wydatki w zakresie drogow-
nictwa, gospodarki mieszkaniowej, ochrony przeciw-

pożarowej, gospodarki komunalnej, kultury, kultury 
fizycznej i inne.

budżet na rok 2014 to wynik kompromisu pomię-
dzy wysokością możliwych do zrealizowania docho-
dów budżetowych, a zapotrzebowaniem na wydatki, 
zarówno bieżące jak i majątkowe.

Projekt uchwały budżetowej opiniowała regio-
nalna izba obrachunkowa oraz poszczególne 
komisje działające w radzie gminy gdów. jak 
rio i komisje zaopiniowały budżet naszej gminy?

zgodnie z  ustawą o  finansach publicznych projekt 
uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorial-
nego opiniuje regionalna izba obrachunkowa. projekt 
uchwały budżetowej gminy gdów na 2014 rok skład 
orzekający kolegium regionalnej izby obrachunkowej 
w krakowie zaopiniował pozytywnie. 

również pozytywne były opinie wszystkich komisji 
działających w radzie gminy – komisji budżetu, rol-
nictwa i rozwoju gospodarczego gminy; komisji Ładu 
i porządku publicznego; komisji infrastruktury społecz-
nej oraz komisji rewizyjnej. w głosowaniu nad budże-
tem wzięło udział 15 radnych, a uchwałę budżetową 
gminy gdów na 2014r. przyjęto jednogłośnie.

Podawane są różne informacje na temat zadłu-
żenia naszej gminy. Pani skarbnik, proszę powie-
dzieć jak to wygląda naprawdę? 

o gospodarce i sytuacji finansowej gminy gdów, jak każ-
dej innej jednostki samorządu terytorialnego, można 
mówić wiele i  oceniać ją  według różnych kryteriów 
i mierników ekonomicznych. niezależnie od wyboru tych 
narzędzi oceny, w gminie gdów wynik jest pozytywny, 
chociażby w  aspekcie bezpieczeństwa finansowego 

wyrażonego poziomem wskaźników zadłużenia i jego 
obsługi. wielkości te w naszej gminie przedstawiają się 
następująco: wskaźnik zadłużenia obrazujący relacje 
długu publicznego do zrealizowanych dochodów na 
koniec 2013 roku wynosił około 32% (przy limicie 60%). 
ponadto, wskaźnik obsługi zadłużenia obrazujący relację 
spłacanych rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami 
do wykonanych dochodów wynosił około 9%, a w roku 
2014 już tylko około 5% (przy limicie 15%). rezerwa 
w zakresie maksymalnego, dopuszczalnego poziomu 
zadłużenia i  jego obsługi, przy znacznym poziomie 
wydatków inwestycyjnych realizowanych w jednostce, 
świadczy o dobrej kondycji gminy gdów i możliwościach 
dalszego rozwoju i inwestowania w kolejnych latach. 
innym ważnym elementem oceny finansowej jest 
wielkość realizowanej nadwyżki operacyjnej, będącej 
różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. 
istnienie nadwyżki operacyjnej pozwala na finansowa-
nie wydatków inwestycyjnych i spłaty zaciągniętych 
kredytów i pożyczek. pomimo trudnej sytuacji ekono-
micznej kraju, zaostrzenia przepisów z zakresu finansów 
publicznych w kwestii dyscyplinowania finansów, udaje 
nam się tak gospodarować, aby można było realizować 
dalsze inwestycje. 

wieloletnia prognoza Finansowa gminy gdów 
pokazuje plan finansowy budżetu na najbliższe lata 
z zachowaniem dopuszczalnego poziomu wskaźników 
zadłużenia, z zapewnieniem płynności finansowej i bez-
piecznego finansowania. w całym okresie prognozowania, 
zapewniono przestrzeganie relacji określonej przepisem 
art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, albowiem 
w budżetach lat 2014-2024 planowane wydatki bieżące 
nie są wyższe od tego samego rodzaju dochodów. myślę, 
że na podkreślenie zasługuje fakt, że do tej pory gmina 
gdów nigdy nie miała problemów z płynnością finansową.

dziękuję za rozmowę
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SP w winiaracH 
SZKoŁĄ BeZ Barier arcHiteKtonicZnycH

w szkole podstawowej w winiarach zostało zrealizo-
wane zadanie pn. „szkoła bez barier architektonicznych” 

w  ramach programu wyrównywania różnic między 
regionami. w ramach przedsięwzięcia zakupiono scho-
dołaz oraz wykonano remont i dostosowano pomiesz-
czenia sanitarne do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
wartość robót wyniosła około 52 000,00zł. przedsię-
wzięcie było dofinansowane ze środków państwowego 
Funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

remont Sali gimnaStycZnej 
w SP w SZcZytniKacH

w szkole podstawowej w szczytnikach zakończył się 
pierwszy etap remontu sali gimnastycznej. w marcu 

2014r. roku został wykonany remont dachu obejmujący 
demontaż dotychczasowego pokrycia dachu, położe-
nie nowego pokrycia, wykonanie izolacji stropu oraz 
wykonanie dodatkowego odwodnienia dachu. drugi 
etap remontu polegający na wykonaniu wentylacji 
mechanicznej i malowaniu sali gimnastycznej zostanie 
przeprowadzony w okresie wakacyjnym.

Budowa Sali gimnaStycZnej
w PierZcHowie

w 2013 został wykonany stan surowy przestrzeni sali 
gimnastycznej w pierzchowie (od poziomu „0”), kon-

strukcja dachu wraz z pokryciem dachu oraz zamonto-
wane zostały okna i drzwi zewnętrzne w całym obiekcie 
(włącznie za zapleczem sanitarno-socjalnym). wartość 
zadania w 2013r wyniosła około 300 000,00zł. koszty 
zostały pokryte z budżetu gminy gdów. obecnie wyko-
nane są w obiekcie prace wykończeniowe, po których 
będzie można z niego w pełni korzystać. budowa zakoń-
czy się w lipcu 2014r.

koszt robót wykończeniowych realizowanych w tym 
roku wynosi 582 177,00zł.

na dokończenie budowy obiektu sportowego 
w pierzchowie, gmina gdów pozyskała dofinansowanie 
z programu rozwoju obszarów wiejskich. 

schodołaz to urządzenie służące do transportu po schodach osób na wózkach 
inwalidzkich

sp w szczytnikach – remont dachu na sali gimnastycznej budowa sali gimnastycznej w pierzchowie – lato 2013r. budowa sali gimnastycznej w pierzchowie – wiosna 2014r

w ramach zadania zostały m.in.wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych szkolne łazienki

sp w szczytnikach – wymiana pokrycia dachowego budowa sali gimnastycznej w pierzchowie – widok z trybun (wiosna 2014r.)
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ProjeKt Świetlicy 
PrZy SZKole PodStawowej w gdowie

na zlecenie urzędu gminy gdów opracowywany jest 
obecnie projekt budowlany dobudowy świetlicy do 
budynku szkoły podstawowej w gdowie wraz z nie-
zbędną rozbiórką i  przebudową istniejącej części 
budynku oraz przebudową kolidujących z inwestycją 
instalacji i sieci. dokumentacja będzie posiadać także 
wszelkie opinie i uzgodnienia wymagane przepisami 
prawa niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. 
w ramach przedsięwzięcia zostaną także opracowane: 
przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
komplet dokumentów zostanie opracowany do 30 
sierpnia 2014r.

Budowa Sali gimnaStycZnej 
w marSZowicacH

latem 2013r. rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej 
przy szkole podstawowej w marszowicach. w ubiegłym 
roku wykonano makroniwelację terenu, roboty ziemne, 
wykonanie fundamentów, ścian fundamentowych, izo-

lacje fundamentów, wykonanie ścian parteru i piętra 
łącznika pomiędzy salą a szkołą, budowę stropu nad 
parterem oraz budowę schodów z parteru na piętro. 
koszt tych prac wyniósł około 230 000,00zł. i został 
pokryty z budżetu gminy gdów.

obecnie realizowany jest kolejny etap budowy. do 
końca września br. zostanie dokończony stan surowy 
otwarty łącznika pomiędzy salą a szkołą oraz zostanie 
wykonany stan surowy otwarty sali gimnastycznej. 

koszt tego etapu inwestycji wyniesie około 322 000,00zł. 
i zostanie pokryty z budżetu gminy gdów na 2014r.

„juŻ PŁywam”
od marca 2014r. gmina gdów realizuje projekt pn. „już 
pływam” w ramach zadania pn.: „zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży”. w projekcie bierze 
udział 45 uczniów uczęszczających do szkół podsta-
wowych z terenu naszej gminy. zajęcia odbywają się 
dwa razy w tygodniu. dzieci, podzielone w 15-osobowe 
grupy, uczą się pływać na krytej pływalni w proszów-
kach. zapewniona jest im fachowa obsługa instruktor-
ska i ratownicza. dzięki przeprowadzonym zajęciom 
dzieci przede wszystkim nauczą się pływać i nabiorą 
sprawności ruchowej. pływanie wspomaga również 
rozwój intelektualny, wpływa na podniesienie ogól-
nej wydolności organizmu oraz kształtuje prawidłową 
postawę ciała.

całkowity koszt realizacji projektu wynosi 20 055,00 
zł. zadanie współfinansowane jest ze środków woje-
wództwa małopolskiego.

ruSZyŁ „PociĄg do eduKacji”
zajęcia językowe, warsztaty taneczne i plastyczne, edu-
kacja regionalna, szachy, zajęcia sportowe, wycieczki, 
basen – to tylko niektóre z propozycji, które od stycz-
nia 2014 roku czekają na uczniów szkoły podstawowej 
w gdowie.

grupę docelową w projekcie pn. „pociąg do edukacji” 
stanowią uczniowie z klas iV – Vi szkoły podstawowej 
im. św. jana kantego w gdowie. w ramach zadania 
zaplanowano dla nich cztery bloki różnorodnych zajęć 
(łącznie 2280 godzin), których celem jest kształtowanie 
podstawowych kompetencji kluczowych uczniów.

„wyrównujemy szansę” to tyłu bloku obejmującego 
900 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. prze-
znaczone są one dla uczniów posiadających określone 
dysfunkcje oraz osiągających niskie wyniki w nauce. 
plan obejmuje treści z podstawy programowej klas 
iV-Vi szkoły podstawowej z poszczególnych przedmio-
tów m.in. matematyki, j. polskiego, j. angielskiego. 
dodatkowo dla dzieci z problemami w prawidłowej 
pisowni prowadzone są zajęcia z  dysgrafii, a  dla 

rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w marszowicach – lato 2013r

zajęcia językowe realizowane w ramach projektu „pociąg do edukacji”

budowa sali gimnastycznej w marszowicach – wiosna 2014r

budowa sali gimnastycznej w marszowicach – jesień 2013r
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uczniów z  problemami z  wymową zajęcia logope-
dyczne.

w ramach drugiego modułu zatytułowanego „kom-
petencje kluczowe” przeprowadzonych zostanie 600 
godzin zajęć dodatkowych, w ramach których prowa-
dzone będą koła zainteresowań oraz zajęcia kształtujące 
umiejętności informatyczne i komunikacyjne. zaplano-
wano także prowadzenie doświadczeń i eksperymen-
tów. plan obejmuje zakres merytoryczny nieznacznie 
przekraczający treści obejmujące podstawę programową 
klas iV-Vi w zajęciach: matematycznych, przyrodniczych, 
historycznych. dodatkowo prowadzone będą zajęcia sza-
chowe, które pozwolą uczniom pozyskać umiejętności 
logicznego myślenia oraz zajęcia regionalne mające na 
celu poznanie kultury, historii oraz tradycji regionu.

kolejną część zajęć nazwano „mój czas wolny”. 
w ramach tego zadania realizowane są zajęcia w wymia-
rze 600 godzin (tenis stołowy, siatkówka,  taniec, pla-
styka) z elementami technik relaksacyjnych i kształtu-

jące umiejętności prawidłowego wypoczynku. ramowy 
plan obejmuje naukę gier, doskonalenie umiejętności, 
planowanie strategiczne, współpracę w zespole, zapo-
znanie się z różnymi technikami plastycznymi i inne. 
uczniowie będą także uczestniczyć w zajęciach na base-
nie (60 godzin).

„mój drugi język” to tytuł modułu obejmującego 
120 godzin zajęć dodatkowych, których celem jest 
wzmocnienie kompetencji kluczowych w  zakresie 
języków obcych oraz przełamanie barier językowych. 
zaplanowano także obóz językowy dla 200 uczniów, 
który odbędzie się w 2015r.

ostatnia cześć nosi tytuł „podróże wzbogacają wie-
dzę. zaplanowano tu wycieczki krajoznawcze, wyjazdy 
do kina, teatru...

zadanie pn. „pociąg do edukacji” realizowane jest 
przez stowarzyszenie lgd dolina raby we współpracy 
z gminą gdów w ramach podziałania 9.1.2 „wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud- warsztaty taneczne

nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych” programu operacyjnego 
kapitał ludzki. wartość całego zadania pn. „pociąg 
do edukacji” wynosi 568 719,72zł. projekt, którego 
zakończenie zaplanowano w czerwcu 2015r. w całości 
będzie realizowany ze środków zewnętrznych. dofi-
nansowanie zostanie przeznaczone także na zakup 
pomocy dydaktycznych.

KonKurS na StanowiSKo 
dyreKtora SZKoŁy PodStawowej 

w gdowie
4 marca 2014r. został ogłoszony konkurs na stano-
wisko dyrektora w szkole podstawowej im. św. jana 
kantego w gdowie. konkurs na stanowisko dyrektora 
przeprowadziła komisja konkursowa w następującym 
składzie: przedstawiciele organu prowadzącego tj. zajęcia sportowezajęcia matematyczne

sekretarz gminy gdów józef zając – przewodniczący 
komisji, kierownik gminnego zespołu ekonomiczno – 
administracyjnego szkół w gdowie julita natkaniec – 
z –ca przewodniczącego, radny gminy gdów tadeusz 
ciężarek; przedstawiciele organu prowadzącego nadzór 
pedagogiczny tj. starszy specjalista ds. oświaty kurato-
rium oświaty w krakowie janusz szklarczyk, starszy spe-
cjalista ds. oświaty kuratorium oświaty w krakowie jan 
pawłowski; przedstawiciel rady pedagogicznej grażyna 
sparzyńska; przedstawiciel rady rodziców agnieszka 
zastawniak oraz przedstawiciel związku nauczycielstwa 
polskiego józef obrał.

w wyniku przeprowadzonego konkursu kandyda-
tem na stanowisko dyrektora został wybrany adam 
kasprzyk, który był jedyną osobą ubiegającą się o to sta-
nowisko. po zatwierdzeniu konkursu nowo wybrany 
dyrektor zacznie pełnić swoje obowiązki 1 września br.
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przeprowadzono pompowanie oczyszczające 
i eksploatacyjne. uzyskano wydajność 9,5m³/h. woda 
została przebadana pod względem chemicznym i bak-
teriologicznym. obecnie przystąpiono do wykonania 
obudowy otworu wraz z podłączeniem szaf elektrycz-
nych i podłączeniem do sieci wodociągowej. wartość 
całości robót to około 35 000,00zł. 

nowa Studnia w cicHawie
odwiercono nową studnię w pobliżu stacji uzdatnia-
nia wody w cichawie (studnia o głębokości całkowitej 
20,5m). otwór został zafiltrowany rurą pcV 400 mm. 

uzyskano wydajność eksploatacyjną 9,8 m³/h. woda 
została przebadana po uprzednim pompowaniu oczysz-
czającym i eksploatacyjnym. jakość nawierconej wody 
pod wzglądem bakteriologicznym i chemicznym nie 
odbiega od jakości wody uzyskiwanych z innych studni 
wierconych. docelowa wartość robót wyniesie około 
50 000,00zł.

Budowa KanaliZacji 
w niegowici i niewiarowie

do końca października 2014r. zakończy się budowa 
ponad 2,7km sieci kanalizacji sanitarnej w niegowici 
i  niewiarowie. przedsięwzięcie obejmuje budowę 
odcinka głównej sieci kanalizacji sanitarnej w niewia-
rowie, która połączy istniejącą sieć w niegowici z oczysz-
czalnią ścieków w  pierzchowie. w  ramach zadania 
powstał już odcinek rurociągu tłocznego w niegowici 
oraz wybudowano przepompownię ścieków w gdowie 
wraz z rurociągiem tłocznym (w najbliższym czasie prze-
pompownia zostanie uruchomiona). obecnie trwają 
prace przy budowie jednej z  dwóch przepompowni 

w  niewiarowie oraz roboty polegające na budowie 
rurociągu grawitacyjnego w niewiarowie.

koszt robót budowlano – montażowych wynosi 
1 224 801,97zł. (brutto). inwestycja jest współfinan-
sowana z programu rozwoju obszarów wiejskich na 
lata 2007-2013. Finał całego zadania zaplanowano 
w  październiku 2014r. od dnia odbioru końcowego 
robót wykonawca udzieli gminie gdów 5-letniego 
okresu gwarancji na wykonane prace i w tym okresie 
jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania ewen-
tualnych wad.

nowe maSZyny w ZgK

w 2013r. zakład gospodarki komunalnej w gdowie 
zakupił nowe urządzenia, dzięki czemu poszerzył swoją 
ofertę o dodatkowe usługi z zakresu gospodarki komu-
nalnej tj:

•	 odbiór i wywóz ścieków bytowych, komunalnych 
i przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych 
(szamb) z posesji,

•	 wykaszanie trawników, poboczy dróg, zarośli, 
chwastów, rozdrabnianie gałęzi,

•	 pielęgnacja rowów melioracyjnych,
•	 zamiatanie z jednoczesnym zbieraniem śmieci 

z takich powierzchni jak: drogi, chodniki, place 
pokryte asfaltem, betonem lub kostką brukową.

w sprawie odbioru i wywozu ścieków bytowych i komu-
nalnych z prywatnych posesji proszę kontaktować się 
z pracownikami zgk – tel. 12 251-40-95 wew. 27 lub 
512-645-190. cena za jeden kurs wraz ze ściekami 
wynosi 85,00zł. (cena zawiera podatek Vat).

wyKonano otwór BiSowy 
na ujĘciu wody w gdowie 

z uwagi na całkowitą kolmatację istniejącej studni s3 
na ujęciu w gdowie podjęto decyzję o odwierceniu tzw. 
otworu bisowego czyli s3 bis. w chwili obecnej został 
on wykonany i zafiltrowany rurą o średnicy 400 mm. 
głębokość 9,5 m co jest standardem na lewym brzegu 
raby z uwagi na zalegające poniżej pokłady iłu czyli 
warstwy nieprzepuszczalnej. 

budowa kanalizacji w niewiarowie – wiosna 2014r

przygotowanie do wiercenia otworu bisowego w gdowie prace przy odwiercie nowej studni w cichawie

ciągnik wraz z kosiarką rotacyjną

inwestycja w niegowici i niewiarowie współfinansowana jest z prow na lata 
2017 – 2013
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KilKa SŁów o ...
... gdowSKicH ZaKŁadacH 
KomunalnycH SP. Z o.o. – 
roZmowa Z PreZeSem gZK 

SeBaStianem SKrZySZowSKim

w styczniu br. gmina gdów utworzyła gdowskie 
Zakłady Komunalne Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością. dlaczego zawiązano gdowskie 
Zakłady Komunalne Sp.  z  o.o.? jakie korzyści 
odniesie gmina gdów?

nakładane na jednostki samorządu terytorialnego nowe 
zadania bez zapewnienia adekwatnych środków aby 
je zrealizować wymagają od władz samorządowych 
poszukiwania rozwiązań, być może nietypowych dla 
sfery publicznej, w tym poprzez wykorzystanie formy 
charakterystycznej dla sektora prywatnego jaką jest 
spółka prawa handlowego. 

nadto wobec prawnych ograniczeń dotyczących 
zakładu budżetowego, powodem utworzenia spółki była 
także konieczność realizacji zadań własnych wykraczają-
cych poza te, które można realizować w formie zakładu 
budżetowego (zakładu gospodarki komunalnej w gdo-
wie). za zawiązaniem spółki stał także zamiar prowa-
dzenia działalność gospodarczej w obszarach będących 
poza sferą użyteczności publicznej, które są jednocześnie 
ważne dla rozwoju gminy. taka działalność może być 
realizowana zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej 
wyłącznie w formie spółki prawa handlowego. wybór 
tej formy organizacyjno-prawnej stwarza dodatkowe 
możliwości pozyskiwania środków finansowych, nie 
wyłączając tych o charakterze bezzwrotnym. kolejnymi 
korzyściami, jakie płyną dla gminy gdów są możliwości 
w zakresie podatkowego zoptymalizowania gospodarki 
komunalnej, co przełoży się na oszczędności dla budżetu 
gminnego.

czym spółka ma się zajmować?

podstawowy obszar działalności gdowskich zakładów 
komunalnych sp. z o.o. (gzk) stanowić będzie realizacja 
zadań użyteczności publicznej, które dotychczas wyko-
nywał zakład gospodarki komunalnej w gdowie, a co 
za tym idzie w pierwszej kolejności spółka zajmować 
będzie się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniem ścieków. dodatkowo spółka 
będzie realizowała część zadań wykonywanych aktual-

nie przez urząd gminy gdów np. z zakresu gospodarki 
nieruchomościami i  gospodarki odpadami. ponadto 
w gzk będą realizowane także inne zadania. z tego 
powodu w umowie spółki zawarto szeroki katalog pla-
nowanej działalności. jest to katalog na tyle pojemny 
aby nie było potrzeby zmieniać umowy w niedalekiej 
przyszłości, bowiem każda zmiana umowy stwarza 
dodatkowe koszty. ważne jest też, że spółka przewi-
duje prowadzenie działalności poza sferą użyteczności 
publicznej oczywiście z poszanowaniem właściwych 
przepisów.

jaki jest status prawny gZK? jakie są tego konse-
kwencje ekonomiczne?

spółka kapitałowa utworzona przez gminę gdów 
jest osobą prawną. podobnie osobowość prawną ma 
sama gmina. podmioty wyposażone w tą właściwość 
posiadają zdolność prawną oraz zdolność do czynno-
ści prawnych, a co za tym idzie mogą samodzielnie 
uczestniczyć w obrocie gospodarczym. takiej cechy 
nie posiada natomiast samorządowy zakład budże-
towy (czyli zakład gospodarki komunalnej w gdowie). 
następstwem tego jest także to, że podmiotem pono-
szącym odpowiedzialność za zobowiązania zakładu 
budżetowego pozostaje zawsze gmina. w przeciwień-
stwie do zakładu budżetowego spółka prawa handlo-
wego nie stanowi formy objętej prawem budżetowym, 
które powoduje wiele ograniczeń. przekłada to się na 
dodatkowe możliwości zwiększenia efektywności eko-
nomicznej takiego podmiotu m. in. dlatego, że spółka 
działa na własny rachunek, sama odpowiada za swoje 
zobowiązania i jest znacznie bardziej elastyczna od 
zakładu budżetowego, posiada możliwość różnico-
wania źródeł finansowania działalności, szybkiego 
i  właściwego reagowania na zmiany w  otoczeniu 

gospodarczym, nie wyłączając oczywiście minimali-
zacji obciążeń podatkowych.

w każdej spółce komunalnej działa zarząd oraz 
rada nadzorcza. Proszę powiedzieć o kompeten-
cjach tych organów oraz o wynagrodzeniach osób 
zasiadających w gZK.

tak, zgodnie z art. 10a. ust.1. ustawy o gospodarce 
komunalnej w spółkach z udziałem jednostek samo-
rządu terytorialnego obowiązkowo działa rada nad-
zorcza. w spółce komunalnej członkowie tego organu, 
mogą być powoływani jedynie spośród osób, które zdały 
stosowny egzamin państwowy lub posiadają określone 
uprawnienia zawodowe. członkowie rady nadzorczej 
gzk pełnili od samego początku swoje obowiązki spo-
łecznie, służąc swoją wiedzą i autorytetem nieodpłat-
nie na prośbę wójta gminy gdów. rada nadzorcza ma 
za zadanie sprawować stały nadzór nad działalnością 
spółki.

natomiast do kompetencji zarządu należą wszelkie 
sprawy niezastrzeżone dla rady nadzorczej i zgroma-
dzenia wspólników (funkcję zgromadzenia wspólników 
w spółce gminnej pełni wójt). członkowie zarządu pro-
wadzą bieżące sprawy spółki, w tym organizują działal-
ność i reprezentują ją na zewnątrz. w skład zarządu gzk 
weszli pracownicy urzędu gminy gdów, którzy jedno-
cześnie uczestniczą w pracach powołanego przez wójta 
zespołu zadaniowego. poprzez te osoby gmina gdów 
realizuje swoje uprawnienia właścicielskie, w tym m.in. 
w zakresie zasiadania w zarządzie. członkowie zarządu 
gzk wykonują swoje dodatkowe obowiązki w ramach 
dotychczasowego wynagrodzenia wynikającego ze 
stosunku pracy z urzędem gminy gdów, bez żadnych 
dodatkowych gratyfikacji.

dziękuję za rozmowę



Urząd Gminy Gdów | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl26

kultura

urząd Gminy Gdów | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl 27

kultura

BezpłatnyNr 1 / 2014 rok 2014 Bezpłatny Nr 1 / 2014 rok2014

cZaS feStiwali 

w dniach 17-21 marca br. odbyła się V edycja przeglądu 
artystycznego młodzieży ck-art, który zgromadził 
rekordową liczbę uczestników z 35 placówek oświato-
wych i kulturalnych reprezentujących aż 6 powiatów. 
na tegoroczny ck-art wpłynęło ponad 460 prac tylko 
w kategoriach plastycznych i literackich. ponadto, na 
scenie centrum kultury w gdowie wystąpiło 145 tance-
rzy (w kategoriach soliści, duety, grupy taneczne) oraz 
187 wykonawców w kategoriach muzycznych – instru-
mentaliści, soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno 
– instrumentalne, chóry oraz 10 zespołów rockowych. 

w maju odbędą się kolejne Vi już spotkania teatralne 
rampa, w tym roku szczególne, gdyż po raz pierwszy 
do udziału zaproszone zostały dzieci ze szkół podsta-
wowych z  terenu gminy gdów, które wezmą udział 
w przeglądzie rampa – junior. wszystkich zaintere-
sowanych zapraszamy w dn. 28 – 30 maja. w pierwszy 
dzień Festiwalu zaprezentują sie najmłodsi artyści, 29 
maja będzie można obejrzeć spektakle w wykonaniu 
młodzieży, a 30 maja o godz. 12.00 odbędzie sie uro-
czysta gala laureatów.

natomiast jesienią odbędzie się iii Festiwal piosenek 
andrzeja zielińskiego. już dziś zapraszamy do udziału. 
zapraszamy również na stronę internetową www.ckg-
dow.pl i na fanpage na facebooku

ŚwiĘto Ziemi gdowSKiej 2014
tegoroczne święto ziemi gdowskiej 2014 organizowane 
przez centrum kultury w gdowie i gminę gdów odbę-
dzie się w dniach 2 – 3 sierpnia 2014 roku. w tym roku 
okazja do świętowania w gminie gdów jest szczególna, 
gdyż tegoroczne święto ziemi gdowskiej połączone 
będzie z uroczystością 742 rocznicy lokacji gdowa. 

w sobotnie popołudnie rozpoczniemy prezentacją 
młodych zespołów muzycznych, a o 20:00 rozpocznie 
się koncert rafała brzozowskiego, którego debiutancki 
krążek „tak blisko” zyskał status złotej płyty i nieustan-
nie gości na listach przebojów. przewidzianą do drugiej 

w nocy, największą w okolicy sobotnią „imprezę pod 
gwiazdami” kontynuować będzie energetyczny fol-
kowy zespół turnioki łączący góralską nutę z rockowym 
brzmieniem. 

niedziela, 3 sierpnia rozpocznie święto lokacji 
gdowa. zaplanowany został m.in. uroczysty koncert 
reprezentacyjnej orkiestry dętej gminy gdów z towa-
rzyszeniem janusza gajca (jednego z nielicznych pol-
skich artystów grającego na Fletni pana). równolegle 
zostanie rozegrany turniej piłki plażowej. na scenie 
zaprezentują się zespoły muzyczne, a na godzinę 21:00 
zaplanowaliśmy koncert jednego z najbardziej gorą-
cych zespołów ostatniego roku poparzeni kawą trzy. 
koncert zakończy tradycyjnie widowiskowy pokaz piro-
techniczny. nie zabraknie również atrakcji dodatkowych 
takich jak: luna park, pokazy strażackie, konkursy i atrak-
cje dla dzieci.

aKtywiZacja oSóB niePeŁnoSPrawnycH 

w  centrum kształcenia na odległość (działającym 
w centrum kultury w gdowie) realizowany jest kolejny 
projekt skierowany do niepełnosprawnych mieszkańców 
gminy gdów. beneficjenci korzystają z bogatej oferty 
bezpłatnych szkoleń, warsztatów i praktyk zawodowych.

w ramach wsparcia beneficjenci biorą udział m.in. 
w warsztatach aktywizacji społeczno-zawodowej (zaję-
cia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobi-
stego i zawodowego); szkoleniach podnoszących kwa-
lifikacje (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu 
stanowiskach pracy, np. warsztaty informatyczne, kursy 
językowe); stażach i praktykach zawodowych; warszta-
tach szkoleniowych prowadzonych w formie praktycznej 
nauki zawodu oraz zajęciach z zakresu przedsiębiorczości 
i zakładania działalności gospodarczej oraz spółdziel-
czości socjalnej. projekt finansowany jest w całości ze 
środków zewnętrznych. 

PowStaŁa Sala luStrZana dla tancerZy
od początku roku grupy taneczne i baletowe działające 
w centrum kultury w gdowie mają do dyspozycji nową 
salę do nauki tańca wyposażoną w lustra. odbywają 
się tam też próby chórów, zespołów wokalnych oraz 
orkiestry dętej gminy gdów. 

ck-art 2014 – grupa taneczna z gimnazjum w niegowici

kurs komputerowy, w którym uczestniczyli beneficjenci

zajęcia taneczne w sali lustrzanej

ostatni w raju -najlepszy zespół rockowy tegorocznego ck-artu. będzie ich 
można również posłuchać podczas tegorocznego święta ziemi gdowskiej
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KilKa SŁów o ....
.... goSPodarowaniu odPadami 

Komunalnymi PrZeZ gminĘ gdów 
oraZ dZiaŁaniami w ZaKreSie 

ocHrony ŚrodowiSKa, cZyli roZmowa 
Z KierowniKiem referat rolnictwa, 

leŚnictwa i ocHrony ŚrodowiSKa 
HenryKiem HanKuSem

w lipcu minie rok, od momentu w którym gminy 
przejęły obowiązek gospodarowania odpadami 
komunalnymi. jak obecnie funkcjonuje nowy 
system na terenie gminy gdów?

od 1 lipca 2013r. zaczęły obowiązywać zmiany wpro-
wadzone do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. od początku ubiegłorocznych wakacji pro-
wadzona była obserwacja i analiza nowego systemu 
odbierania odpadów. na tej postawie zostały określone 
rzeczywiste koszty jego funkcjonowania i  zgodnie 
z zapowiedziami, jeszcze jesienią 2013r. zostały obni-
żone opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi na terenie gminy gdów. obecnie stawki opłat jakie 
płacą nasi mieszkańcy należą do najniższych w okolicy.

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
płatna jest za okresy kwartalne w terminie do ostatniego 
dnia drugiego miesiąca danego kwartału. z informacji 
zawartych w deklaracjach (do urzędu gminy zostało 
złożonych około 4260 deklaracji z  poszczególnych 
gospodarstw domowych) wynika, że na terenie gminy 
gdów odpady wytwarza około 15 700 osób, z czego 
około 95% mieszkańców prowadzi selektywną zbiórkę 
odpadów. odpady zmieszane (w kubłach) odbierane są 
co 14 dni, natomiast odpady segregowane (w workach) 
odbierane są co 28 dni. według danych z końca 2013r. 
opłaty terminowo uiszcza około 97% mieszkańców, któ-

rzy złożyli deklaracje. ponadto dwa razy w roku wyko-
nawca wyłoniony w przetargu odbiera sprzed posesji 
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, opony.

od samego początku obowiązywania nowych 
zasad zaczął funkcjonować punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. czy mieszkańcy 
chętnie przywożą tam odpady komunalne?

punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
funkcjonuje na placu przy spółdzielni kółek rolniczych 
w gdowie (gdów, ul. cegielniana). czynny jest od ponie-
działku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz 
w soboty w godzinach od 8:00 do 10:00. 

od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r. mieszkańcy 
złożyli w pszok między innymi ponad 3,5 tony odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytych sprzętów elektrycz-
nych i elektronicznych, a także około 135 kg opon.

czy nowy system gospodarki odpadami przy-
niósł oczekiwany skutek – zlikwidowanie śmieci 
z miejsc publicznych?

można zauważyć znaczną poprawę w  tym zakresie, 
szczególnie w terenach zabudowanych. edukacja miesz-
kańców gminy gdów na zebraniach wiejskich, liczne 
komunikaty, broszury, apele wójta gminy przyczyniły 
się znacznie do poprawy świadomości ekologicznej. 
jednak w dalszym ciągu istnieje problem zaśmiecania 
szlaków komunikacyjnych, terenów leśnych i nadrzecz-
nych. według mojej oceny śmieci te w większości nie 
są porzucane przez naszych mieszkańców. w  trosce 
o  czystość szlaków komunikacyjnych urząd gminy 
gdów zleca corocznie sprzątanie najbardziej zaśmieco-
nych terenów. corocznie wspieramy także akcje sprzą-

tania terenów wzdłuż rzeki raby organizowane przez 
przyjaciół rzeki raby. organizujemy przynajmniej raz 
w roku akcję sprzątania gminy, włączając się tym w akcje 
sprzątania świata – polska. w bieżącym roku taka akcja 
przeprowadzona została 28 kwietnia z udziałem dzieci 
szkolnych w liczbie około 2000, pod hasłem „turysto, 
szanuj środowisko”. do udziału w akcji wójt zaprosił 
zarządy dróg, nadleśnictwa, firmy zbierające odpady, 
samorządy wiejskie oraz całą społeczność gminy.

Pojawiają się często opinie o szkodliwości barsz-
czu Sosnowskiego. czy gmina gdów podejmuje 
działania w tym kierunku?

szkodliwość roślin barszczu sosnowskiego wynika z ich 
właściwości parzących i alergizujących stanowiących 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. zasadniczymi 
trudnościami w zwalczaniu tej rośliny jest jej odpor-
ność na wiele herbicydów, wysoki współczynnik ich 
rozmnażania oraz potrzeba systematycznego, wielo-
letniego i dokładnego stosowania zabiegów niszczą-
cych. nasiona tej rośliny zalegają w glebie i zachowują 
zdolność kiełkowania do 5 lat. w praktyce stosuje się 
dwa sposoby zwalczania barszczu: mechaniczny polega-
jący na wykopywaniu korzeni lub wielokrotne koszenie 
w ciągu okresu wegetacyjnego oraz sposób chemiczny 
poprzez stosowanie herbicydów (od maja do września). 
gmina gdów od kilku lat prowadzi działalność eduka-
cyjną na temat szkodliwości tej rośliny i jej zwalcza-
nia poprzez rozprowadzanie w terenie komunikatów. 
podejmowano działania polegające na mechanicznym 
zwalczaniu barszczu (przez koszenie) występującego 
w pasach drogowych. w 2013 roku gmina przystąpiła 
do projektu pn. „środowisko bez barszczu sosnow-
skiego (heracleum sosnowsky) realizowanego przez 
uniwersytet rolniczy w krakowie z udziałem 30 gmin 

województwa małopolskiego w ramach mechanizmu 
Finansowego europejskiego obszaru gospodarczego 
(kwota dofinansowania 85%). w ramach tego projektu 
przewidziane jest chemiczne zwalczanie barszczu przez 
okres czteroletni.

dziękuje za rozmowę.
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funKcjonowanie ocHotnicZycH 
StraŻy PoŻarnycH w gminie gdów

na terenie gminy gdów funkcjonuje 20 jednostek 
ochotniczych straży pożarnych, które skupiają łącznie 
ponad 700 członków. w ubiegłym roku strażacy z gminy 
gdów wyjeżdżali ponad 280 razy do udziału w akcjach 
ratowniczo – gaśniczych. do najważniejszych dzia-
łań podejmowanych w 2013 roku przez ochotników 
można zaliczyć: udział w akcjach ratowniczo – gaśni-
czych (pożary, wypadki drogowe i kolizje, połamane 
drzewa i inne przeszkody na drodze, zabezpieczanie 
lądowiska lotniczego pogotowia ratunkowego, pom-
powanie studni, neutralizacja plam oleju na drodze itd.), 
uczestnictwo w uroczystościach o charakterze religij-
nym, państwowym i strażackim, pomoc w organizacji 
różnego rodzaju imprez na terenie gminy, współpracę 
z lokalnymi organizacjami i inne. najczęściej do zdarzeń 
wysyłano ochotników z gdowa, pierzchowa i winiar, 
ponieważ te jednostki działają w krajowym systemie 
ratowniczo – gaśniczym. plan budżetu gminy gdów 
na ochronę przeciwpożarową w 2014r. zaplanowano 
na kwotę 243 200,00zł. w pierwszym kwartale 2014r. 
ochotnicze straże pożarne z gminy gdów wyjeżdżały już 
57 razy do udziału w działaniach ratowniczo – gaśni-
czych.

ZaKuP Paliwa 
do SamocHodów PoŻarnicZycH

po raz kolejny urząd gminy gdów wybrał wykonawcę 
zamówienia publicznego na zakup paliw do samo-
chodów strażackich w 2014r. zgodnie z regulaminem 
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
14000 euro. do urzędu gminy gdów wpłynęły oferty zło-
żone przez dwie stacje benzynowe działające na terenie 
gminy gdów. najkorzystniejszą cenę zaoferowała stacja 

paliw petrolex z marszowic i z usług tego wykonawcy 
będą korzystali ochotnicy tankując pojazdy pożarnicze.

nowy SyStem alarmowania 
cZŁonKów oSP

od 2013r. na terenie gminy gdów działa nowy, dodat-
kowy system alarmowania członków osp. działanie 
systemu oparte jest na wykorzystaniu telefonów 
komórkowych poszczególnych strażaków. w momencie 
uruchomienia syreny (ogłoszenia alarmu), z centrum 
alarmowego równocześnie wybierane są numery telefo-
nów poszczególnych druhów i ich telefony rozdzwaniają 
się. aby system sprawnie działał, strażacy do numeru 
centrum alarmowego przypisują sobie specjalny, inny 
dzwonek np. dźwięk syreny strażackiej. wówczas bez 
trudu są w stanie rozpoznać dźwięk alarmu.

nowy SamocHód dla oSP marSZowice

samochód pożarniczy marki scania posiada 8 – oso-
bową kabinę załogi. wyposażony jest m.in. w zbiornik 
wodny o pojemności 3500 litrów oraz zbiornik na śro-
dek pianotwórczy o pojemności 300 litrów. ponadto, 
posiada instalację wodną oraz niezbędną zabudowę 
pożarniczą  i  inne. w najbliższym czasie w pojeździe 
zostaną zamontowane podstawowe narzędzia używane 

do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz inny 
sprzęt niezbędny do walki ze skutkami żywiołów. po 
dopełnieniu wszystkich formalności samochód zostanie 
wprowadzony do podziału bojowego. zakup pojazdu 
został sfinansowany z budżetu gminy gdów oraz osp 
w marszowicach.

SZKolenie Z ZaKreSu 
udZielania PierwSZej Pomocy

57 druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych 
z terenu gminy gdów uczestniczyło w kursie udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, który odbywał się 
w remizie osp gdów. program szkolenia obejmował 
m.in. ocenę stanu poszkodowanego, postępowanie 
z  poszkodowanym nieprzytomnym, postępowanie 
w przypadku braku oddechu i krążenia, ćwiczenia obej-

mujące układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecz-
nej oraz ćwiczenia dotyczące prowadzenia resuscytacji 
krążeniowo – oddechowej. kurs przeprowadzili ratow-
nicy medyczni, którzy pracują zawodowo w zespołach 
wyjazdowych systemu państwowego ratownictwa 
medycznego.

montaŻ wodowSKaZu
w bieżącym roku planowane jest zainstalowanie na rzece 
rabie (na wysokości mostu w gdowie) wodowskazu, 
który połączony będzie z komputerową bazą danych 
w  urzędzie gminy gdów. pozwoli to  na precyzyjne 
określenie stanów ostrzegawczych czy też alarmowych 
w sytuacji zagrożenia powodziowego i umożliwi wójtowi 
gminy szybkie podjęcie właściwej decyzji (np. do ewa-
kuacji mieszkańców z zagrożonych terenów).

nowy samochód osp marszowice

szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
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KilKa SŁów o ...
... Planowaniu PrZeStrZennym 
w gminie gdów cZyli roZmowa 

Z KierowniKiem referatu inweStycji, 
ZamówieŃ PuBlicZnycH 

i Planowania PrZeStrZennego 
BeatĄ PodKul

Zagospodarowanie przestrzenne w  gminie 
budzi wśród mieszkańców ogromne zaintere-
sowanie. to, jakie przeznaczenie w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
(mpzp) mają ich nieruchomości gruntowe, 
decyduje o potencjalnej możliwości realizacji 
zamierzonych inwestycji. czy cały obszar gminy 
gdów posiada miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego?

gmina gdów obejmująca swoim zasięgiem 29 sołectw, 
dla 28 z nich obowiązują miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego. jedynie sołectwo gdów nie 
posiada miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. prace planistyczne dla gdowa trwają i są 
na etapie ponawiania niezbędnych uzgodnień.

Patrząc z perspektywy mieszkańca wydaje się, że 
prace nad projektem planu dla gdowa trwają już 
bardzo długo. co jest tego przyczyną?

proces powstawania mpzp jest procesem ściśle okre-
ślonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym i w rozporządzeniach wykonawczych. 
art. 17. w/w ustawy określa szereg czynności, które 
należy wykonać aby przeprowadzić cały proces dopro-
wadzający do uchwalenia planu zagospodarowania. 
niestety, jest to proces długotrwały.

jakie istotne czynniki mają wpływ na kształt 
mpzp?
 
w  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
uwzględnia się zwłaszcza : wymagania ładu prze-
strzennego, w tym urbanistyki i architektury; walory 
architektoniczne i krajobrazowe; wymagania ochrony 
środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony 
gruntów rolnych i leśnych; wymagania ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i  zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej; wymagania ochrony zdrowia oraz bezpie-
czeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepeł-
nosprawnych; walory ekonomiczne przestrzeni; prawo 
własności; potrzeby obronności i bezpieczeństwa pań-
stwa; potrzeby interesu publicznego; potrzeby w zakre-
sie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności 
sieci szerokopasmowych.

jakie najczęściej spotyka się trudności podczas 
prowadzenia procedury?

w wielu wypadkach trudno pogodzić potrzeby wła-
ścicieli nieruchomości z uwarunkowaniami w terenie, 
czyli z możliwością przeznaczenia terenów w mpzp pod 
zabudowę, szczególnie w wypadkach, gdy tereny te są 
zlokalizowane na osuwiskach, terenach zalewowych 
czy w innych obszarach podlegających ochronie np. ze 
względu na walory krajobrazowe lub ochronę konser-
watorską. ponadto proponowane w planie przeznacze-
nie terenu nie może naruszać ustaleń studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. posiadaczom nieruchomości trudno zrozumieć, 
że nie mogą w dowolny sposób planować zagospoda-
rowania swojej własności.

innym bardzo poważnym problemem, z którym 
ostatnio się spotykamy, to brak zgody ministra rol-

nictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. taka zgoda 
wymagana jest w przypadku, gdy propozycja wyzna-
czania terenów budowlanych lokalizowana jest na 
gruntach klasy i, ii i iii. na terenie gminy gdów prze-
ważają grunty tych klas i w bardzo wielu przypadkach 
minister rolnictwa takiej zgody nie wyraził. ponadto 
kilkakrotnie trzeba było uzupełniać wniosek o dane 
i analizy, które wykraczały poza zakres przewidziany 
w podstawowych przepisach. tak też stało się w przy-
padku sołectwa gdów.

w gdowie możliwości inwestycyjne znacznie ogra-
niczają też tereny zalewowe. ograniczeniem w inwe-
stowaniu jest również zarezerwowana strefa pod linię 
kolejową. problemem stało się nawet uzgodnienie pro-
jektu planu z zarządem dróg wojewódzkich z uwagi 
na projektowaną obwodnicę. obecnie jesteśmy już na 
etapie ponownych uzgodnień, po korekcie projektu 
planu, i mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach 
projekt planu dla gdowa będzie wyłożony do publicz-
nego wglądu.

gdzie będzie opublikowana informacja o wyłoże-
niu projektu planu gdowa ?

ogłoszenie ukaże się w prasie – dzienniku polskim. 
informacja będzie również w biuletynie informacji 
publicznej, na stronie internetowej urzędu gminy, 
na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy w gdowie 
oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie 
gminy gdów. ponadto wszelkich informacji będzie 
można uzyskać w referacie inwestycji, zamówień 
publicznych i  planowania przestrzennego urzędu 
gminy w gdowie.

dziękuję za rozmowę.
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„mĄdra gmina 2013”

gmina gdów po raz kolejny znalazła się w  ścisłej 
czołówce samorządów biorących udział w konkursie 
pt.„mądra gmina 2013”. statuetkę oraz certyfikat dla 
gminy gdów odebrał jej gospodarz – zbigniew wojas. 
laureaci konkursu zostali wyłonieni w oparciu o kry-
terium uczestnictwa pracowników gminy, instytucji 
publicznych, organizacji pozarządowych oraz przed-
siębiorców funkcjonujących na terenie danej gminy, 
w organizowanych przez małopolski instytut samorządu 
terytorialnego i administracji szkoleniach i konferen-
cjach oraz przynależności do działających przy instytucie 
forów. w nagrodę za zajęcie ii miejsca przedstawiciele 
urzędu gminy gdów skorzystają bezpłatnie ze szkoleń 
organizowanych przez mistia.

dotacje Z PrZeZnacZeniem 
na realiZacje ZadaŃ PuBlicZnycH

co roku, z budżetu gminy gdów udzielane są dotacje 
celowe na realizacje zadań publicznych gminy gdów 
tj. wspieranie i rozwijanie kultury fizycznej wspieranie 
działalności rehabilitacyjnej prowadzonej na rzecz osób 
niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawno-
ścią na terenie gminy gdów.

lista podmiotów, którym udzielono dotacji na 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez 
organizację poprzez tworzenie warunków, w tym orga-
nizacyjnych sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej na 
terenie gminy gdów.

•	 lks „gdovia” w gdowie – 80 000,00zł.
•	 lks „raba” w książnicach – 39 000,00zł.
•	 uks „rokicie” szczytniki 26 500,00zł.
•	 lks „sparta” w winiarach – 11 000,00zł.
•	 stowarzyszenie akademia Futbolu pogórze – 

10 500,00zł.
•	 iks olimp w winiarach – 8 000,00zł.
•	 lks „zieloni” w niegowici – 4 000zł.
•	 lks „gryf” wiatowice – 4 000,00zł.
•	 krakowskie centrum taekwon – do – 4 000,00zł.
•	 uks przy zespole szkół w gdowie – 4 000,00zł.
•	 klub piłkarski zryw zręczyce – 2 000,00zł.
•	 uks grot – gdów – 2 000,00zł.

lista podmiotów, którym udzielono dotacji na 
ochronę i promocję zdrowia poprzez wspieranie działal-
ności rehabilitacyjnej prowadzone na rzecz osób niepeł-
nosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością. 

•	 caritas archidiecezji krakowskiej – 95 000,00zł.
•	 Fundacja osób niepełnosprawnych w podolanach 

– 55 000,00zł.

Łącznie na realizację zadań publicznych w 2014r. 
przeznaczono 345 000zł. w 2013r. na realizacje zadań 
publicznych gminy gdów wydano 318 000zł. w 2012r. 
przeznaczono 289 000zł., natomiast w  2011r. była 
to kwota w wysokości 256 000zł.

reKreacyjno – turyStycZna dolina raBy
zarząd województwa małopolskiego przyjął wstępną 
listę indywidualnych projektów w ramach działania 

9.3 „przygotowanie inwestycji strategicznych małopol-
skiego regionalnego programu operacyjnego na lata 
2007 – 2013”. na listę został wpisany m.in. wniosek 
złożony przez gminę gdów dotyczący przygotowania 
projektu raba open river. 

wysokość możliwych środków dotacji to 682 927,00; 
co stanowi 70% wartości szacowanych kosztów opraco-
wania dokumentacji dla partnerskiego przedsięwzięcia, 
którego liderem jest gmina gdów. 

przedsięwzięcie w dolinie raby będzie uzupełniało 
koncepcję województwa małopolskiego w  zakresie 
budowy tras rowerowych i biegowych, z przeznacze-
niem głównie dla turystyki rodzinnej i mieszkańców 
pobliskiego krakowa.

PodPŁomyK niegowicKi wPiSano 
na liStĘ ProduKtów tradycyjnycH

pod koniec ubiegłego roku na listę produktów trady-
cyjnych prowadzoną przez ministerstwo rolnictwa 
i rozwoju wsi został wpisany niegowicki podpłomyk 
z cebulką. jest on jednym z 27 wypieków tradycyjnych 
wpisanych w kategorii wyrobów piekarniczych i cukier-
niczych z całej małopolski.

tradycyjny podpłomyk to  okrągły placek z  ciasta 
chlebowego, z przypieczoną cebulą na powierzchni. pro-
duktem podstawowym do jego wykonania jest mąka. 
przygotowując podpłomyk z cebulą składniki miesza się 
w drewnianej dzieży z dodatkiem ciasta pozostałego 
z poprzedniego pieczenia chleba – naciastku. uformo-
wane placki wkłada się do pieca. niegowickie podpłomyki 
od zawsze wyróżniały się od innych tym, że smarowane 
były naturalnym, wiejskim masłem i posypywane cebulą.

uniwerSytet trZeciego wieKu
Fundacja osób niepełnosprawnych w  podolanach 
została po raz kolejny beneficjentem rządowego pro-

gramu na rzecz aktywności społecznej osób starszych 
na lata 2014 – 2020. 

w ramach pozyskanych środków /priorytet i. eduka-
cja osób starszych/ w okresie od 1 marca 2014 roku do 31 
grudnia 2014 działa akademia aktywności społecznej 
w ramach gdowskiego uniwersytetu trzeciego wieku 
(iii edycja). 

przewidziane w tym okresie zajęcia dla słuchaczy 
uniwersytetu iii wieku obejmują: wykłady z różnych 

laureaci konkursu mĄdra gmina 2013
jeden z wykładów w ramach seminarium wiedza o kulturze

warszaty bibułkarskie - przygotowywanie ozdób świątecznych
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kina, opery, muzeum oraz wyjazdy krajoznawcze (min. 
wadowice, kraków niepołomice, opactwo w tyńcu).

zajęcia są realizowane w centrum kultury w gdo-
wie oraz gimnazjum im. św. brata alberta w gdowie. 
gdowski uniwersytet iii wieku działa pod patronatem 
merytorycznym politechniki krakowskiej.

zainteresowanych udziałem w  zajęciach zapra-
szamy do sekretariatu utw w centrum kultury w gdo-
wie (i piętro). informację można również uzyskać pod 
numerem tel. (12) 251-43-67 wew. 24 lub 22.

dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w tym 
profilaktyka zdrowotna, turystyka, nowe technologie), 
zajęcia seminaryjne realizowane w trzech głównych 
nurtach tematycznych – „warto wiedzieć – aktywny 
senior”, „wiedza o kulturze”, „turystyka, historia i dzie-
dzictwo kulturowe”. ponadto, słuchacze biorą udział 
w sekcjach: ruchowej (wyjazdy na pływalnie, nordic 
walking, gimnastyka, taniec) informatycznej, języko-
wej i artystycznej (warsztaty artystyczne i chór). dla 
słuchaczy przewidziano wyjazdy edukacyjne do teatru, 

zajęcia nordic walkingnowością w tym roku są zajęcia taneczne dla seniorów

studenci zwiedzili m.in. muzeum w podziemiach krakowskiego rynku


