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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Gdów,
Dobiegły końca wakacje i skończył się czas
letniego wypoczynku.
Rozpoczyna się
wrzesień, który
jest
pierwszym
miesiącem
wytężonej pracy uczniów,
pedagogów i rodziców.
U progu nowego roku szkolnego Dzieciom i Młodzieży życzę,
aby szkoła była dla Was tym miejscem, do
którego z chęcią będziecie przychodzić, by poznawać otaczający nas
świat i jego tajemnice. Z kolei Nauczycielom i Rodzicom życzę konsekwencji w wychowywaniu młodego
pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.
2015

Czas wakacji był dla wielu okresem
urlopów i regeneracji sił. Dla tych
wszystkich, którzy pozostali w tym
okresie w domach przygotowaliśmy
bogatą ofertę imprez kulturalnych,
a największym wydarzeniem był
z pewnością koncert jubileuszowy
z udziałem największych artystów
polskiej sceny muzycznej z okazji
50-lecia działalności SKALDÓW. Do
wspólnego świętowania dołączyli
m.in. Anna Maria Jopek, Natalia Ku-

kulska, Maciej Maleńczuk, Muniek Staszczyk i inni, a imprezę poprowadził Tomasz
Kammel. Dwugodzinny koncert na żywo
transmitowała Telewizja Polska, która była
jednocześnie jego producentem. Według
szacunków TVP przed telewizorami zasiadło około 2 miliony widzów. Wydarzenie
zorganizowała Gmina Gdów i Centrum
Kultury w Gdowie, a partnerem przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie.
Obecnie wydanie gazety jest pierwszym
od wyborów samorządowych, które odbyły się jesienią ubiegłego roku. Za pośrednictwem naszego Biuletynu pragnę jeszcze

INWESTYCJE
raz podziękować Państwu za udział w głosowaniu i za udzielone mi poparcie. Wynik
wyborów jest świadectwem na to, że zauważane są zmiany jakie zaszły w okresie
sprawowanej przeze mnie funkcji przez
ostatnie lata. Wyrażona przez Was wola
kontynuacji pozytywnych zmian zobowiązuje mnie do dalszej wytężonej pracy
i służby dla dobra społeczeństwa naszej
gminy. Dokładam wszelkich starań, aby
moje obowiązki wykonywać sumiennie
i należycie, a danego mi zaufania nie zawieść. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaufanie i poparcie!
A co już udało się zrealizować w trakcie
pierwszych miesięcy tej kadencji?
Procedura związana z wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drugiego etapu obwodnicy Gdowa
jest w toku, prace na placu budowy hali
sportowej przy Gimnazjum w Gdowie idą

pełną parą, obecnie trwa opracowywanie
dokumentacji niezbędnej do realizacji
przedsięwzięcia pn. „Raba Open River”
obejmującego zagospodarowanie doliny
rzeki Raby na cele rekreacyjno – turystyczne, projekt „Elektroniczny urząd – współczesny obywatel” jest w realizacji, a „Budowa infrastruktury szerokopasmowego
internetu w gminie Gdów” już się zakończyła i bez przeszkód można z niego korzystać. To oczywiście tylko największe
zadania obecnie realizowane. Oprócz tego
wykonywanych jest szereg innych, mniejszych inwestycji i działań. O szczegółach
wszystkich przedsięwzięć możecie Państwo przeczytać na kolejnych stronach Biuletynu Informacyjnego, do czego serdecznie zapraszam.

Wójt Gminy Gdów
Zbigniew Wojas
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ROZBUDOWA OŚWIETLENIA
ULICZNEGO W WINIARACH
(NA GÓRKACH)
W marcu 2015 r. uzyskano pozwolenie na
budowę oświetlenia ulicznego przy drodze
gminnej w Winiarach (działka nr 275). Inwestycję obejmującą wykonanie około 290 m linii oświetlenia ulicznego, w tym montaż 6 słupów oraz instalacja 5 lamp oświetleniowych,
zrealizowano w kwietniu 2015r. Koszt robót
wyniósł 26 000 zł. Środki pochodziły z budżetu gminy Gdów. Wykonawcą robót był Tadeusz Opryszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TADEUSZ OPRYSZEK
FIRMA USŁUGOWA „WAT” INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Borzęta 247.

BUDOWA CHODNIKA
W PODOLANACH - I ETAP
W ostatnim kwartale 2014 roku prowadzona była budowa pierwszego etapu chodnika przy drodze wojewódzkiej w Podolanach. Inwestycję prowadzoną przez gminę
Gdów realizowała firma „WIK-POL” z Sułowa. Przedstawiła ona najkorzystniejszą

Budowa chodnika w Podolanach
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Pierwszy etap chodnika w Podolanch powstał
jesienią 2014 roku

ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego. Zadanie przewidywało
roboty rozbiórkowe, ciecie i rozebranie
nawierzchni, wykonanie kanalizacji opadowej, poszerzenie drogi oraz budowę zatoki autobusowej. Koszt robót budowlanych
wyniósł 100 778zł i został poryty z budżetu
gminy Gdów i Województwa Małopolskiego.

BUDOWA CHODNIKA
W KSIĄŻNICACH I PRZY
UL. BOCHEŃSKIEJ W GDOWIE
Chodnik w Gdowie powstał przy ul. Bocheńskiej (od skrzyżowania z ul. Obrytka

Budowa chodnika w Książnicach trwa - jesień 2014
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powstał na długości około 400mb. Zadanie
realizowała Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD z Nieznanowic, która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

BUDOWA CHODNIKA PRZY
UL. ŁAPANOWSKIEJ W GDOWIE
Finał prac przy drodze wojewódzkiej w Książnicach

Na początku sierpnia zakończyła się budowa chodnika przy ul. Łapanowskiej w Gdowie – od skrzyżowania z ul. Stadnicką
w kierunku tzw. Skotnicy. Zakres inwestycji
obejmował m.in. roboty przygotowawcze
i rozbiórkowe, budowę chodnika i zjazdów drogowych na długości około 180mb,
wzmocnienie skarpy, montaż urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego i znaków

Roboty przy budowie chodnika przy ul. Bocheńskiej
w Gdowie

Prace przy budowie chodnika na ul. Łapanowskiej
w Gdowie

Nowy chodnik w Gdowie - ulica Bocheńska

w kierunku Marszowic), a w Książnicach
od skrzyżowania z drogą powiatową (prowadząca na Łężkowice) w kierunku Gdowa.
Łączny koszt prac wyniósł około 272 000zł.
i został pokryty przez gminę Gdów i Województwo Małopolskie. Szlak dla pieszych

Gotowy chodnik - od skrzyżowania z ul. Stadnicką
w kierunku tzw. Skotnicy

URZĄD GMINY GDÓW
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drogowych. Koszt zadania wyniósł około
159 000zł. i został pokryty z budżetu gminy
Gdów i Województwa Małopolskiego.

BUDOWA CHODNIKA PRZY
UL. MYŚLENICKIEJ W GDOWIE
W kwietniu br. zakończyła się budowa
około 100mb chodnika przy ul. Myślenickiej w Gdowie. Zadanie polegało na
budowie brakującego odcinka chodnika,
który połączył istniejący szlak dla pieszych
z rondem na obwodnicy Gdowa. Budowę
prowadziła Firma Handlowo-Usługowa
INSTBUD z Nieznanowic. Koszt inwesty-

Budowa fragmentu chodnika
na ul. Myślenickiej w Gdowie

Ulica Myślenicka po zakończeniu budowy chodnika
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cji wyniósł około 35 000zł. i został pokryty
z budżetu gminy.

BUDOWA II ETAPU CHODNIKA
W NIEGOWICI
Gmina Gdów przejęła od Powiatu Wielickiego zadanie obejmujące budowę kolejnej
części chodnika przy drodze powiatowej
w Niegowici. Zakres zadania obejmował
wybudowanie II etapu chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem oraz remont
istniejących zjazdów. Koszt prac budowlanych wyniósł 137 812 i został pokryty z budżetu gminy Gdów i Powiatu Wielickiego.

Rozpoczęcie prac przy budowie chodnika

Gotowy chodnik przy drodze powiatowej w Niegowici
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BUDOWA CHODNIKA
W KSIĄŻNICACH
Rada Gminy Gdów podjęła uchwałę
w sprawie udzielenia Powiatowi Wielickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 350 000,00zł. z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej w Książnicach polegającą na budowie
chodnika na odcinku 500mb.

PRZEBUDOWA DRÓG
GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH
W 2014 I 2015 ROKU
Jesienią 2014 roku zakończyły się roboty
dodatkowe do zadania „Przebudowa dróg
gminnych i wewnętrznych wraz z odwod-

Nowa nakładka asfaltowa na ul. Młyńskiej
w Gdowie - jesień 2014

nieniem na terenie gminy Gdów w 2014
roku”. Prace były prowadzone w większości
sołectw na naszym terenie. Latem przebudowane zostały 33 odcinki dróg w 21 miejscowościach (Bilczyce, Cichawa, Fałkowice,

Prace na drodze gminnej w Marszowicach - w kierunku remizy OSP

Gdów, Hucisko, Krakuszowice, Kunice, Marszowice, Niewiarów, Nieznanowice, Niżowa, Pierzchów, Podolany, Stryszowa, Szczytniki, Wieniec, Wiatowice, Winiary, Zagórzany, Zalesiany, Zręczyce). Koszt inwestycji
wyniósł około 514 500,00zł. i został pokryty
ze środków własnych gminy Gdów. Roboty
uzupełniające polegały głównie na kontynuacji wcześniejszych remontów. Dodatkowe
prace kosztowały około 256 500zł.
W tym roku, w ramach zadania związanego
z przebudową dróg gminnych i wewnętrznych, nowe nakładki asfaltowe zostały ułożone w 21 miejscowościach naszej gminy.
Roboty realizowane były w następujących
miejscowościach: Cichawa, Czyżów, Fałkowice, Gdów, Hucisko, Krakuszowice,
Kunice, Liplas, Marszowice, Niegowić,
Niewiarów, Niżowa, Nieznanowice,
Pierzchów, Stryszowa, Szczytniki, Wieniec, Winiary, Wiatowice, Zagórzany
i Zręczyce. Inwestycję realizowała firma
KRUSZ-BUD” Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Iwulski, 32-007 Zabierzów
Bocheński z/s Wola Batorska-Żwirownia.
Koszt inwestycji wyniósł około 560 000zł.

URZĄD GMINY GDÓW
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REMONTY DRÓG DO PÓL
W 2014 I 2015 ROKU
Cichawa, Kunice, Liplas, Niewiarów, Niegowić, Pierzchów, Szczytniki i Winiary
– w tych miejscowościach naszej gminy
w 2014 roku wykonywane były remon-

W 2015 roku odnowiono kolejnych 10 odcinków dróg o łącznej długości 1780mb
znajdujących się w 8 miejscowościach.
Remonty dróg prowadzone były w Klęczanie, Kunicach, Niegowici, Niewiarowie,
Pierzchowie, Wieńcu, Winiarach i Zręczycach. Koszt zadania to około 176 000zł,
a inwestycja finansowana jest ze środków własnych oraz pozyskanych z Województwa Małopolskiego. Ponadto, dzięki
oszczędnościom powstałym po przetargu
wyremontowane zostanie dodatkowo jeszcze ponad 300 mb dróg. Będzie to kontynuacja prac prowadzonych w wakacje.

DROGA GMINNA W WINIARACH
Z NOWYM ASFALTEM
Jedna z dróg polnych wyremontowanych w 2014 roku

ty dróg prowadzących do pól. Prace
prowadzono łącznie na obcinku ponad
2100mb. Koszt zadania to 161 800zł.
Inwestycja finansowana była przez gminę Gdów oraz ze środków pozyskanych
z Województwa Małopolskiego.

Remont drogi w Zręczycach - lato 2015
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Na przełomie listopada i grudnia 2014
roku prowadzone były prace budowlane
na drodze w Winiarach (Zarabie). Nowa
nawierzchnia asfaltowa powstała na odcinku ponad 300mb. Zadanie było finansowane z pieniędzy pozyskanych z budżetu państwa oraz ze środków gminnych.
Przedsięwzięcie realizowała firma KRUSZ-BUD” Roboty Drogowo-Budowlane

Prace na drodze gminnej w Winiarach

INWESTYCJE

Droga z nowym asfaltem

Piotr Iwulski, 32-007 Zabierzów Bocheński
z/s Wola Batorska-Żwirownia. Została ona
wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie polegało na wykonaniu
nawierzchni jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa
(szerokość jezdni 3,00m). Odbiór końcowy
dokonywany został w obecności przedstawicieli Urzędu Gminy Gdów, wykonawcy
inwestycji oraz inspektora nadzoru. Okres
gwarancji na wykonane prace wynosi 5 lat.
Koszt inwestycji to ponad 79 000zł.

OŚWIETLENIE PARKINGU
DOLNEGO PRZY KOŚCIELE
W GDOWIE
W grudniu 2014 r. uzyskano pozwolenie
na rozbudowę oświetlenia ulicznego na
działkach 1221/7, 1221/3,1221/5,1221/6
w Gdowie . Inwestycja polegała na wykonaniu 27 m linii napowietrznej oświetlenia
ulicznego oraz 115m linii kablowej, w tym
montaż 1 słupa żelbetowego, 5 słupów
oświetleniowych parkowych oraz instala-

cji 6 lamp oświetleniowych, zrealizowano
w styczniu 2015r. W ten sposób oświetlono
parking, którego nawierzchnię wyremontowano w 2014r. Koszt robót wyniósł 28 840
zł. Zadanie w całości sfinansowano ze środków gminy Gdów. Wykonawcą robót był
Tadeusz Opryszek prowadzący działalność
gospodarcza pod nazwą TADEUSZ OPRYSZEK FIRMA USŁUGOWA „WAT” INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Borzęta 247.

DRUGI ETAP OBWODNICY GDOWA
– PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNEJ
DOKUMENTACJI
19 marca 2015 roku projektanci przygotowujący koncepcję budowy drugiej części obwodnicy Gdowa przedstawili mieszkańcom
proponowane warianty jej przebiegu. Podczas
potkania autorzy koncepcji drogi oraz raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko szczegółowo omówili zebranym propozycje poszczególnych wariantów poprowadzenia drugiego etapu obwodnicy Gdowa.
WARIANT I (PREFEROWANY) rozpoczynający się na rondzie przy ul. Bocheńskiej, z nowym mostem na Rabie i włączeniem do drogi wojewódzkiej 966 (ul.
Łapanowska) w okolicy ul. Dłużyzny długość: około 2,1 km
WARIANT II (ALTERNATYWNY) rozpoczynający się na rondzie przy ul. Bocheńskiej,
według tego wariantu droga ma prowadzić

URZĄD GMINY GDÓW
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Konsultacje z mieszkańcami w sprawie przebiegu
obwodnicy

na obecny most i zostać włączona do drogi
wojewódzkiej 966 (ul. Łapanowska) przed
obecnym mostem w okolicy placu targowego nad Rabą - długość: około 1,4 km
WARIANT III (ALTERNATYWNY) rozpoczynający się na rondzie przy ul. Bocheńskiej, z nowym mostem na Rabie i włączeniem do drogi wojewódzkiej 966 (ul. Łapanowska) na skrzyżowaniu z ul. Stadnicką
- długość: około 1,7 km.

jektantów obwodnicy, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz władze samorządowe Województwa Małopolskiego
i gminy Gdów. Po spotkaniu konsultacyjnym do grona jego zwolenników dołączyli
także mieszkańcy. Poparli oni budowę drogi z nowym mostem na Rabie i włączeniem
do drogi wojewódzkiej w okolicy ul. Dłużyzny. Ponadto, zebrani dopytywali projektantów i przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich m.in. o elementy techniczne drogi
(zjazdy, skrzyżowania…), aspekty społeczne
i przyrodnicze budowy, wyznaczenie dróg
serwisowych przy nowej trasie, przebudowę

Dotychczas pierwszy wariant przebiegu
nowej drogi preferowany był przez proKonsultacje z mieszkańcami Gdowa

istniejących linii energetycznych, termin wykonania prac w terenie i inne.

Podczas konsultacji zostały zaprezentowane
m.in. mapy z wariantami przebiegu
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Obecnie w Urzędzie Gminy prowadzone
jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Budowa obwodnicy Gdowa etap II”.

INWESTYCJE

DRUGI ETAP OBWODNICY
GDOWA –
FINANSOWANIE INWESTYCJI
Podczas obrad VIII Sesji Rady Gminy
Gdów zebrani zdecydowali o udzieleniu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Małopolskiego
w kwocie 1 889 752,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie: „Obwodnica Gdowa
- etap II” (szacunkowa wartość całej inwestycji wynosi 50 milionów złotych.). Wykonanie uchwały powierzono wójtowi.
Następnie wójt Zbigniew Wojas podpisał
z przedstawicielami Województwa Małopolskiego umowę dotyczącą wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Obwodnica Gdowa - etap II”. Na podstawie
niniejszego dokumentu z budżetu gminy
Gdów zostanie udzielona dotacja celowa
z przeznaczeniem na realizację całego zadania polegającego na opracowaniu doku-

mentacji budowlano-wykonawczej wraz
z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej, wykonaniu
robót budowlanych zatwierdzonych pozyskanymi w toku procesu inwestycyjnego
decyzjami administracyjnymi, a także regulacji stanów prawnych nieruchomości
wraz z wypłatą odszkodowań.
Inwestorem zadania objętego umową jest Województwo Małopolskie. Do współpracy przy
realizacji przedsięwzięcia upoważniony zostanie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ
PRZY GIMNAZJUM W GDOWIE
W przyszłym roku zakończy się budowa
hali sportowej przy Gimnazjum im. św.
Brata Alberta w Gdowie. Koszt inwestycji wynosi 4 990 000,00zł. Hala sporto-

Budowa hali - październik 2014

Podpisanie umowy - wójt Zbigniew Wojas,
członek Zarządu Województwa Jacek Krupa
oraz skarbnik gminy Katarzyna Lisowska

Budowa hali - luty 2015

URZĄD GMINY GDÓW
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ścianki działowej, przeniesienie instalacji
monitoringu, wymianęinstalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

Budowa hali - maj 2015

Komisariat policji w trakcie remontu

Budowa hali - wakacje 2015

wa usytuowana jest pomiędzy budynkiem
szkoły, a kompleksem sportowym ORLIK.
Sala gimnastyczna o wymiarach 28 x 44
m z pełnowymiarowym boiskiem do piłki
ręcznej oraz widownią na 360 miejsc ma
służyć przede wszystkim gimnazjalistom,
ale będzie także wykorzystywana do organizowania imprez sportowych i kulturalnych. W budynku powstanie także magazyn sprzętu sportowego, szatnie i sanitariaty oraz przestronny hol wejściowy z toaletami i szatnią. Nowy obiekt zostanie połączony przewiązką z budynkiem szkoły.

układanie płytek, malowanie pomieszczeń…
Wartość remontu wynosi około 50 000zł. Remont zostanie sfinansowany z budżetu gminy Gdów.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI
DLA PROJEKTU „REKREACYJNO
-TURYSTYCZNA DOLINA RABY”

REMONT KOMISARIATU
POLICJI W GDOWIE

Wójt Zbigniew Wojas jako gospodarz gminy będącej liderem partnerskiego projektu czterech gmin (Dobczyce, Gdów, Kłaj
i Drwinia) podpisał umowę na wykonanie
dokumentacji dla zadania pn. „Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby”. Wszelkie
opracowania przygotuje firma GreenLanding Andrzej Rapacz z siedzibą w Wałbrzychu, która została wyłoniona w trybie
przetargu nieograniczonego.

Zadanie miało na celu powiększenie policyjnej dyżurki oraz urządzenie poczekalni. Zakres prac obejmował m.in. rozebranie

Umowa obejmuje:
- opracowanie kompleksowej koncepcji
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MONTAŻ URZĄDZEŃ
ZABAWOWYCH W CICHAWIE,
KLĘCZANIE I NIŻOWEJ

Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji

rozwoju infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Dolinie Raby na terenie gmin
partnerskich: gminy Dobczyce, Gdów,
Kłaj i Drwinia,
- opracowanie dokumentacji technicznej:
budowlanej i wykonawczej dla wybranej
infrastruktury rekreacyjno- turystycznej,
- opracowanie analiz finansowo - ekonomicznych dla fazy inwestycyjnej i eksploatacyjnej.
Wartość zamówienia opiewa na kwotę 1
082 812,47zł. Dofinansowanie na projekt
w kwocie 682 927 zł. pochodzi ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.3 Przygotowanie
Inwestycji Strategicznych Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013. Na bazie powstałych
projektów w kolejnych latach realizowane
będą inwestycje związane z zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Raby, w tym
m.in. trasy pieszo – rowerowe wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą.

Podczas tegorocznych wakacji w kolejnych miejscowościach naszej gminy zostały zamontowane urządzenia zabawowe dla
dzieci na wolnym powietrzu. Łączny koszt
zakupu i montażu sprzętów w Cichawie,
Klęczanie i Niżowej wyniósł około 52 000zł.
i został pokryty z budżetu gminy Gdów.

Plac zabaw w Cichawie

Plac zabaw w Klęczanie

Plac zabaw w Niżowej

URZĄD GMINY GDÓW
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NOWY SAMOCHÓD POŻARNICZY
DLA OSP WIENIEC
W ostatnim kwartale 2014 roku został
przekazany do Ochotniczej Straży PożarRemiza OSP Pierzchów przed remontem

ku br. Gmina Gdów pozyskała na ten cel
dotację w wysokości około 30 000zł.

WYMIANA INSTALACJI WODNEJ
W BUDYNKU REMIZY OSP GDÓW
Nowy samochód OSP Wieniec

nej w Wieńcu samochód pożarniczy marki Fiat Ducato. Pojazd został pozyskany
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wieliczce i wpłynął na podniesienie gotowości bojowej jednostki.

REMONT REMIZY OSP PIERZCHÓW
W RAMACH PROGRAMU
„MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015”
Zakres prac remontu remizy OSP Pierzchów obejmie m.in. gruntowanie i malowanie elewacji, malowanie dachu, remont
kominów, remont schodów zewnętrznych,
remont stolarki (częściowa wymiana drzwi,
okien i parapetów). Z kosztorysu inwestorskiego wynika, że remont będzie kosztował około 76 000zł. Zadanie współfinansowane będzie z programu MAŁOPOLSKIE
REMIZY 2015 i zakończy się w październi-
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Instalacja wody w budynku remizy wykonana była w latach 70-tych ubiegłego wieku. Na przestrzeni ostatnich kilku lat w wyniku awarii wymieniano niewielkie fragmenty
skorodowanej instalacji wody. W tym roku
przewidziano środki w budżecie gminy na
wyminę instalacji w całym budynku. Zakres
robót
obejmował:
demontaż skorodowanych rur stalowych , montaż nowej
instalacji wody z rur
z tworzywa sztucznego, izolację rur
otulinami Thermaflex, montaż osprzętu: pompy, zawory,
wykonanie instalacji
hydrantowej. Koszt
robót wyniósł około
Wymiana instalacji wodnej
45 000,00zł brutto. w remizie OSP Gdów

KULTURA
INWESTYCJE

PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY
MŁODZIEŻY CK-ART 2015
Tegoroczny Przegląd Twórczości Młodzieży CK-art zgromadził uczestników z 34
placówek oświatowych i kulturalnych z aż
5 powiatów: wielickiego, myślenickiego,

bocheńskiego, nowosądeckiego, krakowskiego, nowotarskiego. Organizatorem
przedsięwzięcia było Centrum Kultury
w Gdowie i gmina Gdów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wójt gminy
Gdów Zbigniew Wojas.

MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE
SPOTKANIA TEATRALNE
RAMPA 2015
W ostatnim tygodniu maja br. odbył się Festiwal Teatralny RAMPA. Na scenie gdowskiego Centrum Kultury zaprezentowały
się dziecięce i młodzieżowe grupy teatral-

ne z powiatu wielickiego i krakowskiego.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął
wójt gminy Gdów Zbigniew Wojas.

URZĄD GMINY GDÓW
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100 ROCZNICA URODZIN
TADEUSZA KANTORA
6 kwietnia 2015 roku minęła 100 rocznica urodzin Tadeusza Kantora. Z tej okazji
został udostępniony dla zwiedzających

Dom Twórczości Tadeusza Kantora w
Hucisku. Spotkali się w nim przyjaciele
artysty i dawni współpracownicy z Polski
i zagranicy. Willę mogli bezpłatnie zwiedzać również mieszkańcy i turyści. Obok
budynku stoi tzw. „krzesło Kantora”. Jest to
ogromna, betonowa rzeźba, która powstała dzięki Fundacji im. Tadeusza Kantora
w 1995 roku. Jej projekt został stworzony
przez samego artystę w ramach „cyklu pomników niemożliwych”. W skład owego
cyklu wchodzą jeszcze projekt olbrzymiej
żarówki czy most na Wiśle w kształcie
ogromnego wieszaka. Podobne, choć niż-
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sze krzesło, powstało w 2011 roku przy ul.
Rzeźniczej we Wrocławiu, tuż obok Teatru
Współczesnego. Rzeźba wzorowana jest
na drewnianym, składanym krześle ogrodowym i jest wykonana z betonu.

Dom Twórczości Tadeusza Kantora należy
do żony artysty – Marii Stangret Kantor i za
jej zgodą jest udostępniany gościom.

WYDANIE „KRONIKI GDOWA”
25 kwietnia została uroczyście zaprezentowana „Kronika Gdowa” autorstwa Piotra
Gumułki. Książka opowiada o dawnym życiu gdowian, a ostatnie zapiski autor poczynił w niej w latach 60-tych XX wieku.
Pełny tytuł publikacji brzmi „KRONIKA
GDOWA - przez wiek XVIII i XIX do lat

INWESTYCJE
KULTURA

Okładka KRONIKI GDOWA

60-tych XX wieku - z opowieści, zapisków,
dokumentów i not historycznych spisana”. Autorem 580-stronicowego dzieła jest
Piotr Gumułka (ur. 1896r., zm. 1969r.).
Jako lokalny patriota brał on czynny udział

w życiu miejscowości, a co dzisiaj najcenniejsze także opisywał wydarzenia których sam był aktywnym uczestnikiem lub
świadkiem. Zakres tematyczny publikacji
obejmuje m.in. powstanie nazwy miejscowości, opis istniejącej zabudowy, charakterystykę oświaty i kultury, zapiski o lokalnych zwyczajach i obrzędach, opisy miejsc
i ich znaczenia…
Książka miała ukazać się w latach 60-tych
XX wieku. Autor jednak nie zdążył wydać
swojego dzieła i przez kilkadziesiąt lat
jego zapiski nie ujrzały światła dziennego. Dopiero kilka miesięcy temu rodzina
autora we współpracy z Wydawnictwem
ART CONNECTION i przy wsparciu gminy
Gdów postanowiła ponownie opracować
zgromadzone materiały i przygotować je
do druku. Dzięki temu udało się opublikować teraz to, czego nie zdążył sam autor.
Publikację można zakupić w Centrum
Kultury w Gdowie – cena 50 złotych jako
pokrycie kosztów opracowania i wydania.
Książkę będzie można także wypożyczyć
w Gminnej Bibliotece Publicznej.

„BOHATEROWIE WYCHODZĄ
Z OKŁADEK”

Uroczysta promocja KRONIKI GDOWA

Tak brzmiał tytuł projektu realizowanego
przez Fundację Teatralną w partnerstwie
z Gminną Biblioteką Publiczną, a podsumowaniem jego działań było Święto Biblioteki. Wówczas przygotowano m.in.
prezentację spektaklu „Mały Książę”, koro-

URZĄD GMINY GDÓW
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Korowód bajkowych postaci przeszedł ulicami Gdowa

Warsztaty dla uczniów Gimnazjum w Gdowie
poprowadziła aktorka Alina Chechelska

Spotkanie uczniów z autorką książek
dla młodzieży Marta Fox

18
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wód bajkowych postaci oraz recytację wierszy Jana Brzechwy,
Juliana Tuwima, Danuty Wawiłow przez przedszkolaków.
Gościem specjalnym spotkania
w Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Gdowie była Marta Fox
- autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Ponadto, w Centrum Kultury
w Gdowie odbyła się prezentacja fragmentów współczesnej prozy Mariusza Sieniewicza i Szczepana Twardocha
w wykonaniu aktorów Teatru Śląskiego,
następnie spotkanie z poetką i dziennikarką Barbarą Gruszką – Zych oraz prezentacja spektaklu „Piąta strona świata” wg prozy Kazimierza Kutza.
Projekt pt.„Bohaterowie wychodzą z okładek” dofinansowany został ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - priorytet promocja literatury
i czytelnictwa.

INWESTYCJE
KULTURA

NOWE KSIĄŻKI
W BIBLIOTECE
Gminna Biblikoteka Publiczna w Gdowie poraz kolejny bierze udział w programie Biblioteki Narodowej ,,Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Pozyskane środki w kwocie 11 160 zł, przeznaczone będą na zakup
literatury pięknej oraz popularnonaukowej.

PROJEKT PN” BUDUJEMY
LEPSZĄ WSPÓŁPRACĘ
I NOWE INICJATYWY”
Zadanie, do którego Centrum Kultury
w Gdowie przystąpiło we współpracy
z Narodowym Centrum Kultury, polega na
zainicjowaniu działań służących wzmocnieniu zaangażowania CK w Gdowie w rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego
społeczności lokalnej w gminie Gdów.
Podczas spotkań ze społecznością lokalną
przeprowadzona została diagnoza potrzeb,
opracowano zarysy inicjatyw, regulamin
wyboru tych inicjatyw…. W drodze głosowania wybrano 7 zadań, które będą realizowane jesienią br. Najwięcej punktów podczas oceny otrzymały następujące pomysły:
- „Sprawdźmy się! Zawody na profesjonalnej ściance wspinaczkowej” – Cichawa
- „Cykl warsztatów manualnych TALENT
W RĘKACH” – Cichawa
- „Vademecum dla każdego – cykl warsztatów kulinarnych, plastycznych i florystycznych”- Czyżów

- „Elegancja na parkiecie – kurs tańca towarzyskiego” – Czyżów
- „Świat widziany obiektywem – zajęcia fotograficzne” – Czyżów
- „Wieczór na leżakach – letnie kino plenerowe w Gdowie” - Gdów
- „Mój portret – warsztaty fotografii portretowej” - Niegowić
Szczegółowe informacje na temat realizacji poszczególnych zadań zostaną
przedstawione w najbliższych tygodniach
na stronach internetowych gminy Gdów
i Centrum Kultury w Gdowie.

UNIWERSYTET TRZECIEGO
WIEKU W GDOWIE
I CZYŻOWIE - DOFINANSOWANIE
KOLEJNEJ EDYCJI
Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach uzyskała dofinansowanie na realizację
projektu ,,Akademia Aktywności Społecznej
w Ramach Gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - IV edycja” w Ramach Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych.
Ponadto, od maja br. otwarta została także
filia gdowskiego UTW w Domu Ludowym
w Czyżowie. Seniorzy maja do wyboru
szereg różnorodnych zajęć m.in. seminaria
(3 grupy tematyczne), artystycznych (chór,
warsztaty plastyczne), ruchowych (zajęcia
na pływalni, nordic walking, gimnastyka rehabilitacyjna), tanecznych, językowych (język
angielski), informatycznych….

URZĄD GMINY GDÓW
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ŚWIĘTO ZIEMI GDOWSKIEJ 2015
W OBIEKTYWIE
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KONCERT Z OKAZJI 50-LECIA
SKALDÓW W OBIEKTYWIE

URZĄD GMINY GDÓW
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REMONTY ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH I BUDOWA
PLACÓW ZABAW

cach, Wiatowicach i Jaroszówce, a przy
szkołach w Winiarach, Zręczycach i Niegowici powstały nowe obiekty dla dzieci.

Gmina Gdów pozyskała 1 018 126,32zł. na
realizację projektu „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy Gdów”.
W ramach zadania modernizowano 10 oddziałów przedszkolnych działających przy
szkołach podstawowych.
Rozbudowano place zabaw w Pierzchowie, Książnicach, Marszowicach, Bilczy-

Książnice

Bilczyce

Marszowice

Jaroszówka

Niegowić
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Urządzenia do zabaw na świeżym powietrzu wyposażone są m.in. w huśtawki, karuzele, tory przeszkód, labirynty, piaskownice… Ponadto, przedsięwzięcie miało na
celu poprawę warunków lokalowych poszczególnych oddziałów i doposażenie ich
w niezbędne meble, sprzęt teleinformatyczny, pomoce dydaktyczne, zabawki, a także
zakup urządzeń do kuchni i mebli do szatni. Z efektów projektu skorzysta ponad 250
maluchów uczęszczających do oddziałów
przedszkolnych, które działają przy szkołach
podstawowych w całej gminie
Projekt finansowany jest ze środków Eu-

Wiatowice

Zręczyce

Pierzchów

ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 przy udziale środków stanowiących wkład własny Gminy
Gdów. Zadanie realizowane było do 30
czerwca 2015r.

DODATKOWE MIEJSCA
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Winiary

Tylko w ostatnim roku uruchomione zostały dodatkowe oddziały w Przedszkolu
Samorządowym w Gdowie dla 50 dzieci.
Było to możliwe dzięki zaadoptowaniu po-
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Dodatkowy oddział dla dzieci

łów w gdowskim Przedszkolu kosztowało
około 60 000zł. i było pierwszym etapem
zadania pn. „Przebudowa części parteru
i części poddasza budynku przedszkola
w Gdowie”. Druga cześć zadania obejmuje m.in. zaadoptowanie nieużytkowej
części strychu na aulę, utworzenie sali
zabaw ruchowych, pokoju nauczycielskiego, magazynu i kolejnych sanitariatów. Według kosztorysu inwestorskiego
koszt robót budowlanych wyniesie około
150 000zł.

KONKURSY NA STANOWISKO
DYREKTORÓW SZKÓŁ

Łazienka dla maluchów

mieszczeń na kolejne sale zabaw i sanitariaty. Ponadto, na przestrzeni ostatnich lat liczba miejsc zwiększyła się ponad dwukrotnie.
Liczba dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Gdowie w ostatnich latach:
Rok szkolny 2010/2011 – 125 dzieci,
Rok szkolny 2011/2012 – 175 dzieci,
Rok szkolny 2012/2013 – 192 dzieci,
Rok szkolny 2013/2014 – 220 dzieci,
Rok szkolny 2014/2015 – 266 dzieci,
Rok szkolny 2015/2016 – 266 dzieci.
Utworzenie dwóch dodatkowych oddzia-
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27 marca 2015 został ogłoszony konkurs na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie oraz Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici. Ponadto, 5 czerwca br. wójt
gminy Gdów ogłosił konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Wiatowicach.
Konkursy na stanowiska dyrektorów przeprowadziła komisja konkursowa w skład
której weszli: przedstawiciele gminy
Gdów, przedstawiciele organu prowadzącego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców oraz przedstawiciel
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W wyniku przeprowadzonego konkursu na
stanowisko dyrektora SP w Pierzchowie została wybrana Pani Grażyna Pogorzelczyk

INWESTYCJE
OŚWIATA
– Kluska, a dyrektorem Gimnazjum w Niegowici został Pan Leszek Rajtarski. W SP
w Wiatowicach na stanowisko dyrektora
wybrano Panią Joannę Konior.

NAJLEPSI GIMNAZJALIŚCI
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Uczniowie wyróżnieni w Gimnazjum
w Gdowie:
Nagrodę Wójta Gminy Gdów (nagroda
pieniężna w wysokości 300zł.) otrzymała
Weronika Zastawniak,
Nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy
Gdów otrzymała Paulina Augustynek,
Nagrodę Rady Rodziców otrzymała Dominika Kasprzyk,
Nagrodę Dyrektora Gimnazjum otrzymali: Zuzanna Biernat i Mateusz Rybak.
Uczniowie wyróżnieni w Gimnazjum
w Niegowici:
Nagrodę Wójta Gminy Gdów (nagroda
pieniężna w wysokości 300zł.) otrzymała
Klaudia Janik,
Nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy
Gdów otrzymała Marta Sobór,
Nagrodę Rady Rodziców otrzymała Karolina Rybka,
Nagrodę Dyrektora Gimnazjum otrzymał
Maksymilian Stańczyk.

w Gdowie brali udział w projekcie pn. „Pociąg do edukacji”. Przedsięwzięcie realizowane było przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Dolina Raby” we współpracy z gminą Gdów, a fundusze pochodziły z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt obejmował udział w zajęciach podzielonych na kilka obszarów:
„Wyrównujemy szansę” – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne i zajęcia z dysgrafii,
„Kompetencje kluczowe” – zajęcia dla

Doświadczenia przyrodnicze w szkole

„POCIĄG DO EDUKACJI”
Od ponad roku uczniowie z klas IV – VI
Szkoły Podstawowej im św. Jana Kantego

Spotkanie z hejnalistą Krzysztofem Danielem

URZĄD GMINY GDÓW
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kówka, plastyka, taniec, wyjazdy na basen.
Odbywają się także wyjazdy do kina, teatru, muzeum, wycieczki krajoznawcze.
W ramach projektu najlepsi uczniowie
w nagrodę za osiągnięcia edukacyjne wyjadą na obóz językowy.
Wycieczka do Krynicy

PROJEKT PN. „ROBIN HOOD NA
DWORZE KRÓLOWEJ ELŻBIETY II”

Zajęcia sportowe

uczniów pragnących poszerzać swoje
umiejętności poprzez wykorzystanie techniki ICT, poprzez udział w różnych kołach
zainteresowań, kółkach regionalnych, zajęciach szachowych, prowadzenie doświadczeń, eksperymentów,
„Mój drugi język” – dodatkowe zajęcia
z wykorzystaniem technologii ICT, kształtujące kompetencje językowe. Gramatyka,
wymowa, uwzględnienie kultury obcych
krajów oraz sytuacji dnia codziennego,
„Mój czas wolny” – zajęcia przeciwdziałające patologiom - zajęcia sportowe z elementami technik relaksacyjnych, kształtujące umiejętności prawidłowego wypoczynku, m.in. tenis stołowy, siatkówka, koszy-
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Ponadto, na potrzeby realizacji projektu zakupione zostały: tablica interaktywna z rzutnikiem oraz laptopem i głośnikami, stoły do
gry w tenisa, stroje ludowe, drabinki koordynacyjne oraz niezbędne pomoce dydaktyczne tj. książki, mapy, ćwiczenia, gry edukacyjne itp. oraz materiały biurowe.
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Realizatorem Programu była Nidzicka
Fundacja Rozwoju NIDA w Nidzicy, która
przyznała Gminie Gdów grant na realizację Projektu przez Szkołę Podstawową im
Ojca św. Jana Pawła II w Niegowici. Program w okresie od września 2014 r. do
czerwca 2015 r. zapewnił uczniom szereg
zajęć dodatkowych z języka angielskiego,

Konkurs o krajach anglojęzycznych

INWESTYCJE
OŚWIATA
zajęć teatralnych oraz zakup pomocy dydaktycznych. Projekt przewidywał niefinansowy wkład własny Gminy w kwestii
udostępniania sal na zajęcia dodatkowe.

POMOC MATERIALNA
DLA UCZNIÓW
Od marca br. zrealizowano drugą transzę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów
naszej gminy. Zadanie realizowane było ze
środków budżetu Gminy Gdów przy współudziale dotacji z budżetu państwa. Obecnie
realizację powyższego zadania przejął Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie.

- remont instalacji odgromowej
- remont dwóch sal lekcyjnych, 3 korytarzy
i toalety
Szkoła Podstawowa w Gdowie
- remont dachu na budynku szkoły
- wymiana odcinków instalacji wod-kan
oraz montaż elementów kanalizacyjnych
w dwóch pomieszczeniach
- modernizacja instalacji elektrycznej i niskoprądowej w trzech pomieszczeniach
szkoły

REMONTY I INWESTYCJE
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Okres wakacji to najlepszy czas na przeprowadzenie tego rodzaju prac. Jednak
niektóre przedsięwzięcia były wykonane
już wcześniej. Poniżej przedstawiamy informację o najważniejszych zadaniach realizowanych od początku 2014r.

Malowanie korytarzy - SP Gdów

Wartość wszystkich prac wynosi około 180
000zł. Do najważniejszych zadań remontowych i inwestycyjnych zrealizowane
w jednostkach oświatowych gminy Gdów
w okresie I – VI 2015 rok oraz realizowanych w okresie wakacyjnym należą:
Szkoła Podstawowa Bilczyce
- usunięcie awarii c.o.

Remont sal lekcyjnych - SP Gdów

URZĄD GMINY GDÓW

27

OŚWIATA
Szkoła Podstawowa w Jaroszówce
- prace związane z drenażem, izolacją budynku szkoły

Wykonanie drenażu budynku szkoły - SP Jaroszówka

Szkoła Podstawowa Książnice
- wykonanie ogrodzenia szkoły od strony
północnej

Ogrodzenie od strony północnej - SP Książnice

Szkoła Podstawowa Marszowice
- remont parkietu
Szkoła Podstawowa Niegowić
- wykonanie schodów wraz z dojściem do
placu zabaw
Szkoła Podstawowa Pierzchów
- wymiana naczynia przepompowego c.o.
- remont oddz. przedszkolnego
- renowacja parkietów w salach lekcyjnych
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Szkoła Podstawowa Szczytniki
- rozbudowa placu zabaw

Rozbudowa placu zabaw - SP w Szczytnikach

Przedszkole Samorządowe w Szczytnikach
- remont ogrodzenia
- malowanie sali lekcyjnej (zakup materiałów)

Remont ogrodzenia - Przedszkole Szczytniki

Szkoła Podstawowa Wiatowice
- doprowadzenie przyłącza siły do pomieszczenia gospodarczego szkoły
Szkoła Podstawowa Winiary
- wymiana instalacji wodnej
- remont instalacji centralnego ogrzewania
- montaż grzejników
- montaż lamp
- malowanie sali gimnastycznej (koszty zakupu materiałów + wolontariat Rady Rodziców)

INWESTYCJE
OŚWIATA
Szkoła Podstawowa Zręczyce
- remont ogrodzenia, wykonanie furtki i bramy
- modernizacja instalacji ciepłej wody
i wymiana naczynia przeponowego
Gimnazjum Niegowić
- malowanie sali lekcyjnej, głównego korytarza oraz toalet w przyziemiu

WSPÓŁPRACA GIMNAZJUM
W GDOWIE Z UNIWERSYTETEM
PEDAGOGICZNYM W KRAKOWIE
Od 1 września 2014 r. Gimnazjum im. św.
Brata Alberta w Gdowie podjęło współpracę dydaktyczną z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie na Wydziale Matematyczno
– Fizyczno – Technicznym oraz Wydziale Geograficzno – Biologicznym. Zajęcia
dla młodzieży gimnazjalnej prowadzone są
w specjalistycznych pracowniach Instytutów: Fizyki. Techniki, Matematyki oraz w Katedrze Informatyki i Metod Komputerowych
oraz laboratoriach Instytutów: Geografii
i Biologii. Współpraca nadal trwa.

REALIZACJA PROJEKTU
EDUKACYJNEGO „MISJA
PRZYRODA” – ZIELONE SZKOŁY
W PARKACH NARODOWYCH
W dniu 13 marca 2015 r. Gmina Gdów podpisała umowę z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart

Fund” na realizację projektu „Misja Przyroda” – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych,
do którego zakwalifikowało się Gimnazjum
im. św. Brata Alberta w Gdowie. Projekt ten
będzie realizowany w gimnazjum od września 2015 r. W ramach projektu 36 uczniów
gimnazjum bezpłatnie uczestniczyć będzie
w pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych.
Realizacja zajęć odbywa się w trzech etapach. Etap I (2 godziny dydaktyczne) będzie
realizowany bezpośrednio przed wyjazdem
do parku narodowego. W ramach tego etapu
uczniowie dowiedzą się o celach projektu,
jego założeniach edukacyjnych, a także zostaną wprowadzeni w fabułę projektu. Ich
zadaniem będzie natomiast przygotowanie
informacji o parku narodowym, do którego udadzą się na zajęcia edukacyjne. Drugi
etap to zajęcia edukacyjne w parku narodowym, realizowane w formule tzw. zielonej
szkoły (5 dni – poniedziałek – piątek). Etap
III (10 godzin dydaktycznych), stanowiący
kontynuację I i II etapu, będzie odbywał się
w formie zajęć pozalekcyjnych w miejscu zamieszkania uczniów lub najbliższej okolicy
szkoły. W jego ramach przewiduje się realizację projektów edukacyjnych oraz ogólnopolski konkurs prac projektowych, zgodnie
z fabułą projektu. Projekt finansowany jest ze
środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków Funduszu. W ramach realizacji projektu
poza udostępnieniem sal do prowadzenia
zajęć oraz zapewnieniem opieki z budżetu
Gminy Gdów zostanie sfinansowany dowóz
uczniów na zajęcia oraz na zieloną szkołę.

URZĄD GMINY GDÓW
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GOSPODARKA KOMUNALNA

PORZĄDKOWANIE DZIKICH
WYSYPISK ŚMIECI
Na bieżąco na terenie gminy Gdów likwidowane są dzikie wysypiska śmieci powstające
głównie na terenach zalesionych oraz przy
szlakach komunikacyjnych. Pomimo montowanych tabliczek z wyraźnym zakazem wysypywania odpadów miejsca to stają się często
„wygodnym” terenem do nielegalnego pozbywania się śmieci - butelek plastikowych, szkła,

Jedno z dzikich wysypisk w gminie Gdów

zużytych pieluch, opon, odpadów wielkogabarytowych, a także odpadów remontowych.
W przypadku, gdy zauważą Państwo, że ktoś
nielegalnie wyrzuca śmieci na terenie naszej
gminy, prosimy o zgłaszanie zaistniałego faktu na Komisariat Policji (Tel 12 251 40 07) lub
do Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy (tel. 12 251 55
01). Dzięki interwencji Mieszkańców nasze
środowisko będzie czyste.

się odpadów. Praktyka ta, nie dość że bardzo
słaba energetycznie, niesie ze sobą ogromne zagrożenie. Powolne spalanie śmieci
uwalnia bowiem niebezpieczne dla zdrowia
związki, przede wszystkim dioksyny. Dlatego przypominamy wszystkim mieszkańcom
Gminy Gdów, iż obowiązuje ustawowy
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.
Jeżeli wiesz, że ktoś pali śmieci, reaguj! Zawiadom Policję. Nie pozwalaj, żeby ktoś truł
Ciebie i Twoją rodzinę. Nikt nie ma prawa
narażać Twojego zdrowia i życia.
Masz prawo walczyć o zdrowie swoje i swoich najbliższych.

REALIZACJA PROJEKTU
„ŚRODOWISKO BEZ BARSZCZU
SOSNOWSKIEGO”
Zakończył się pierwszy etap realizacji projektu „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”
Na naszym terenie Barszcz występuję na obszarze około 5,5 ha. W 2014 roku wykonano
zabiegi mechanicznego zwalczania polegają-

STOP DLA PALENIA ŚMIECI
W DOMOWYCH PIECACH!
Mimo okresu letniego wielu ludzi wciąż postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za bezpłatną, prostą i niekłopotliwą
metodę ogrzewania wody oraz pozbywania
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Realizacja projektu ,,Środowisko bez Barszczu
Sosnowskiego” była głównym tematem spotkania
z Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim w Cichawie.

GOSPODARKA
INWESTYCJE
KOMUNALNA
ce na wycinaniu roślin sprzętem ręcznym oraz
chemicznego niszczenia mieszanką środków
chemicznych przy pomocy opryskiwaczy plecakowych. Zabiegi były wykonywane ręcznie
ze względu na trudno dostępny teren porośnięty roślinami m.in. skarpy potoków i rowów
melioracyjnych, miedze… W bieżącym roku
wykonano już dwa zabiegi mechaniczne i chemiczne, a w okresie od końca sierpnia do października zaplanowane są jeszcze kolejne dwa.
Gdzie na terenie naszej Gminy występuje
najwięcej Barszczu Sosnowskiego?
Najwięcej tego typu zagrożenia w naszej Gminie występuje w miejscowościach: Cichawa,
Szczytniki, Krakuszowice oraz wzdłuż drogi
Świątniki - Zborczyce. Dodatkowo roślinę można spotkać nad potokiem Gnojskim, wzdłuż
szlaków komunikacyjnych Cichawa - Grodkowice i Cichawa - Szczytniki oraz wzdłuż rowów
w Cichawie. Miejsca występowania Barszczu
Sosnowskiego można zgłaszać do Urzędu Gminy w Gdowie: parter pok.11; tel.12 251-55-01.

WYBRANE ZADANIA ZREALIZOWANE W OSTATNICH MIESIĄCACH
PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W GDOWIE

Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych

Usuwanie połamanych konarów drzew po nawałnicy

Wymiana zasuw sieciowych
w Nieznanowicach i Pierzchowie

Wymiana hydrantów w Pierzchowie i Wiatowicach

Remont filtrów SUW Cichawa

URZĄD GMINY GDÓW
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CYFRYZACJA

PRZECIWDZIAŁANIE
WYKLUCZENIU CYFROWEMU
W GMINIE GDÓW - ETAP II
Projekt ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Gdów – etap II” polegał na
bezpłatnym wyposażeniu kolejnych 100 gospodarstw domowych w zestawy komputerowe i bezpłatny dostęp do internetu. Wartość
tego zadania wyniosła 967 000,00 zł i w całości została sfinansowana ze środków unijnych. Wsparcie zostało udzielone osobom,
które ukończyły 50 rok życia, a ich przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie
nie przekraczał kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno – rentowych,

Szkolenie dla uczestników projektu

a także osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
Ponadto, projekt obejmuje m.in. dostarczenie internetu przez okres 5 lat od ukończenia projektu
oraz opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania przez okres trwałości projektu.
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„ELEKTRONICZNY URZĄD WSPÓŁCZESNY OBYWATEL”
Każdy, kto chce załatwić sprawę
urzędową przez internet, może
już to zrobić za pośrednictwem
formularzy elektronicznych. Z nowych usług udostępnionych na platformie e-PUAP mogą korzystać
mieszkańcy i przedsiębiorcy.
Obecnie gmina Gdów realizuje partnerski projekt POKL pn. „Elektroniczny urząd – współczesny obywatel”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość
całkowita projektu to 1 500 000,00zł., z czego
dotacja stanowi 85 % tj. 1 275 000,00zł. Aby
załatwić sprawę przez internet wystarczy wejść
na stronę www.epuap.gov.pl , wpisać w wyszukiwarkę słowo „Gdów” i naciskając „Szukaj”
odnaleźć nowe e-usługi.
Są to:
1. e-usługi dla przedsiębiorców:
- złożenie OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI
SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ( składane corocznie do 31 stycznia w UG),
- uzyskanie ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH,
- inne.
2. e-usługi dla mieszkańców:
- wydawanie ZAŚWIADCZEŃ Z EWIDENCJI
LUDNOŚCI,
- wydawanie ZAŚWIADCZEŃ O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIU,
- udostępnianie informacji publicznej na wniosek,
- wydawanie ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ

INWESTYCJE
CYFRYZACJA
Z KSIĄG STANU CYWILNEGO,
- złożenie wniosku o ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW,
- dopisanie do spisu wyborców,
- złożenie SKARGI, WNIOSKU, ZAPYTANIA DO
URZĘDU,
- inne.
Ponadto, 16 czerwca br. Gmina Gdów uzyskała uprawnienia, które pozwalają realizować
w Urzędzie Gminy Gdów potwierdzanie profili
zaufanych e-PUAP. Profil zaufany służy do sygnowania podpisem elektronicznym dokumentów w postaci elektronicznej, składanych do
urzędów administracji publicznej i zastępuje
podpis odręczny. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwiać bez wychodzenia z domu. Tak więc każdy, kto chce posiadać
własny podpis elektroniczny w postaci profilu
zaufanego aby móc załatwić sprawę urzędową
przez Internet, może przyjść do Urzędu Gminy
w Gdowie i potwierdzić swój indywidualny profil zaufany.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej opcji
kontaktu i załatwiania spraw w urzędzie.

BUDOWA INFRASTRUKTURY
SZEROKOPASMOWEGO
INTERNETU W GMINIE GDÓW
W maju br. wójt Zbigniew Wojas zawarł umowę
na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury
szerokopasmowego internetu w gminie Gdów”.
Inwestycja w 90% finansowana jest z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przedsięwzięcie obejmowało zaprojektowanie
oraz wykonanie szerokopasmowej sieci bez-

Podpisanie umowy z wykonawcą

przewodowej na terenie wybranych sołectw,
w których występuje brak możliwości technicznych dostępu do internetu dla gospodarstw domowych ze strony lokalnych i ogólnopolskich
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Projekt
objął mieszkańców Jaroszówki, Pierzchowa,
Wiatowic, Zagórzan, Krakuszowic, Klęczany
oraz Zborczyc. W tych miejscowościach poziom
nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s
wynosi nie więcej niż 30%. Dodatkowo w Szkołach Podstawowych w Wiatowicach, Jaroszówce
i Pierzchowie; Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzanach; remizie OSP Klęczana,
a także w budynku wiejskim w Zborczycach
zostały utworzone bezpłatne punkty dostępu
do Internetu – stacjonarne oraz mobilne, które
będą wyposażone w system bezprzewodowy
tzw. HOT SPOT działający wewnątrz budynku,
przeznaczony dla osób posiadających własne
urządzenie np. komputer przenośny, tablet, telefon, smartphone.
Całkowita wartość projektu wyniosła 921
983,40zł., a dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich to 90% kosztów kwalifikowanych.

URZĄD GMINY GDÓW
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POMOC SPOŁECZNA

ZMIANA NA STANOWISKU
KIEROWNIKA GOPS
Pod koniec marca br. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie
Pani Teresa Kąkol zakończyła swoją pracę
zawodową w GOPS i przeszła na emeryturę. Pełniła funkcję Kierownika od 1 stycznia 1991 roku. (wcześniej była pracownikiem Urzędu Gminy Gdów). Od dnia 30
marca 2015 roku nowym Kierownikiem
GOPS jest Pani Małgorzata Mikuła. Została ona wyłoniona w naborze na wolne
stanowisko pracy. Posiada ponad 20-letnie
doświadczenie zawodowe, w tym 15 lat w
pomocy społecznej.

PRZEKAZANIE CZTERECH
TRÓJKOŁOWYCH ROWERÓW
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI
Fundacji Eco Textil zajmująca się zbiórką odzieży używanej ufundowała cztery
trójkołowe rowery dla niepełnosprawnych
dzieci z terenu gminy Gdów. Wartość
każdego pojazdu to około 2 000 złotych.

Warto pamiętać, że oddając niepotrzebną odzież do pojemników opatrzonych
logo Fundacji EcoTextil, możemy zrobić
wiele dobrego. Zużyta odzież nie trafia
wtedy na wysypiska śmieci, ale jest w
100% poddawana recyklingowi, bo właśnie z przetwarzania tekstyliów, fundacja
pozyskuje pieniądze na działalność charytatywną. Dzięki takim działaniom fundacja ma możliwość zapewnienia bardzo
wymiernej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, jak w przypadku otrzymanych
przez gdowski GOPS rowerów rehabilitacyjnych, które trafiły do konkretnych potrzebujących dzieci.

PODPISANO POROZUMIENIE
W SPRAWIE ORGANIZACJI
PRAC SPOŁECZNIE
UŻYTECZNYCH W GMINIE GDÓW
Podpisane porozumienie stanowi realizację istotnego instrumentu aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych
mieszkańców naszej Gminy. Realizacją
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prac społecznie użytecznych z ramienia
Gminy zajmuje się GOPS, który wspólnie z PUP Wieliczka wytypował do powyższych prac osoby bez zasiłku dla
bezrobotnych korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej. Dla 10-ciu osób zostały zorganizowane prace porządkowe,
gospodarcze oraz pielęgnacja ogródków
zieleni w budynkach i obiektach użyteczności publicznej. Tytułem wykonywania
prac społecznie użytecznych bezrobotni
otrzymują świadczenie pieniężne, które
w przeciwieństwie do tradycyjnych zasiłków pieniężnych nie uzależniają osób od
pomocy, gdyż praca jako forma pomocy

Jedna z akcji pomocy żywnościowej - czerwiec 2015

Pomoc przekazywana będzie cyklicznie

ma charakter aktywizujący. Prace społecznie użyteczne stanowią pierwszy etap
w reintegracji społeczno-zawodowej beneficjentów pomocy społecznej, dlatego
realizacja tego instrumentu będzie kontynuowana w przyszłości.

GOPS ROZPOCZĄŁ REALIZACJĘ
PROGRAMU OPERACYJNEGO
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
(PODPROGRAM 2015) W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
POMOCY NAJBARDZIEJ
POTRZEBUJĄCYM FEAD
Jest to program krajowy, który polega na
dostarczaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczek
żywnościowych. Jest on uzupełnieniem
działań gminy w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy żywnościowej najuboższym mieszkańcom. Wsparcie w ramach
POPŻ trafia do osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji, których dochód
nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej (odpowiednio 684
zł na 1 osobę w rodzinie lub 813 zł dla
osoby samotnie gospodarującej). W kwalifikowaniu osób do pomocy żywnościowej brane są także inne przesłanki z art.
7 ustawy o pomocy społecznej m.in.:
ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność. Część
z paczek żywnościowych będzie składała
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się aż z 17 artykułów spożywczych. Kwalifikacją osób do pomocy żywnościowej zajmują się pracownicy socjalni GOPS. Pierwsza
edycja akcja odbyła się w czerwcu br. Wówczas 134 rodziny z gminy Gdów otrzymało
bezpłatnie różnorodne artykuły spożywcze
m.in. ryż, kaszę, mleko, ser żółty, dżemy,
cukier, oleje spożywcze, konserwy mięsne
o łącznym tonażu około 3 600kg.
Przekazywanie żywności w ramach Podprogramu 2015 będzie trwało do lutego
2016 r. Osoby spełniające kryteria ustawy
o pomocy społecznej i zainteresowane
skorzystaniem z pomocy żywnościowej
proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdowie ul.
Myślenicka 145 – telefon kontaktowy 12
251 42 38. Gmina Gdów planuje dalsze
systematyczne wsparcie w ramach kolejnych Podprogramów POPŻ.

„PIERWSZY DZWONEK”
WSPIERA UCZNIÓW Z RODZIN
WIELODZIETNYCH 3+
W maju br. zakończono nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” w zakresie zwiększania szans edukacyjnych dla uczniów
z rodzin wielodzietnych 3+ Wsparcie
jest finansowane z dotacji celowej Województwa Małopolskiego. Gmina realizuje
projekt w ramach przyjętego programu
osłonowego, o którym mowa w art. 17
ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
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Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych
oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według
programu szkoły podstawowej, gimnazjum
lub szkoły ponadgimnazjalnej, w których
dochód na osobę w rodzinie nie może
przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do
świadczeń z pomocy społecznej tj. 684 zł.
Wsparcie udzielane będzie jednorazowo
w kwocie do 150 zł dla ucznia. Zadanie realizuje GOPS, który odebrał przeszło 170
wniosków od zainteresowanych rodziców.

STYPENDIA SZKOLNE –
REKRUTACJA WE WRZEŚNIU
Od 1 do 15 września 2015 roku w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GDOWIE należy składać wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego na
rok szkolny 2015/2016. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (456 zł
netto na osobę). Szczegółowe informacje
oraz odpowiednie wnioski można pobrać
w Urzędzie Gminy w Gdowie pok. Nr 4,
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gdowie pok. nr 1 i 2 od 03.08.2015 r. oraz
ze strony internetowej: www.gdow.pl. Osoby do kontaktu w GOPS: Czesława Kostuch
tel. (12) 251 – 42 – 38 wew. 219 oraz Joanna
Prorok tel. (12) 251- 42 – 38 wew. 214.

INWESTYCJE
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EGZAMINY NA KARTĘ
WĘDKARSKĄ
Polski Związek Wędkarski KOŁO RABA
organizuje egzaminy na kartę wędkarską,
które odbywają się w każdą drugą środę
miesiąca w Urzędzie Gminy Gdów (parter)
od godz. 17:00 do 18:00. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Arturem Gibałą z Koła PZW Raba – tel. 662 134 124.

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI
W marcu br. w Urzędzie Gminy odbyło
się pierwsze spotkanie z przedsiębiorcami
prowadzącymi działalność gospodarczą na
naszym terenie. Na zaproszenie do udziału odpowiedziało około 60 właścicieli firm
różnych branż.
Tematem przewodnim spotkania było
przedstawienie istniejących obszarów inwestycyjnych na naszym terenie, a także przybliżenie planów zagospodarowania przestrzennego i możliwości rozwoju nowych
terenów inwestycyjnych przy obwodnicy
Gdowa – jej części już istniejącej i mającej
powstać w kolejnych latach. W spotkaniu
uczestniczył również przedstawiciel Krakowskiego Parku Technologicznego, który
przybliżył przedsiębiorcom zasady i korzyści wynikające z inwestowania w Terenach
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) znajdujących się na terenie Gdowa tzw. podstrefa Gdów. Poruszony został także temat

Spotkanie z przedsiębiorcami zorganizowane
w Urzędzie Gminy

poprawy komunikacji drogowej w obszarach inwestycyjnych, a zaproszeni przedstawili własne propozycje i wnioski.
Nawiązanie regularnej współpracy pozwoli
lepiej zaplanować rozwój obszarów inwestycyjnych, w tym inwestycji drogowych komunikujących te obszary. Przybyłym na spotkanie dziękujemy za czynny udział oraz zgłaszane nowe pomysły i propozycje kierunków
rozwoju inwestycyjnego gminy Gdów.

„PLATFORMA INFORMACJI
PRZESTRZENNEJ” JUŻ DZIAŁA!
Na zlecenie Urzędu
Gminy została opracowana platforma pn.
„Miejscowe
plany
- Platforma informacji przestrzennej”. Ma być ona pomocna
mieszkańcom zainteresowanym np. wy-
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szukaniem działek, sprawdzeniem ich
przeznaczenia…
Platforma dostępna jest poprzez stronę internetową www.gdow.pl oraz stworzoną
na niej zakładkę - „MIEJSCOWE PLANY –
PLATFORMA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ” (odnośnik do tej zakładki znajduje się
po prawej stronie portalu internetowego).
Po wejściu do wspomnianej zakładki należy kliknąć w zamieszczony w niej link:
www.gdow.e-mpzp.pl, po czym zostaniecie Państwo przekierowani do właściwego
zasobu informatycznego Platformy.
Pasek narzędzi na Platformie służy do
wyboru aktualnego trybu pracy z wybraną mapą, w konkretnej skali, związanej
z uchwalonym dokumentem planistycznym (np.: 1:1000, 1:2000 - plany miejscowe, 1:10 000- Studium). Za pomocą paska
narzędzi oraz dostępnej wyszukiwarki
(prawy dolny narożnik Platformy) można
wybrać interesujący tryb pracy, polegający
głównie na wyszukiwaniu działek lub adresu, pomiaru odległości oraz powierzchni
czy identyfikacji obiektów w formie wyświetlenia wszystkich informacji opisowych jakie znajdują się w bazie danych
Platformy itp.
W przypadku dodatkowych pytań lub
wątpliwości prosimy o kontakt osobisty
lub telefoniczny pod numerem telefonu
stacjonarnego 12/ 288-96-41 - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości,
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w godzinach pracy Urzędu Gminy Gdów
(pon: 8.30-16.30, w pozostałe dni tygodnia: 7.30-15.30) - zostaną Państwu udzielone dodatkowe informacje w jaki sposób
korzystać z dostępnych funkcji Platformy.

WYBORY SOŁTYSÓW
W związku z upływem kadencji, Rada
Gminy zarządziła przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich we wszystkich
miejscowościach naszej gminy. Wybory
odbywały się w okresie od dnia 22 marca
do 30 kwietnia 2015r. Zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym, sołtys oraz członkowie rady sołeckiej byli wybierani w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.
Sołtysi wybrani na kadencję 2015 – 2019:
Bilczyce - Jacek Kaleta
Cichawa - Krzysztof Chyrc
Czyżów - Józef Filipowski
Fałkowice - Andrzej Domagała
Gdów - Zbigniew Gumułka
Hucisko - Alina Gómółka
Jaroszówka - Stanisław Konieczny
Klęczana – Andrzej Łosiowski (zastąpił
Bronisława Sendorka)
Kunice - Franciszka Wołek
Krakuszowice - Lucyna Włodarz (zastąpiła
Krzysztofa Bułata)
Książnice - Jan Migdał
Liplas - Robert Kasprzyk
Marszowice - Ludwik Szostak
Niewiarów - Józef Stachnik
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Niegowić - Jan Kasprzyk
Nieznanowice – Jan Maciuszek (zastąpił
Mirosława Dudka)
Niżowa - Kazimierz Kulma
Pierzchów - Józef Kostuch
Podolany – Jadwiga Osikowska (wcześniej
nie było sołtysa)
Szczytniki - Kazimierz Bułat
Stryszowa - Teresa Kominiak
Świątniki Dolne – Józef Stach (zastąpił Jana Sowę)
Wiatowice – Irena Zięba
Wieniec – Janusz Stopa (zastąpił Piotra
Chmielka)
Winiary - Zbigniew Włodarczyk
Zagórzany - Jan Obrał
Zalesiany - Grażyna Wesołowska
Zborczyce - Edward Nowak
Zręczyce - Maria Feliks

PRZYBYWA MIESZKAŃCÓW
GMINY GDÓW
31 grudnia 2014r. na terenie gminy Gdów
zameldowane były 17 372 osoby (8 718 kobiet i 8 654 mężczyzn) Oznacza to, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przybyło
nam 153 nowych mieszkańców.
Poniżej przedstawiamy informację o ilości
mieszkańców stale zameldowanych na terenie poszczególnych miejscowości.
1. Bilczyce – 991 (500 kobiet i 491 mężczyzn)
2. Cichawa – 618 (305 kobiet i 313 mężczyzn)
3. Czyżów – 232 (117 kobiet i 115 mężczyzn)
4. Fałkowice – 482 (243 kobiety i 239 mężczyzn)

5. Gdów – 4 179 (2 129 kobiet i 2 050 mężczyzn)
6. Hucisko – 213 (107 kobiet i 106 mężczyzn)
7. Jaroszówka – 235 (121 kobiet i 114 mężczyzn)
8. Klęczana – 183 (97 kobiet i 86 mężczyzn)
9. Krakuszowice – 348 (167 kobiet i 181 mężczyzn)
10. Książnice – 787 (391 kobiet i 396 mężczyzn)
11. Kunice – 390 (194 kobiety i 196 mężczyzn)
12. Liplas – 477 (233 kobiety i 244 mężczyzn)
13. Marszowice – 978 (489 kobiet i 489 mężczyzn)
14. Niegowić – 487 (234 kobiety i 253 mężczyzn)
15. Niewiarów – 551 (261 kobiet i 290 mężczyzn)
16. Nieznanowice – 546 (256 kobiet i 290 mężczyzn)
17. Niżowa – 186 (96 kobiet i 90 mężczyzn)
18. Pierzchów – 582 (271 kobiet i 311 mężczyzn)
19. Podolany – 209 (112 kobiet i 97 mężczyzn)
20. Stryszowa – 276 (141 kobiet i 135 mężczyzn)
21. Szczytniki – 692 (360 kobiet i 332 mężczyzn)
22. Świątniki – 310 (153 kobiety i 157 mężczyzn)
23. Wiatowice – 613 (324 kobiety i 289 mężczyzn)
24. Wieniec – 467 (227 kobiet i 240 mężczyzn)
25. Winiary – 600 (312 kobiet i 288 mężczyzn)
26. Zagórzany – 560 (297 kobiet i 263 mężczyzn)
27. Zalesiany – 112 (61 kobiet i 51 mężczyzn)
28. Zborczyce – 219 (110 kobiet i 109 mężczyzn)
29. Zręczyce – 849 (410 kobiet i 439 mężczyzn)

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
26 - 31 lipca 2016 to oficjalny termin Światowych Dni Młodzieży. Przygotowania do
tego wydarzenia trwają już od kilku miesięcy. W maju br. w Urzędzie Gminy Gdów
odbyło się kolejne na naszym terenie
spotkanie, w którym uczestniczyli m.in.
członkowie Sekcji Logistyki Komitetu
Organizacyjnego ŚDM, przedstawiciele
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gmin Biskupice, Gdów i Łapanów, księża z dekanatu niegowickiego oraz członkowie komitetów parafialnych. Podczas
spotkania zostały przedstawione infor-

dziej potrzebującym i niepełnosprawnym.
Fundacja już od blisko 20 lat zajmuje się
dziećmi najbardziej pokrzywdzonymi
przez los, a od kilkunastu lat „Prometeusz”
organizuje na krakowskim Rynku Głównym wielkie integracyjne imprezy charytatywne dla dzieci. Ponadto, organizacja
co roku przyznaje wyróżnienia: medale
i statuetki „Serce za serce” osobom, które
angażują się w pomoc dzieciom i dzia-

Jedno ze spotkań w Urzędzie Gminy

macje dotyczące spraw technicznych
związanych z przyjęciem i pobytem pielgrzymów na naszym terenie, kwestii zakwaterowania i wyżywienia w szkołach,
remizach strażackich i domach osób
prywatnych, transportu wiernych, przygotowania Festiwalu Młodych w gminie
Gdów, a także możliwości zaangażowania się w wolontariat. Dyskutowano m.in.
o kwestiach organizacyjnych, współpracy z samorządami, podziale konkretnych
obszarów zadań i finansowaniu ich.

WYRÓŻNIENIE DLA
WÓJTA ZBIGNIEWA WOJASA
Fundacja Prometeusz Pro Publico Bono
uhonorowała wójta gminy Gdów Zbigniewa Wojasa Złotą Odznaką Prometeusza.
Organizacja przyznaje wyróżnienia osobom zaangażowanym w pomoc najbar-
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Wójta Zbigniewa Wojasa wyróżnił
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski

łalność charytatywną. Jest to wielkie wyróżnienie przyznawane zarówno osobom
indywidualnym, jak i instytucjom. W tym
roku w gronie osób nagrodzonych znalazł
się wójt Zbigniew Wojas, który jest współtwórcą i założycielem Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach, a obecnie
pomysłodawcą i inicjatorem wielu przedsięwzięć na rzecz osób starszych, wykluczonych, niepełnosprawnych…

