
BIULETYN  INFORMACYJNY 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY           2016           NR2/2016

OTWARCIE  GMINNEJ HALI SPORTOWEJ



INWESTYCJE
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Gdów,

Przed nami ostatnie ty-
godnie 2016 roku. Jest 

to więc odpowiedni 
moment do pod-
sumowania dzia-

łań i przedsięwzięć 
p o d e j m o w a n y c h 

w ostatnich miesią-
cach na naszym terenie. 

A działo się naprawdę wiele. 
Bezsprzecznie najważniejszym wyda-

rzeniem były Światowe Dni Młodzieży. Ze 
względu na bliskość Brzegów i Krakowa 
byliśmy bezpośrednio zaangażowani w to 
przedsięwzięcie. Było to ogromne wyzwanie 
dla organizatorów jak i samorządu gminne-
go, jednak stanęliśmy na wysokości zadania. 
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim oso-
bom, organizacjom, służbom i instytucjom 
zaangażowanym w podjęcie pielgrzymów 
– komitetom parafialnym, księżom, wolonta-
riuszom, mieszkańcom, pracownikom szkół, 
strażakom, policji, członkiniom kół gospo-
dyń wiejskich, pracownikom ZGK, służbom 
medycznym, porządkowym…… Solidne 
przygotowanie sprawiło, że udało się zapo-
biec trudnościom związanym z bieżącym 
funkcjonowaniem w tym czasie, a swoją 
postawą okazaliśmy pielgrzymom z różnych 
zakątków świata prawdziwą polską gościn-
ność. Światowe Dni Młodzieży były wyda-
rzeniem organizowanym na ogromna skalę, 
jakiej do tej pory na naszym terenie nie było. 

W październiku, przy rondzie Karola 
Wojtyły w Gdowie, stanął pomnik przed-
stawiający młodego wikarego podążające-
go z walizka na swoja pierwsza parafię do 
Niegowici. Powstanie tego dzieła nie byłoby 
możliwe bez wsparcia finansowego wie-
lu osób, firm i instytucji. Na liście fundato-
rów jest ponad 150 nazwisk darczyńców. 
Wszystkim przedsiębiorcom, organizacjom, 
osobom indywidualnym dziękuję za włącze-
nie się w tę inicjatywę. 

Koniec roku to czas planowania przy-
szłorocznych zadań i inwestycji oraz kon-
struowania budżetu na kolejny rok. Uchwałę 
budżetową podejmie Rada Gminy Gdów po 
wcześniejszym zaopiniowaniu projektu do-
kumentu przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową oraz poszczególne komisje działające 
w Radzie Gminy. 

Gorąco Państwa zachęcam do przeczyta-
nia Biuletynu. Znajdują się w nim informacje 
z różnych obszarów, obrazujące działania 

podejmowane na naszym terenie. Każdemu, 
kto na bieżąco chce wiedzieć, co nowego 
dzieje się w naszym regionie polecam wizytę 
na stronie www.gdow.pl. Można tam znaleźć 
wiele bieżących informacji, opisy poszcze-
gólnych inwestycji oraz kalendarium, w któ-
rym umieszczone są zapowiedzi nadcho-
dzących wydarzeń. Gmina Gdów posiada 
też swoją stronę na facebooku. Wszystkich 
internautów zachęcam do jej odwiedzenia.

Przed nami święta Narodzenia Pańskiego. 
Chciałbym życzyć Państwu, aby był to czas 
spokoju, radości i wielu spotkań w gronie ro-
dziny i przyjaciół. Natomiast nadchodzący 
2017 rok, by przyniósł nam wszystkim satys-
fakcję oraz wiele sukcesów i radości zarów-
no w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Zbigniew Wojas
         Wójt Gminy Gdów
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Dlatego tym bardziej wszystkim zaangażo-
wanym jeszcze raz gorąco dziękuję.  

Kolejnym wydarzeniem, choć już nie 
o zasięgu międzynarodowym, ale równie 
ważnym szczególnie dla społeczności lo-
kalnej było otwarcie Gminnej Hali Sporto-
wej w Gdowie. Długo oczekiwany, zarów-
no przez gimnazjalistów, ich nauczycieli jak 
i mieszkańców i sportowców obiekt, został 
oddany do użytku w październiku. W go-
dzinach szkolnych z hali korzystają ucznio-
wie, a popołudniami i wieczorami również 
zawodnicy trenujący w lokalnych klubach 
sportowych oraz wszyscy chętni mogą być 
jego stałymi bywalcami. Cały kompleks, choć 
z nazwy sportowy to ma pełnić także inne 
funkcje. Chcemy organizować tu wydarzenia 
kulturalne dla mieszkańców. Obecnie spraw-
dzamy możliwości hali i przygotowujemy się 
do organizacji pierwszych widowisk.

2015
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GMINNA HALA SPORTOWA 
W GDOWIE OFICJALNIE OTWARTA!
Z udziałem uczniów, grona pedagogiczne-
go, młodych sportowców oraz zaproszo-
nych gości odbyło się uroczyste otwarcie 
i poświęcenie Gminnej Hali Sportowej przy 
Gimnazjum w Gdowie.

Symboliczną wstęgę przecięli: Wicemar-
szałek Województwa Małopolskiego Woj-
ciech Kozak, Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Małopolskiego Kazimierz 
Barczyk, Starosta Wielicki Jacek Juszkie-
wicz, Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wo-
jas, Przewodniczący Rady Gminy Gdów 
Tadeusz Ciężarek, dyrektor Gimnazjum 
Jan Zawała oraz Przewodnicząca Szkolnej 
Rady Uczniowskiej Paulina Nawojowska. 
Następnie obiekt poświęcił ksiądz Dziekan 
Paweł Sukiennik.
Pierwszą próbę strzałów do bramki oraz 
rzutów do kosza podjęli zaproszeni goście, 
a następnie na płycie boiska uczniowie oraz 
sportowcy zaprezentowali specjalne widowi-

Kompleks sportowy poświęcił Ksiądz Dziekan 
Paweł Sukiennik

Łazienka i sanitariaty Płyta główna

Łazienka

Płyta główna podzielona na trzy sektory (widok z 
góry)

Oficjalne przecięcie wstęgi

Pokazy gimnastyczne

sko sportowe. Swoje umiejętności pokazali 
gimnazjaliści (pokaz tańca i siatkówki), młodzi 
piłkarze Gdovii Gdów, sportowcy z Wielic-
ko-Gdowskiej Szkoły Walki PRIME oraz gim-
nastycy z SW Hussars. Ci ostatni do pokazu 
zaprosili także gości, którzy mimo lekkich opo-
rów zgodzili się wziąć udział w ćwiczeniach.

OFERTA GMINNEJ HALI 
SPORTOWEJ W GDOWIE

Przedstawiamy Państwu ofertę Gminnej 
Hali Sportowej w Gdowie. W dni powsze-
dnie do godz. 16:00 obiekt jest do dyspozy-

cji gimnazjalistów, a w pozostałym czasie 
może być udostępniony odpłatnie pozosta-
łym zainteresowanym.

Zapraszamy wszystkie grupy, instytucje, 
kluby sportowe oraz osoby prywatne do ko-
rzystania z oferty Gminnej Hali Sportowej 
w Gdowie. Do dyspozycji sportowców są 

pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, 
piłki nożnej halowej, siatkówki oraz koszy-
kówki (płyta główna o wymiarach 28 m x 
44 m dodatkowo z opcją  dzielenia  na 3 
sektory).

Wysokość Hali: 9 m wolnej przestrzeni
Zaplecze sportowe:
2 szatnie z toaletami i prysznicami
Pokój sędziowski z toaletą i prysznicem
Zegar wyników
Trybuna: 380 miejsc siedzących
Parking: na 150 samochodów osobowych

Przy zastosowaniu odpowiedniej aranżacji 
Gminna Hala Sportowa wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą może być z powodzeniem 
wykorzystywana do organizacji różnorod-
nych  imprez sportowych, kulturalnych, 
targów czy eventów (na płycie hali może 
przebywać około 300 osób, a na widowni 
około 400 osób). 

Administratorem Gminnej Hali Sportowej 
w Gdowie jest Centrum Kultury w Gdowie. 
Gminna Hala Sportowa jest czynna od po-



6 7URZĄD GMINY GDÓWURZĄD GMINY GDÓW

INWESTYCJE INWESTYCJE

niedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 
22:00 oraz w soboty i niedziele po doko-
naniu wcześniejszej rezerwacji. Wynajmu 
Hali należy dokonywać u Kierownika obiek-
tu –  osobiście od poniedziałku do piątku 
w godz. 16.00-20.00 lub telefonicznie pod 
numerem 517 951 370. Kontakt mailowy: 
hala@ck.gdow.pl
W dni powszednie (od poniedziałku do 
piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00 
obiekt jest do dyspozycji uczniów Gimna-
zjum. W pozostałym czasie Hala może być 
udostępniona odpłatnie osobom fizycznym 
i grupom zorganizowanym. Możliwe są cy-
kliczne rezerwacje długoterminowe na za-
sadzie umowy korzystania z obiektu. Dla 
zachowania przejrzystości i porządku orga-
nizacyjnego prowadzony jest szczegółowy 
harmonogram  wykorzystania obiektu. Jest 
on sporządzony na podstawie zgłoszeń, re-
zerwacji i przewidywanych imprez na Hali.

Cennik Opłat za korzystanie z Gminnej 
Hali Sportowej w Gdowie uchwalony przez 
Radę Gminy Gdów (ceny brutto):
Poniedziałek – Piątek w godzinach od 8:00 
– 16:00 – obiekt do dyspozycji uczniów 
Gimnazjum
Poniedziałek – Piątek w godzinach od 16:00 
– 19:00 – 70zł./godz. za wynajem płyty 
głównej wraz z szatniami i toaletami przez 
kluby sportowe z terenu gminy Gdów na 
prowadzenie zajęć sportowych (treningów) 
dla dzieci i młodzieży szkolnej (lub 35zł./
godz. za wynajem sektora)
Poniedziałek – Piątek w godzinach od 

19:00 – 22:00 – 100zł./godz. za wynajem 
płyty głównej wraz z szatniami i toaletami 
(lub 50zł./godz. za wynajem sektora)
Weekendy - 120zł./godz. za wynajem pły-
ty głównej wraz z szatniami i toaletami (lub 
60zł./godz. za wynajem sektora)
20zł. – jednorazowa opłata za korzystanie 
z zaplecza sanitarnego (prysznice) po tre-
ningu (rozgrywkach) – bez względu na czas 
wynajęcia hali jednego dnia
1 500zł. – dzienna opłata za wynajem hali 
na imprezy sportowe (turnieje)
2 000zł. – dzienna opłata za wynajem hali 
na imprezy kulturalne komercyjne (lub 
450zł./godz.)

W przypadku, gdy wynajmujący deklaruje 
zamówienie długoterminowe lub zamawia 
większą ilość jednostkową świadczonych 
usług ceny mogą być negocjowane.

DROGI GMINNE PO REMONCIE
W tym roku, w ramach zadania związanego 
z przebudową dróg, nowe nakładki asfalto-

Fałkowice

Gdów

Krakuszowice

Liplas

Marszowice

Nieznanowice

we położone zostały na 26 odcinkach dróg 
w 18 miejscowościach naszej gminy. Robo-
ty realizowane były w następujących miej-
scowościach: Bilczyce, Cichawa, Czyżów, 
Fałkowice, Gdów, Hucisko, Krakuszowice, 
Liplas, Niżowa, Pierzchów, Niewiarów, 
Nieznanowice, Marszowice, Stryszowa, 
Wiatowice, Winiary, Zręczyce i Zagórza-
ny. Najkorzystniejszą ofertę w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudo-
wa dróg gminnych i wewnętrznych wraz 
z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów 
w 2016 r.” przedstawiła firma „KRUSZ
-BUD”  Roboty Drogowo-Budowlane Piotr 
Iwulski, 32-007 Zabierzów Bocheński z/s 
Wola Batorska-Żwirownia. Koszt inwestycji 
wyniósł około 475 000zł. i został pokryty 
z budżetu gminy Gdów.

ROZBUDOWA REMIZY OSP 
W BILCZYCACH

W ostatnich miesiącach prowadzony był 
pierwszy etap prac związanych z rozbu-
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dową i przebudową remizy OSP w Bilczy-
cach. Inwestycja będzie realizowana etapa-
mi. Pierwszy z nich obejmował wykonanie 
fundamentów i ścian fundamentowych 
wraz z robotami towarzyszącymi. Roboty te 
realizowane były sposobem gospodarczym 
i sfinansowano je ze środków OSP w Bilczy-
cach z wyjątkiem kosztów wynagrodzenia 
kierownika budowy, Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz geodety w zakresie wy-
tyczenia obiektu w terenie, które pokryje 
Urząd Gminy Gdów.

PLACE ZABAW POWSTAŁY 
W LIPLASIE I FAŁKOWICACH

W Liplasie na utwardzonym placu przy 
remizie OSP zostały zamontowane m.in. 
sprężynowiec, huśtawka, zestaw zabawowy, 
ławka parkowa, kosz na śmieci, tablica z re-
gulaminem oraz ogrodzenie. Pod urządze-
niami zabawowymi na powierzchni całego 
placu została położona mata ze sztucznej 
trawy. Koszt dostawy i montażu elementów 
placu zabaw, ogrodzenia oraz nawierzchni 
to około 30 000zł.

Gminę Gdów w ramach programu „Mało-
polskie Remizy 2016”.

Budynek remizy OSP w Winiarach ma ponad 
100 lat. Dawniej mieściła się w nim szkoła, 
a od kilkunastu lat służy on strażakom, a tak-
że miejscowemu Kołu Gospodyń Wiejskich 
oraz mieszkańcom Winiar jako miejsce róż-
nego rodzaju zebrań i spotkań. W 2013 roku 
przeprowadzono w budynku prace polegają-
ce na odwodnieniu obiektu oraz osuszeniu 
zawilgoconych ścian. W tym roku przeszedł 
czas na generalny remont wnętrz. 
Prace budowlane prowadziła firma Usłu-
gowo Handlowa „INSTALATOR” Jerzy 

Bukowski z Winiar (firma złożyła najko-
rzystniejszą ofertę na wykonanie zadania). 
Zakres inwestycji obejmował remont posa-
dzek (rozbiórka podłóg z desek, wykona-
nie izolacji poziomej przeciwwilgociowej 
i cieplnej, wykonanie posadzek z płytek), 
remont ścian (demontaż boazerii, odkucie 
łuszczących się tynków i wykonanie no-
wych tynków , wykonanie boazerii z desek 
w postaci pasów poziomych, malowanie 
z robotami towarzyszącymi, uzupełnienia 
płytek ściennych i podłogowych w zaple-
czu kuchennym) oraz roboty towarzyszące 
takie jak demontaż bojlera, rozbiórka pie-
ca węglowego w kuchni, wymiana rur do 

Rozbudowa remizy w Bilczycach

 Plac zabaw w Fałkowicach

Plac zabaw w Liplasie

 Otwarcie odnowionej remizy OSP

 Pierwsze spotkanie w wyremontowanym budynku

Remiza OSP Winiary w trakcie remontu

Remont remizy OSP Winiary

Z kolei w Fałkowicach (również obok budyn-
ku OSP) zainstalowano m.in. sprężynowiec, 
huśtawkę, zestaw zabawowy, ławkę parko-
wą, kosz na śmieci, tablicę z regulaminem 
oraz ogrodzenie. Koszt to około 24 000zł.

MODERNIZACJA REMIZY 
OSP WINIARY

W tym roku prowadzony był generalny re-
mont wnętrza remizy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Winiarach. Inwestycja współfinan-
sowana była ze środków pozyskanych przez 
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grzejników…. Wartość robót to około 69 
000zł. (w tym dofinansowanie z programu 
„Małopolskie Remizy 2016” w kwocie 26 
433zł.). Ponadto, wiele dodatkowych prac 
wykonali i sfinansowali sami strażacy. 

Podczas spotkania zorganizowanego 
w odremontowanym budynku strażacy po-
dziękowali wszystkim osobom, organiza-
cjom i instytucjom za pomoc oraz wsparcie 
finansowe i rzeczowe. Następnie ks. Łukasz 
Michalczewski z Parafii pw. Macierzyństwa 
N.M.P. w Dziekanowicach poświęcił efek-
ty kilkumiesięcznej pracy wielu osób. Wójt 
Zbigniew Wojas Zbigniew Wojas oraz Wi-
cemarszałek Województwa Małopolskiego 
Wojciech Kozak podziękowali mieszkań-
com Winiar za zaangażowanie i stworzenie 
przyjaznego miejsca, które będzie służyć 
w kolejnych latach dla całej społeczności. 
W dalszej części uroczystości przeszedł 
czas na wspólne śpiewanie z Kołem Gospo-
dyń Wiejskich.

KAPLICZKA I MOGIŁA 
W KUNICACH JAK NOWE

6 września, w 77 rocznicę śmierci po-
rucznika Zdzisława Mromlińskiego została 
poświęcona odnowiona kapliczka i mogi-
ła w Kunicach. Aby poznać historię tego 
miejsca należy cofnąć się pamięcią do Po-
wstania Krakowskiego czyli do roku 1846.  
Wówczas pochowano tu sześciu powstań-
ców, zamordowanych przez chłopów, pod-
czas próby przedostania się w stronę Dob-

Odnowiona kapliczka

Odnowiona mogiła

Ośrodek Zdrowia po remoncie

Poświęcenie

czyc po bitwie pod Gdowem. Wśród nich 
byli m.in. nauczyciel Józef Pieczonka oraz 
syn dziedzica Jankówki Józef Siedlecki. Na 
mogile został ustawiony początkowo drew-
niany krzyż, a w 1864 roku postawiono tu 
kamienną, zwieńczoną krzyżem kapliczkę, 
ufundowaną przez Apolonię Fihauser. Od 

sprzyk, a w dzieło odnowy zaangażowali 
się również członkowie Rady Sołeckiej, 
strażacy…. Poświęcenia odrestaurowanego 
monumentu dokonał ks. Łukasz Michal-
czewski, a następnie krótką historię tego 
miejsca przypomniał zebranym Franciszek 
Daniel. W uroczystości uczestniczyli miesz-
kańcy Kunic, członkowie organizacji spo-
łecznych, przedstawiciele władz samorzą-
dowych, społeczność Szkoły Podstawowej 
w Winiarach…. 

Sołtys Kunic Franciszka Wołek podzięko-
wała wójtowi Zbigniewowi Wojasowi za 
sfinansowanie odnowy kaplicy i mogiły oraz 
mieszkańcom Kunic za dobrowolne datki 
złożone na  ten cel. Słowa podziękowań 
skierowała także do rodzin Szymoniaków 
i Brzósków, które na co dzień opiekują się 
tym miejscem.

REMONT OŚRODKA 
ZDROWIA W GDOWIE

Zakończył się remont Ośrodka Zdrowia 
w Gdowie. Zakres prac obejmował malowa-
nie dachu budynku, rynien oraz rur spusto-
wych, a także odnowienie klatki schodowej 
od strony północnej prowadzącej do gabine-
tów lekarskich. Wykonawcą robót była fir-

strony zachodniej wykuto narzędzia Męki 
Pańskiej. Ponadto, w 1939 roku pochowa-
no w grobowcu lekarza, porucznika rezer-
wy Zdzisława Mromlińskiego, urodzonego 
we Lwowie w 1904 roku, poległego na polu 
walki w pierwszych dniach II wojny świato-
wej. Obok Polaków, w styczniu 1945 roku, 
spoczął w tym miejscu nieznany z nazwiska 
major Armii Czerwonej, który zginął w Ku-
nicach podczas walk z Niemcami.
W ostatnich miesiącach przy figurze i mo-
gile prowadzone były prace konserwacyjno 
– renowacyjne. Wykonał je Eugeniusz Ka-

ma ARTEX Usługi Remontowo- Budowlane 
Wioletta Chmiela z Wieliczki. 

POWSTAŁ CHODNIK W ZAGÓRZA-
NACH. TERAZ CZAS NA NOWY ASFALT
W obecności przedstawicieli gminy Gdów, 
ZDW w Krakowie, wykonawcy zadania 
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oraz inspektora nadzoru dokonano odbioru 
końcowego zadania polegającego na bu-
dowie chodnika w Zagórzanach. Ponadto, 
w listopadzie zaplanowana jest wymiana 
nawierzchni drogi.

Inwestycję prowadzoną przez gminę Gdów 
realizowało Przedsiębiorstwo Robót Inży-
nieryjnych ,,Beskid”, G.A. Duda Spółka 
Jawna z siedzibą w Krakowie. Koszt zada-
nia to około 280 000,00zł. Inwestycja zo-
stała sfinansowana po połowie przez Gminę 

Gdów i Województwo Małopolskie. Jesie-
nią ubiegłego roku zrealizowano pierwszy 
etap budowy. Wówczas została poszerzona 
jezdnia na łuku, ułożono krawężniki, utwar-
dzono pobocza… Koszt prac budowlanych 
wyniósł około 117 000zł. i również został 
pokryty po połowie przez gminę Gdów 
i Województwo Małopolskie. 

Do końca listopada zostanie przeprowa-
dzona modernizacja nawierzchni drogi wo-
jewódzkiej w Zagórzanach. Remont prowa-

dzony jest na odcinku 1 km., a jego koszt 
w kwocie około 650 000zł. sfinansuje w ca-
łości Zarząd Dróg Wojewódzkich.

DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH 
PO REMONCIE

Zakończyły się tegoroczne roboty prowa-
dzone na drogach dojazdowych do pól. 
Prace prowadzone były w Bilczycach, Ci-
chawie, Klęczanie, Kunicach, Liplasie, Mar-
szowicach, Niegowici, Pierzchowie, Zagó-
rzanach i Zręczycach.

Budowa chodnika w Zagórzanach
Odbiór chodnika

Prace związane w wymiana nakładki asfaltowej w 
Zagórzanach

Zręczyce

Pierzchów
Cichawa

Klęczana

Marszowice

Nowy chodnik w Zagórzanach
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Zadanie pn. „Remont dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych na terenie gminy Gdów 
w 2016 roku” realizowała firma: Krzysztof 
Wajda P.P.H.U „ELIS”, Szczygłów 14, 32-
020 Wieliczka, która wygrała zamówienie 
ogłoszone w trybie przetargu nieograniczo-
nego. Całkowita wartość robót wyniosła 
141 848,04zł. i finansowana była po po-
łowie z budżetu Gminy Gdów oraz Woje-
wództwa Małopolskiego.

BUDOWA CHODNIKA 
W NIEZNANOWICACH

Powiat Wielicki realizuje zadanie pn. „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 2021K Siedlec 
- Stradomka - Nieznanowice od km 3+920 
do skrzyżowania z DW nr 967 (w km 
4+380) - etap I (km 4+120 - 4+380) polega-
jące na budowie chodnika na odcinku oko-
ło 260mb (od skrzyżowania z drogą woje-
wódzką w kierunku centrum miejscowości). 

Zadanie realizowane jest przez firmę WIK
-POL Usługi Transportowe Roboty Ziemno 
- Drogowe Wiesław Kurzawa, Sułów 136, 
32-020 Wieliczka. Koszt I etapu inwestycji 
to 351 094,88zł, z czego wkład finansowy 
Gminy Gdów wynosi 150 000zł.

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO

W październiku wykonano oświetlenie dro-
gowe na ulicy Asnyka w Gdowie , gdzie 
zamontowano 6 latarni drogowych, wyko-
nano również oświetlenie fragmentu ulicy 
Kasprowicza – tu zamontowano 2 latarni 
drogowe. Koszt prac modernizacyjnych to 
20 000zł. Wykonawcą robót był Tadeusz 
Opryszek prowadzący firmę instalatorstwa 
elektrycznego „WAT”.

Rozpoczęto przygotowania do wykonania  
oświetlenia drogi gminnej w Zręczycach 
prowadzącej do budynku z mieszkaniami 
komunalnymi i dalej w kierunku do zbior-
nika wody pitnej . Wykonawcą robót jest 
Bogusław Bankowicz prowadzący Zakład 
Usług Elektrycznych w Pierzchowie. War-
tość  robót to ok. 27 000 zł

Wykonano oświetlenie fragmentu drogi 
gminnej w Krakuszowicach prowadzącej 
do zbiornika wody pitnej. Do istniejącej 
sieci energetycznej podwieszono przewód 
oświetleniowy i zamontowano 4 lampy. 
Wykonawcą robót był Bogusław Banko-
wicz. Wartość  robót to ok. 9 000 zł

POWSTAŁ DODATKOWY ZBIORNIK 
NA WODĘ PITNĄ

W Zręczycach został wybudowany zbiornik 
wyrównawczy na wodę pitną o pojemności 
250m3. Dzięki temu w przyszłości (nawet 
w okresach suszy) nie będzie już problemów 
z zapewnieniem ciągłości dostaw wody dla 
miejscowości położonych na prawym brzegu 
rzeki Raby.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie 
Spółka z o.o. pozyskał z Wojewódzkiego 

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie dotację w wysokości 
154 915,00 zł, wraz z preferencyjną pożyczką 
w wysokości 96 979,00 zł. na realizację zada-
nia pn. „Budowa zbiornika wyrównawczego 
na wodę pitną jako zabezpieczenia zapew-
niającego ciągłość dostaw wody w przypadku 
wystąpienia suszy hydrologicznej dla 8 miej-
scowości z terenu gminy Gdów”. Pozostałą 
część środków niezbędnych do realizacji 
zadania Spółka pokryje z budżetu własnego. 
Wartość inwestycji zgodnie z zawartą umową 
wynosi 309 831,01 zł. Roboty budowlano - 
montażowe obejmujące budowę zbiornika 
wraz z infrastrukturą techniczną (przyłączem 
kanalizacji sanitarnej oraz przyłączem wo-
dociągowym) realizowało Przedsiębiorstwo 
– Produkcyjno-Handlowe WOLIMEX z Lima-
nowej (firma złożyła najkorzystniejsza ofertę 
podczas postępowania przetargowego). 
Realizacja inwestycji jest szczególnie ważna 
dla mieszkańców miejscowości położonych 
głównie po prawej stronie rzeki Raby tj. Stry-
szowej, Zagórzan, Podolan, Zręczyc, Klęcza-

Budowa zbiornika - październik

Budowa zbiornika - wrzesień

Budowa zbiornika - sierpnień

Budowa chodnika w Nieznanowicach
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Wymiana wyeksploatowanego odcinka wodociągu 
przy moście drogowym w Książnicach

ny, Wieńca, Jaroszówki oraz południowej 
części Gdowa. Jej efekty odczujemy przede 
wszystkim w okresie letnim. Wówczas pod-
czas upałów i przy długotrwałym braku opa-
dów wzrasta zapotrzebowanie na wodę pitną, 
ponieważ używana jest ona również do pod-
lewania ogrodów i trawników, napełniania 
basenów…. Dzięki nowemu zbiornikowi nie 
powinno już być problemów z zapewnie-
niem ciągłości dostaw wody mieszkańcom, 
nawet w okresie suszy.

WYDATKI ZREALIZOWANE PRZEZ ZGK 
SP. Z O.O. NA ZADANIA INWESTYCYJ-
NE ORAZ ZAKUP ŚRODKÓW TRWA-
ŁYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Na zadania inwestycyjne oraz zakup środków 
trwałych w I półroczu 2016 roku przeznaczo-
no około 235 000zł. Wykonano dokumenta-
cję projektową rozbudowy stacji uzdatniania 
wody w Cichawie,  dokumentację projekto-
wą zbiornika wyrównawczego wody w Bil-
czycach oraz zbiornika w Krakuszowicach. 
Mając na uwadze prowadzenie dalszej roz-
budowy sieci kanalizacji sporządzono mapę 
do celów projektowych dla rejonu ulicy Grzy-
bowej w Gdowie oraz zawarto umowy o wy-
konanie dokumentacji technicznej projektów 
kanalizacji. 
Metodą przewiertu sterowanego pod dnem 
rzeki Raby zmodernizowano odcinek sieci 
wodociągowej  o długości 154 m przy moście 
w Książnicach. Wymiana zużytego rurociągu 
przyniosła znaczne ograniczenie ilości strat 
wody. Przeprowadzona rozbudowa urządzeń 

oraz odcinków sieci komunalnych pozwoliła 
na podłączenie 25 budynków do sieci wodo-
ciągowej. Do sieci kanalizacji sanitarnej pod-
łączono osiem budynków. W celu podnie-
sienia zabezpieczenia zasobów ujęcia wody 
w Gdowie związanego min. z przyrostem 
ilości odbiorców dokonano odwiertu dodat-
kowej studni S-5 bis. W ramach doposażenia 
zakładu zakupiono zagęszczarkę do gruntu 
marki WACKER „Skoczek” oraz kosiarkę sa-
mojezdną McCulloch , a zbiornik wodociągo-
wy w Cichawie objęto systemem monitoringu.
Ponadto, Zarząd ZGK Gdów Sp. z o.o. stara 
się pozyskanie funduszy unijnych z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Obecnie 
złożono wnioski na rozbudowę sieci kanali-
zacji sanitarnej w Niegowici  i Gdowie, prze-
budowę sieci wodociągowej w Gdowie, oraz 
rozbudowę stacji uzdatniania wody w Cicha-
wie.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE - 
CO MOŻEMY ODDAĆ?

W związku z istniejącym problemem doty-
czącym odbioru odpadów wielkogabary-
towych Wójt Gminy Gdów informuje, że 
odpady wielkogabarytowe to odpady ko-
munalne powstające w naszych domach, 
które ze względu na duże rozmiary lub 
wagę nie mieszczą się w standardowych 
pojemnikach, workach i kontenerach na 
śmieci. Do tej grupy odpadów zalicza-
my: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, 
łóżka, fotele, dywany, materace, wykła-
dziny, pierzyny, rowery, wózki dziecię-
ce, zabawki dużych rozmiarów, deski 
drewniane, belki, panele, ramy okienne, 
drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle 
toaletowe lub spłuczki, grzejniki, rolety 
itp. Odbierany jest również zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny (o ile nie jest 
zdekompletowany) jak również opony sa-
mochodowe w ilości do 8 sztuk  (z wy-
kluczeniem opon z samochodów ciężaro-
wych i ciągnikowych).
Dwa razy w roku Gmina organizuje bezpo-
średnio od mieszkańców odbiór odpadów 
wielkogabarytowych przez przedsiębiorcę, 
z którym ma podpisaną umowę na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych. Odpady wielkogabarytowe można 
także przez cały rok osobiście oddać do 
gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych przy ulicy Cegielnia-
nej 406 (plac przy bazie SKR).
Uwaga:

Do odpadów wielkogabarytowych nie nale-
żą: części samochodowe, motorowery, odpa-
dy remontowe i budowlane, płytki, szyby, od-
pady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony 
z odpadami domowymi, zdekompletowany 
sprzęt elektryczny i elektroniczny.

GMINA GDÓW PRZYSTĄPIŁA DO 
PROJEKTU ZINTEGROWANEGO 

„LIFE”
Projekt LIFE koordynowany przez Wojewódz-
two Małopolskie angażuje łącznie 62 partne-
rów (w tym Gminę Gdów), a jego celem jest 
przyspieszenie wdrażania działań służących 
poprawie jakości powietrza, które zostały 
zaplanowane w ramach Programu ochrony 
powietrza dla województwa małopolskiego. 
Wartość projektu to około 17 mln euro (70 
mln zł), z czego dofinansowanie unijne wy-
nosi 42 mln zł. Projekt będzie realizowany 
w okresie od października 2015 r. do końca 
2023 r.
Główne działania projektu:
- sieć Eko-doradców w gminach w Małopol-
sce, którzy będą wspierać wdrażanie Pro-
gramu ochrony powietrza, będą pozyskiwać 
środki zewnętrzne na działania ograniczają-
ce emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować 
mieszkańców do włączenia się w te działania,
- doradztwo dla mieszkańców Małopolski 
w zakresie najbardziej efektywnych sposo-
bów ograniczenia emisji i źródeł finansowa-
nia, w tym zapobieganie ubóstwu energetycz-
nemu poprzez działania służące oszczędno-
ści kosztów energii,

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA
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- Centrum Kompetencji na poziomie regio-
nalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy 
dla wszystkich samorządów lokalnych, aby 
wspomóc gminy w realizacji prowadzonych 
działań,
- wzmocnienie doradztwa i obsługi admini-
stracyjnej dla mieszkańców Krakowa w za-
kresie likwidacji starych pieców i kotłów na 
paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów 
informacyjnych, w których udzielana będzie 
pomoc osobom zainteresowanym ubiega-
niem się o dofinansowanie przedsięwzięć 
oszczędzających energię,
- narzędzie do modelowania w wysokiej rozdziel-
czości rozkładu zanieczyszczeń w Krakowie,
- międzyregionalna baza źródeł emisji dla Ma-
łopolski, Czech i Słowacji wraz z modelowa-
niem jakości powietrza.

WYMIANA KOTŁÓW C.O. W GOSPO-
DARSTWACH DOMOWYCH 

W związku z planowanym złożeniem wnio-
sków wstępnych na dotację ze środków UE na 
lata 2014-2020 do połowy listopada w Urzę-
dzie Gminy Gdów mieszkańcy mogli złożyć 
ankiety dotyczące wymiany starych kotłów/
pieców w indywidualnych gospodarstwach 
domowych na terenie Gminy Gdów.
Gmina Gdów planuje złożenie wniosków 
wstępnych na dotację ze środków UE w ra-
mach  Subregionalnego Programu Rozwoju 
na lata 2014-2020 do dwóch konkursów:
- Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w in-
dywidualnych gospodarstwach domowych: 
nowe kotły na biomasę i paliwa gazowe.

- Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu ni-
skiej emisji -wymiana źródeł ciepła w indywi-
dualnych gospodarstwach domowych: nowe 
kotły na paliwa stałe.
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzew-
czych będzie ograniczone kwotą 350 zł/kW 
mocy nowego kotła lecz nie więcej niż 8 
000zł., a w  przypadku konieczności ponie-
sienia kosztów dodatkowej instalacji niezbęd-
nej do funkcjonowania urządzenia istnieje 
możliwość zwiększenia limitu środków dofi-
nansowania. 
Uzyskanie dotacji przez gospodarstwo domo-
wego uwarunkowane będzie :
- podpisaniem umowy z UG w Gdowie 
o przystąpienie do projektu, 
- poddaniem budynku ocenie energetycznej 
przed realizacją projektu – ocena przeprowa-
dzana będzie przez audytora wyznaczone-
go przez Urząd Marszałkowski i na zlecenie 
urzędu,
- wykonaniem dodatkowej modernizacji 
energetycznej budynku ze środków własnych 
- jeśli potrzebę taką określi przeprowadzo-
na ocena energetyczna budynku – np. wy-
miana okien, docieplenie ścian -  w terminie 
nie dłuższym niż 24 miesiące od podpisania 
umowy o wymianę pieca,
- zmniejszeniem emisji CO2 co najmniej 
o 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji 
grzewczej oraz zdemontowaniem i utylizacją 
starego kotła/pieca.
W razie jakichkolwiek wątpliwości czy py-
tań związanych z ankietą, prosimy o kontakt 
z Urzędem Gminy Gdów, tel. 12/251-04-95. 

WYBORY WŁADZ GMINNYCH OSP 

W budynku remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gdowie odbył się zjazd dele-
gatów oddziału gminnego Związku OSP 
RP. W czasie spotkania podsumowano mi-
jającą kadencję. W gminie Gdów mamy 
20 czynnie działających jednostek OSP, 
w tym 3 należące do Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego. Ogółem OSP 
zrzeszają niespełna 1000 członków. W la-
tach 2011 – 2015 strażacy interweniowali 
blisko 1700 razy. Podczas zebrania wybra-
no nowe prezydium oddziału gminnego 
straży, delegatów do zarządu powiatowe-
go oraz członków zarządu powiatowego.  

BEZPIECZEŃSTWO

W obecnej kadencji w prezydium zarządu 
pracują:
Prezes – Zbigniew Gumułka (Gdów)
Viceprezes – Henryk Kaleta (Liplas)
Viceprezes – Ryszard Łanoszka (Winiary)
Komendant Gminny – Józef Kostuch (Pierz-
chów)
Sekretarz – Krzysztof Giza (Marszowice)
Skarbnik – Andrzej Mleczko (Niegowić)
Członek prezydium – Stanisław Kowal 
(Nieznanowice)

Ponadto, w zarządzie zasiadają: Marcin 
Biernat, Jerzy Bukowski, Jan Bułat, Krzysz-
tof Chwajoł, Marek Długosz, Franciszek 
Feliks, Józef Gocal, Jacek Kaleta, Mieczy-
sław Kominiak, Damian Kopera, Tadeusz 
Kopera, Mateusz Kostuch, Marek Kubać, 
Józef Lisowski, Andrzej Łosiowski, Jan Ma-
ciuszek, Roman Majka, Stefan Niedziela, 
Cezary Obruśnik, Janusz Opiela, Marek 
Strojny, Józef Szostak, Stanisław Tabak, Je-
rzy Wcisło, Paweł Włoch, Stanisław Zagól.

SPRAWDŹ GDZIE JEST BURZA!

Na budynku Urzędu Gminy został zamon-
towany detektor burz. Dzięki temu w pro-
sty sposób można sprawdzić informacje 
o aktualnych wyładowania atmosferycz-
nych w okolicy, ich intensywności, kierun-
kach przesuwania itp. Link do wskazań de-
tektora znajduje się na stronie internetowej 
www.gdow.pl w zakładce WAŻNE INFOR-
MACJE.

Uczestnicy Zjazdu wyborczego OSP

Zjazd wyborczy OSP
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NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-
GAŚNICZY DLA OSP PIERZCHÓW

Podczas obcho-
dów 90 – lecia 
działalności OSP 
Pierzchów uro-
czyście poświę-
cono nowy, lekki 
samochód ratow-
niczo-gaśniczy 
Opel Movano. Po-

jazd wyposażony jest m.in. w agregat wy-
sokociśnieniowy wodno pianowy, zbiornik 
wody o pojemności 300l z możliwością 
odwodnienia układu, maszt oświetleniowy, 
wyciągarkę elektryczną, zestaw do ratow-
nictwa technicznego LUKAS, poduszkę na 
osłonę kierownicy, zestaw do ratownictwa 
medycznego PSP R1….

OSP NIEZNANOWICE I OSP MAR-
SZOWICE DOPOSAŻONE 

Gmina Gdów po raz kolejny pozyskała 
fundusze z programu „Bezpieczna Mało-
polska”. Dzięki temu nowy sprzęt trafił do 
OSP Nieznanowice. Z kolei w 2015r. do-
finansowanie wykorzystano na zakupy dla 
druhów z Marszowic.
Jesienią strażacy z Nieznanowic wzbogaci-
li się o nowy system selektywnego wywo-
łania. Jest on przeznaczony do zdalnego, 
radiowego uruchamiania syreny alarmo-
wej oraz do wysyłania powiadomień na te-
lefony komórkowe. Dodatkowo, druhowie 

otrzymali hełm strażacki, ubranie bojowe, 
buty specjalne, rękawice oraz kominiarkę. 
Wartość zadania to około 11 000zł., z cze-
go ok. 5200zł. pochodziło z dotacji po-
zyskanej z Województwa Małopolskiego 
w ramach konkursu „Bezpieczna Małopol-
ska” , a pozostałe środki stanowiły wkład 
własny Gminy Gdów. 
W ubiegłym roku dofinansowanie z pro-
gramu „Bezpieczna Małopolska” trafiło 
do jednostki OSP Marszowice. Wówczas 
druhowie otrzymali 4 komplety mundu-
rów bojowych (hełmy strażackie, ubrania 
bojowe, buty specjalne, rękawice oraz ko-
miniarki). Zakupy współfinansowane były 
przez Gminę Gdów i Województwo Ma-
łopolskie. 

DODATKOWE DOFINANSOWANIE 
NA ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP NIE-

ZNANOWICE
OSP w Nieznanowicach otrzymała około 
10 000zł. dofinansowania na doposażenie 
jednostki. Pieniądze pochodzą z Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników. Dzięki pozyskanym środkom 
dla strażaków 
zakupiono m.in. 
buty strażac-
kie, radiostacje 
nasobne, latar-
ki, rozdzielacz, 
p r zodown i cę 
oraz węże W75 
i W52.

WYDATKI REMONTOWE I INWESTY-

CYJNE W PLACÓWKACH W 2015 R.
SP Bilczyce
- usunięcie awarii c.o., serwis kanalizacji 
- okablowanie sieciowe  
- piłkochwyty na boisku szkolnym 
SP Gdów
- malowanie korytarzy    
- modernizacja instalacji elektrycznej  - 
rozprowadzanie sieci internetu na budyn-
ku szkoły
- wykonanie projektu remontu 
SP Jaroszówka
- wykonanie robót związanych z drenażem 
i izolacją budynku   
SP Książnice
- remont grzejników w bibliotece 
SP Marszowice
- naprawa elewacji od strony południowej 
- naprawa sprzętu nagłośniającego
- serwis komputerów 
SP Niegowić
- wykonanie schodów wraz z dojściem do 
placu zabaw  
- cyklinowanie parkietu    
SP Pierzchów
- wymiana naczynia przepompowego c.o.
- renowacja parkietu 
- rozbudowa sieci internetowej, przeniesie-
nie pracowni internetowej 
- zakup sprzętu nagłaśniającego
SP Szczytniki
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej
- wykonanie osłon grzejnikowych
- zakup i montaż elementów placu zabaw 

Poświęcenie nowego samochodu

Podpisanie umowy i przekazanie 
sprzętu dla OSP Nieznanowice

SP Wiatowice
- cyklinowanie parkietu    
- wykonanie zasilania trójfazowego 
SP Winiary
- remont instalacji c.o.  
- montaż lamp w sali lekcyjnej 
- cyklinowanie, malowanie  parkietów  
- wymiana drzwi w salach lekcyjnych  
SP Zręczyce 
- remont ogrodzenia, wyk. furtki i bramy
- modernizacja instalacji ciepłej wody  
i wymiana naczynia przeponowego
- rozbudowa monitoringu szkoły
- wymiana stolarki okiennej   
Gimnazjum Gdów
- rejestrator, czujka systemu alarmowego 
- naprawa komputerów                               
- naprawa i konserwacja urządzeń    
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego RI-
COCH          
Gimnazjum Niegowić
- konserwacja i naprawa kserokopiarki
- rozbudowa i modernizacja monitoringu 
wizyjnego
Przedszkole w Szczytnikach 
- remont ogrodzenia przedszkola

GMINNE ŚWIĘTO EDUKACJI 

NARODOWEJ
W Szkole Podstawowej w Szczytnikach 
odbyło się uroczyste spotkanie władz sa-
morządowych gminy Gdów z dyrektorami 
i nauczycielami przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów.
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Wójt gminy Gdów Zbigniew Wojas oraz Dy-
rektor Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty 
Julita Natkaniec gratulowali zebranym osią-
gnięć w pracy zawodowej, dziękowali za co-
dzienne zaangażowanie w pracy z dziećmi 
i młodzieżą oraz za cierpliwość i wytrwałość 
w dążeniu do wyznaczonych celów, a także 
życzyli wszystkim wielu radości z sukcesów 
w życiu zawodowym i osobistym.

W czasie spotkania przygotowano listy gra-
tulacyjne z okazji uzyskania stopnia awan-
su zawodowego nauczyciela mianowanego 
następującym pedagogom:
Michał Ciężarek – SP Bilczyce
Barbara Trzos – SP Bilczyce
Elżbieta Rząca – SP Gdów
Krzysztof Obrał – SP Książnice
Iwona Szuro – SP Winiary
Katarzyna Korbut – Gimnazjum Gdów
Joanna Synowiec – Publiczna Szkoła Mu-
zyczna I stopnia w Gdowie
Listy gratulacyjne z okazji uzyskania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela dyplo-
mowanego otrzymali:
Elżbieta Rudek – SP Niegowić
Barbara Szlachta – Kocwa – SP Winiary
Katarzyna Tarnowska – SP Winiary
Magdalena Szeląg – Kałuska – Gimnazjum 
Gdów
Joanna Drewniak – Gimnazjum Niegowić
Paweł Ziemianek – Gimnazjum Niegowić
Spotkanie było również okazją do wyróż-
nienia nauczycieli, którzy w tym roku wyka-
zali się szczególnymi osiągnięciami w pracy 
zawodowej. Do grona tegorocznych na-
uczycieli uhonorowanych Nagrodą Wójta 
Gminy Gdów należą:
Marta Gałka – SP Bilczyce
Elżbieta Rząca – SP Gdów
Katarzyna Adamczyk – SP Szczytniki
Dorota Kasprzyk – Gimnazjum Gdów
Nagrodę wójta gminy Gdów otrzymało tak-
że 16 dyrektorów szkół i przedszkoli.
W części artystycznej uroczystości wy-
stąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Szczytnikach oraz orkiestra skupiająca 
młodych muzyków Publicznej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Gdowie oraz Wieliczce.

UDZIAŁ SZKÓŁ 
W PROJEKTACH KRAJOWYCH 

I MIĘDZYNARODOWYCH

Program „Książki naszych marzeń” realizo-
wany był w roku szkolnym 2015/2016 we 
wszystkich szkołach podstawowych. Przede 
wszystkim umożliwił on zakup książek do 
bibliotek szkolnych w celu promocji czy-
telnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz 
rozwijania ich kompetencji i zaintereso-
wań czytelniczych. W ramach programu 
prowadzona była współpraca bibliotek 
szkolnych z bibliotekami publicznymi po-
legająca na konsultacji zakupu nowości do 
bibliotek szkolnych oraz na wspólnej orga-
nizacji wydarzeń służących popularyzacji 
i promocji czytelnictwa. Kwota przyznane-
go wsparcia finansowego 14 570,00.
SP Bilczyce: Szkoła realizowała  projekty 
i programy: „Owoce w szkole”, „Szklan-
ka mleka”, „Trzymaj formę”, „Nie pal przy 
mnie, proszę”, „Zbieramy nakrętki”, „Czy-
ste powietrze wokół nas”, „Odblaskowa 
szkoła”
SP Gdów: Szkoła realizowała projekty 
i programy: „Owoce w szkole”, „Szklan-
ka mleka”, „Trzymaj formę”, „Nie pal przy 
mnie, proszę”, „Zbieramy nakrętki”, „Los 
zwierząt jest nierozerwalnie związany 
z losem człowieka”, „Ekoklasa” „Czyste 

powietrze wokół nas” - „Dzieciństwo bez 
próchnicy” „Odblaskowa szkoła”
SP Jaroszówka: Szkoła realizowała projek-
ty i programy: „Owoce w szkole”, „Śniada-
nie daje moc”, „Szklanka mleka”, „Szkoła 
promująca zdrowie”, „Odblaskowa szko-
ła”, „Cała Polska czysta dzieciom”, „Listy 
do Ziemi”.
SP Książnice: Szkoła realizowała projekty 
i programy: „Owoce w szkole”, „Szklan-
ka mleka”, „Odblaskowa szkoła”, „Cyber-
przemoc”, „Klub bezpiecznego Puchatka”, 
„Poznaję siebie i innych”, „Zdrowie nie 
trudne”.
SP Marszowice: Szkoła realizowała pro-
jekty i programy: „Owoce w szkole”, „Nie 
pal przy mnie proszę”’ „Szklanka mle-
ka”,„Trzymaj formę”,
„Zbieramy nakrętki”, „Odblaskowa szko-
ła”.
SP Niegowić: Szkoła realizowała projekty 
i programy: „Owoce w szkole”, „Szklan-
ka mleka”, „Trzymaj formę”, „Nie pal przy 
mnie, proszę”, „Czyste powietrze wo-
kół nas”, „Aquafresh”, „Szkoła promują-
ca zdrowie”, „Jemy zdrowo – kolorowo”, 
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Od-
blaskowa szkoła”, „Program profilaktyki p/
rakowej”, „Cała Polska czysta dzieciom”, 
„Listy do Ziemi”, „Ekoszkoła”, „Krajoznaw-
cza Turystyczna Odznaka im. Świętego 
Jana Pawła II”.
SP Pierzchów: Szkoła realizowała projekty 
i programy:  „Śniadanie daje moc” – próba 
pobicia rekordu Guinessa „Odejść na zawsze, 
by stale być blisko… „Ks. Jan Twardowski 

Gminne Święto Edukacji Narodowej

Spotkanie z nauczycielami i dyrektorami

Ślubowanie nauczycieli
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w oczach młodych – zakończenie projek-
tu – październik 2015, Projekt edukacyjno 
– pomocowy – UNICEF –„Mali uczniowie 
idą do szkoły”
Pomoc zwierzętom „Gwiazdka dla zwierza-
ka”, „Szkoła przyjazna Żywieniu i Aktywno-
ści Fizycznej”, Akcja „Żonkile” – upamięt-
nienie ofiar getta Gra Terenowa dla uczniów 
szkół w gminie w ramach projektu fundacji: 
„Bo warto pamiętać…” Odkryte tajemnice 
Odblaskowa szkoła, „Szlachetna paczka”
zbiórka żywności na rzecz Jadłodajni św. 
Faustyny w Krakowie – finał – grudzień 
2015 r. Ogólnoświatowa akcja „Buty dla 
Afryki” Owoce w szkole, Mleko w szkole, 
„Nie pal przy mnie proszę”, „Trzymaj for-
mę”, „Góra grosza”
SP Szczytniki: Szkoła brała udział w progra-
mie aktywności sportowej „Multisport” skie-
rowanym do uczniów klas IVVI mającym na 
celu poprawę sprawności fizycznej i rozbu-
dzanie zainteresowania sportem.
SP Wiatowice: Szkoła realizowała projek-
ty i programy: „Szklanka mleka”, „Owoce 
w szkole”, 
 „Nie pal przy mnie proszę”, „Odblaskowa 
szkoła”, „Akademia Bezpiecznego Puchat-
ka”, „Szkoła promująca zdrowie”. 
SP Winiary: Szkoła realizowała projekty 
i programy: „Szklanka mleka”, „Owoce 
w szkole”, „Trzymaj formę”, „Czyste po-
wietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie pro-
szę”, „Odblaskowa szkoła”, „Szkoła promu-
jąca zdrowie”, „Cała Polska czyta dziecim”, 
„Listy do Ziemi”, „Ekoszkoła”.
SP Zręczyce: Szkoła realizowała projek-

ty i programy: „Szklanka mleka”, „Owoce 
w szkole”, „Trzymaj formę”, „Nie pal przy 
mnie proszę”, „Odblaskowa szkoła”, „Zbie-
ramy nakrętki”.
Gimnazjum Gdów: Szkoła realizowała 
projekty i programy: „Misja Przyroda” (Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej). 
Commedia dell’arte - udział w projekcie 
organizowanym przez Centrum Kultury 
w Gdowie (Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego), „Na własne konto” 
(Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, 
Narodowy Bank Polski), No promil – no 
problem, „Zachowaj równowagę” – polsko 
– szwajcarski program.
Gimnazjum Niegowić: Współpraca polsko 
– niemiecka między Gimnazjum w Nie-
gowici, a Gymnasium Bad Nenndorf za-
częła się w czerwcu 2007r. Od tego cza-
su uczniowie szkoły wyjeżdżają co roku 
we wrześniu do Niemiec oraz goszczą 
w ramach rewizyty grupę niemiecką na 
początku czerwca. Wymiana odbywa się 
dzięki wsparciu finansowemu udziela-
nemu przez Polsko – Niemiecką Współ-
pracę Młodzieży. Stanowi ono znaczne 
ułatwienie dla realizacji projektu, ponie-
waż uczniowie dopłacają tylko niewiel-
ką część ponoszonych kosztów. Dzięki 
udziałowi w wymianie młodzież gimna-
zjum ma możliwość kilkudniowego wy-
jazdu za granicę, poznania kultury i zwy-
czajów niemieckich, poznania swoich ró-
wieśników….. Równie ważną rzeczą jest 
stosowanie poznanego w szkole języka 
obcego w praktyce. 

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY 
FILII GOPS

Informujemy, że Dział Świadczeń Ro-
dzinnych GOPS w Gdowie zmienił swoją 
siedzibę - został przeniesiony z Ośrodka 
Zdrowia do budynku Małopolskiego Banku 
Spółdzielczego – piętro II i III (obok Urzędu 
Gminy). Telefon: 602 794 075.

„MOJA SZANSA NA LEPSZE JUTRO 
BEZ PRZEMOCY”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gdowie realizuje projekt „Moja szansa 
na lepsze jutro bez przemocy” współfinan-
sowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach Programu 
Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Beneficjentami projektu są:
– kobiety doznające przemocy w rodzinie,
– kobiety zagrożone przemocą w rodzinie,
– małoletnie dzieci osób doznających lub 
zagrożonych przemocą w rodzinie w wie-
ku od 4 do 9 lat.

W ramach działań przewidziano między 
innymi:
– warsztaty i szkolenia dla kobiet, które zo-
staną przeprowadzone z interwentem kry-
zysowym, terapeutą uzależnień, kuratorem 
sądowym, przedstawicielem policji, dorad-
cą zawodowym, coachem oraz wizażystą.
– warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku 

od 4 do 9 lat osób doświadczających lub 
zagrożonych przemocą w rodzinie.

Celem przeprowadzonych szkoleń i warsz-
tatów było podniesienie świadomości 
w zakresie przeciwdziałania przemocy 
oraz poznanie mechanizmów i skutków 
przemocy. Przeprowadzony został trening 
asertywności pozwalający na poznanie 
nowych asertywnych zachowań. Zajęcia 
z wizażystą pozwoliły kobietom zadbać 
o własne potrzeby, poprawić własny wi-
zerunek, co ma wpływ na zwiększenie 
poczucia własnej wartości. Uczestnicz-
ki warsztatów otrzymały także vouchery 
do fryzjera oraz kosmetyczki. Dla najak-
tywniejszych uczestniczek przewidzia-
no atrakcyjne nagrody. Zajęcia dla kobiet 
i dzieci odbywały się równolegle, tak żeby 
dzieci miały zapewnioną opiekę podczas 
nieobecności rodzica. Projekt zakończy 
debata społeczna podsumowująca projekt, 
na którą zostaną zaproszeni przedstawi-
ciele władz lokalnych, Dyrektorzy szkół, 
przedstawiciele Policji, kuratorzy,  Gminne 
Zespoły Interdyscyplinarne z terenu Powia-
tu Wielickiego, Powiatowy Koordynator 
ds. przeciwdziałania przemocy, pracowni-
cy socjalni GOPS, pedagodzy oraz benefi-
cjenci projektu.

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ 
NA POKOJE TERAPEUTYCZNE 

Po za wcześniej opisanymi działaniami 
zajęciami merytorycznymi, projekt pod 
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nazwą „Moja szansa na lepsze jutro bez 
przemocy” wpisywał się w III priorytet 
Programu Osłonowego tj. dostosowanie 
istniejącej infrastruktury instytucjonalnej 
do potrzeb osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie. Przystąpienie do przedmio-
towego projektu miało również na celu 
stworzenie bazy lokalowej w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie. 
Brak pomieszczeń stanowił dużą przeszko-

Poświęcenie nowych pomieszczeD

Wyremontowane pomieszczenie w strychu budynku

Pokój przyjazny dla dziecka

dę w realizacji zadań związanych z prze-
ciwdziałaniem przemocy i ochroną ofiar. 
Dotychczas, mimo skromnych warunków 
lokalowych, spotkania grup roboczych, 
zespołów interdyscyplinarnych odbywały 
się regularnie, miejscem spotkań były po-
mieszczenia przeznaczone dla pracow-
ników socjalnych, pozbawiając ich miej-
sca pracy, na czas trwania ww. spotkań. 
Taka sytuacja miała mocno destabilizują-
cy wpływ na pracę całego Ośrodka. Wy-
chodząc naprzeciw lokalnym potrzebom, 
dzięki udziałowi w programie osłonowym, 
GOPS stworzył komfortowe warunki loka-
lowe na potrzeby pomocy ofiarom prze-
mocy zarówno dorosłym, jak i dzieciom. 
W Projekcie zaplanowano, że przeprowa-
dzona zostanie adaptacja strychu w budyn-
ku GOPS, w wyniku czego powstało po-
mieszczenie z przeznaczeniem na spotka-
nia zespołów interdyscyplinarnych, grup 
roboczych, grup wsparcia ofiar przemocy, 
szkolenia, warsztaty, a także indywidualne 

spotkania z psychologiem i terapeutą. Jed-
no dodatkowe pomieszczenie na parterze 
budynku, w ramach tegoż Projektu, zosta-
ło  zaadoptowane w „przyjazny pokój dla 
dzieci” zapewniający podczas terapii bądź 
spotkań z psychologiem atmosferę ciepła 
i poczucia bezpieczeństwa. Dzieci z na-
szego terenu mogą być objęte profesjonal-
ną pomocą specjalistów w przyjaznym dla 
nich otoczeniu.

GRUPA WSPARCIA 

Grupa wsparcia jest to forma wspólnych 
spotkań dla osób w podobnej sytuacji ży-
ciowej. W spotkaniach grupy wsparcia dla 
osób doznających przemocy mogą brać 
udział wszystkie osoby uwikłane w prze-
moc, potrzebujące zrozumienia wsparcia 
oraz informacji. Wspólna rozmowa po-
zwala na poznanie mechanizmów doty-
czących przemocy i sposobów radzenia 
sobie z nią. Niewielka grupa uczestników 
daje poczucie bezpieczeństwa, szansę na 
lepsze zrozumienie siebie oraz dobrowol-
ne dzielenie się swoimi doświadczeniami, 
emocjami i przeżyciami. W trudnych sy-
tuacjach ważne jest poczucie, że nie je-
steśmy sami, radzenie sobie z poczuciem 
bezradności, uświadomienie posiadanych 
zasobów i budowanie poczucia własnej 
wartości. Bez krytyki,  bez oceniania,  z za-
chowaniem tajemnicy uczestnicy mogą li-
czyć na zrozumienie i uzyskać wsparcie. 
Grupa ma charakter otwarty, więc mogą 
do niej dołączyć kolejne osoby będące na  

różnych etapach zmagania się ze zjawi-
skiem przemocy.

Spotkania odbywają się dwa razy w mie-
siącu na terenie GOPS w Gdowie w II 
i IV wtorek miesiąca w godzinach 17.00 
-19.00, udział w spotkaniach jest bezpłat-
ny i nie wymaga wcześniejszych zapisów

PUNKT INFORMACYJNO-
KONSULTACYJNY

W punkcie informacyjno-konsultacyjnym 
dla osób uwikłanych w przemoc oraz po-
trzebujących wsparcia dyżury pełnią nastę-
pujący specjaliści:
terapeuta uzależnień: Arkadiusz Kusztykie-
wicz - poniedziałki w godzinach 8.30 do 
17.00
terapeuci rodzinni: Arkadiusz Kusztykie-
wicz i Anna Sladkowska - poniedziałki 
w godzinach 14.00 do 15.30
 interwent kryzysowy: Anna Slad-
kowska - poniedziałki i wtorki w godz. 
8.30 do 19.00, piątki w godzinach 8.00 do 
14.00
psycholog, terapeuta: Marta Roczkowska - 
czwartki w godz. (I i III czw.) 10.00-15.00, 
(II i IV) 12.00-17.00

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Do połowy czerwca 2017 roku w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdo-
wie, osoby które otrzymają skierowanie 
z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły 
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Przedszkolaki w bibliotece

Uczniowie podczas lekcji bibliotecznej

skorzystać ze wsparcia w postaci żywno-
ści, która cyklicznie będzie dystrybuowana 
w formie paczek żywnościowych. Każda 
z osób otrzymujących paczki żywnościo-
we, otrzyma w nich produkty następujące-
go typu: makaron jajeczny, ryż biały, her-
batniki, ser żółty, mleko UHT, fasola biała, 
groszek z marchewką, koncentrat pomido-
rowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzo-
wy z warzywami, filet z makreli w oleju, 
szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepa-
kowy, ser żółty. 
Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, 
realizować będzie cykliczne działania 
niefinansowe takie jak: warsztaty kulinar-
ne, warsztaty edukacji ekonomicznej oraz 
warsztaty żywieniowe. Osoby korzystają-
ce ze wsparcia Programu w naszym wo-
jewództwie będą mogły również wziąć 
udział w ciekawych warsztatach eduka-
cyjnych dotyczących wzmacniania samo-

dzielności i kompetencji w zakresie prowa-
dzenia gospodarstwa domowego. O szcze-
gółach informować będziemy na bieżąco. 
Wsparcie działaniami towarzyszącymi, 
pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy 
żywnościowej, która realizowana jest w ra-
mach Programu. 

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki 
żywnościowej może być przekazywana 
do osób spełniających kryteria kwalifiko-
walności do statusu osoby najbardziej po-
trzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej, spełniają-
cych kryteria określone  w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej i których dochód nie 
przekracza 150% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania z pomo-
cy społecznej (951 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzi-
nie), na podstawie skierowania wystawio-
nego przez właściwy terytorialnie Ośrodek 
Pomocy Społecznej, lub w przypadku oso-
by bezdomnej – oświadczenia podpisanego 
w organizacji. Podprogram 2016 jest konty-
nuacją Podprogramu 2015, w ramach któ-
rego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
objął wsparciem żywnościowym 664 osoby 
przekazując im ponad 51 000kg żywności.

Zapraszamy i mocno zachęcamy do sko-
rzystania z ww. formy wsparcia.
Obok dystrybucji paczek prowadzone były 
również działania towarzyszące tj. warsz-
taty edukacji ekonomicznej oraz warsztaty 
żywieniowe.

PRZEDSZKOLAKI I UCZNIO-
WIE...W BIBLIOTECE KAŻDY COŚ 

SIĘ DOWIE
Bibliotekę w Gdowie i Filię w Niegowi-
ci licznie odwiedzają dzieci z przedszkoli 
i szkół. Celem wycieczek jest rozbudzanie 
zainteresowań czytelniczych, kształtowanie 
poczucia szacunku dla książek, wyrabianie 
u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów bi-
blioteki, poznanie pracy bibliotekarza oraz 
wzbogacenie słownictwa dzieci. W czasie 
spotkań dzieci słuchają czytanych opowieści 
i wypożyczają książki. W czasie lekcji biblio-

Pomoc żywnościowa

tecznych uczniowie zapoznawali się z histo-
rią biblioteki, oglądali najstarsze książki i wy-
cinki prasowe. Wraz z początkiem roku szkol-
nego Biblioteki rozpoczęły nowy cykl spotkań 
z dziećmi. Łącznie w okresie od maja do listo-
pada biblioteki przejęły 32 grupy przedszkola-
ków i uczniów ze szkół podstawowych. 

ŁUKASZ ZABDYR W BIBLIOTECE

W środę 16 listopada odbyło się spotkanie 
z rysownikiem Łukaszem Zabdyrem. Bra-
ły w nim udział dzieci z klasy drugiej ze 
Szkoły Podstawowej w Gdowie. Ucznio-
wie z równym zapałem przeglądali kolorowe 
wydawnictwa jak i rysowali z Panem Łuka-
szem fantastyczne ilustracje. Pan Łukasz wy-
kazał się prawdziwym profesjonalizmem ry-
sując rzeczy, zwierzątka i postacie, wymyślo-
ne przez najmłodszych uczestników. Barwne 
i różnorodne ilustracje pozostaną pamiątką po 
tak wyjątkowych zajęciach. Spotkanie odby-
ło się pod patronatem Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wieliczce. Mamy na-
dzieję, że pasja do rysowania jaką przekazał 
pan Łukasz zainspiruje uczestników do samo-
dzielnych działań plastycznych. Wszystkie 
dzieci biorące udział w warsztatach były 
świadkami, że za pomocą kredek, flama-
strów, ołówków można wykonać „cuda”, 
przy których nikt się nie nudzi! 

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

W tym roku Biblioteka otrzymała 11070zł 
na zakup nowości wydawniczych w ra-
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mach „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”. Zakupione książki i audio-
booki czekają już na czytelników.

MINI GALERII DZIECIĘCEJ 
TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

W ramach Mini Galerii Dziecięcej Twór-
czości Plastycznej, w bibliotece prezentowa-
ne są prace plastyczne dzieci z koła plastycz-
nego z Centrum Kultury. Tematy tej radosnej 
twórczości dziecięcej są różnorodne, a pra-
ce plastyczne, wykonane różnymi  techni-
kami. Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych, szczególnie „najmłodszych czy-
telników” wraz z rodzicami, do odwiedze-
nia biblioteki i obejrzenia wystawy.

KONKURS PT. SZOPKA BOŻONA-
RODZENIOWA 2016

Centrum Kultury w Gdowie zaprasza na XV 
konkurs pt.  Szopka Bożonarodzeniowa 2016 
na najpiękniejszą szopkę bożonarodzenio-
wą. Zapraszamy: dzieci, młodzież, rodziców 
i dziadków. Czekamy na oryginalne pomysły.  
Zachęcamy do poszukiwań w tradycjach na-
szego regionu. Najpiękniejsze szopki nagrodzi-
my, a  uczestników konkursu jak zwykle zapro-
simy  w ferie zimowe na wycieczkę połączoną 
z ciekawymi warsztatami artystycznymi. Prace 

należy składać w Centrum Kultury w Gdowie 
w dniach od 14 do 16 grudnia, w godzinach 
od 8:00 do 20:00. Ocena prac nastąpi 19 
grudnia 2016  roku. Uroczyste ogłoszenie 
wyników i rozdanie nagród połączone z prze-
kazaniem światełka pokoju przez harcerzy   
odbędzie się dnia 20 grudnia (wtorek) 2016 
roku w Centrum Kultury w Gdowie o godzinie 
17:00. W tym dniu odbędą się też zapisy na 
wycieczkę dla wyróżnionych wykonawców. 
Więcej informacji na naszej stronie www.ckg-
dow.pl

FESTIWAL PIOSENEK ANDRZEJA 
ZIELIŃSKIEGO

W związku z organizacją piątej już edycji Fe-
stiwalu Piosenek Andrzeja Zielińskiego, która 
odbędzie się 9 grudnia  2016 r. Centrum Kul-
tury w Gdowie serdecznie zaprasza do udzia-
łu w tym wyjątkowym wydarzeniu. Podobnie 
jak w roku  ubiegłym, celem Festiwalu  jest  
prezentacja i popularyzacja  twórczości An-
drzeja Zielińskiego, Honorowego Obywatela 
Gdowa oraz zainspirowanie młodych ludzi 
do opracowania nowych aranżacji z bogate-

go  repertuaru  artysty. Festiwal Piosenek An-
drzeja Zielińskiego jest jedynym tego rodzaju 
przedsięwzięciem w Polsce, dającym możli-
wość prezentacji przed znamienitym gronem 
muzyków i festiwalową publicznością. Laure-
aci Festiwalu będą mieli możliwość występu 
w duecie z Andrzejem Zielińskim. Eliminacje 
konkursowe zostaną przeprowadzone  2 grud-
nia 2016 od. godz. 9.00 w Centrum Kultury 
w Gdowie. Wszystkie informacje dotyczące 
Festiwalu dostępne są na stronie internetowej 
www.ckgdow.pl. Serdecznie zapraszam do 
udziału.

ZŁOTA PIĘĆDZIESIĄTKA 
REPREZENTACYJNEJ ORKIESTRY 

DĘTEJ GMINY GDÓW
19 listopada br. gdowska Orkiestra Dęta świę-
towała  Jubileusz 50-lecia działalności. Jest to 
samym najdłużej działający zespół artystycz-
ny w gminie Gdów. Członkowie Orkiestry 
to zarówno uczniowie i absolwenci Pu-
blicznej Szkoły Muzycznej w Gdowie jak 
również  muzycy działający w zespole od 
wielu lat, a często od wielu pokoleń. To 

Nowości czekają na czytelników

 Jedne z prac w mini-galerii

Co roku do konkursu zgłoszonych jest kilkadziesiąt 
szopek Andrzej Zieliński podczas koncertu jubileuszowego 

w Gdowie
Orkiestra dawniej

Nowości w bibliotece
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W lecie gościliśmy w gminie Gdów produ-
centów programu turystycznego „Podróże 
z Góralem”. Ekipa telewizyjna przygoto-
wała materiał, w którym zaprezentowane 
zostały najciekawsze miejsca warte od-
wiedzenia na naszym terenie, oferta bazy 
noclegowej i gastronomicznej, propozycje 
aktywnego spędzenia czasu wolnego…. 
Producenci programu odwiedzili m.in. te-

INNE

właśnie wielopokoleniowość jest  niepod-
ważalnym atutem i wartością Orkiestry. 
W jubileuszowym, 50- tym  roku działalno-
ści gdowska Orkiestra liczy 45 członków, 
którzy swój wolny czas poświęcają na re-
alizację swoich muzycznych pasji z po-
żytkiem dla mieszkańców naszej gminy . 
Dziesiąty rok grupa działa pod dyrygen-
turą Pana Adama Czyżowskiego. Zespół 
nieprzerwanie od lat uświetnia uroczysto-
ści gminne, patriotyczne i religijne dając 
ponad 20 koncertów rocznie. W swoim  
bogatym repertuarze ma nie tylko charak-
terystyczne dla Orkiestr  marsze, ale i aran-
żacje muzyki filmowej. Trudno wskazać 
mieszkańca, który nie zetknąłby się z dzia-
łalnością Orkiestry Dętej, tak samo trudno 
wyobrazić sobie naszą lokalną społecz-
ność bez powagi, dostojności i celebracji 
jakie niesie  ze sobą każdorazowy występ 
Orkiestry. Koncert Jubileuszowy z okazji 
50- lecia Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej 
Gminy Gdów, który odbył się w Gdow-
skiej Hali Sportowej z udziałem m.in. Stra-

żackiej Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej  
Miasta i Gminy Niepołomice ,,LIRA” oraz 
gdowskiego chóru Tutte Le Corde był pięk-
nym i ważnym wydarzeniem nie tylko dla 
Orkiestry ale i dla licznie przybyłych gości. 
Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych 
50 lat sukcesów, niech następne długie  
lata mijają równie owocnie  w zdrowiu 
i harmonii artystycznego ducha . 

ZAPRASZAMY NA KIERMASZ 
ŚWIĄTECZNY

Zapraszamy na kiermasz świąteczny, który 
odbędzie się 22 grudnia 2016 (czwartek) 
w godzinach przedpołudniowych na pla-
cu przed Urzędem Gminy. Swoje stoiska 
przygotują m.in. pszczelarze, myśliwi, go-
spodynie wiejskie…. Dodatkowo, będzie 
można nabyć stroiki i ozdoby świąteczne 
wykonane samodzielnie przez podopiecz-
nych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Po-
dolan oraz panie z KGW. Ponadto, na 
wszystkich będzie czekał kocioł świątecz-
nego barszczu.

kiestra dawniej

Orkiestra dzisiaj fot. Konrad Zarębski

Ubiegłoroczny jarmark bożonarodzeniowy zgroma-
dził tłumy mieszkańców

Spacer nad Rabą i rozmowa z wójtem

Wizyta w Izbie Regionalnej w Niegowici

Wędkowanie na łowisku

reny rekreacyjne na gdowskim Zarabie, ko-
piec i izbę pamięci w Pierzchowie, parafię 
papieską i izbę regionalną w Niegowici….. 
Uczestniczyli także w zajęciach nordic wal-
king z seniorami z gdowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. W powstanie programu 
zaangażowali się także lokalni restauratorzy 
i hotelarze. Góral zasmakował staropolskiej 
kuchni w gdowskim Szałasie, wędkował na 
łowisku Kuter Port w Nieznanowicach, a na 
kolację i nocleg udał się hotelu Oriza.

„Podróże z Góralem” to program turystycz-
ny, w którym Piotrek Jezutek, medialny Gó-
ral z Zawoi, odkrywa przed widzem naj-
ciekawsze i najbardziej urokliwe miejsca 
w Polsce. Sprawdza, jak można spędzić w 
nich czas. Opowiada o imprezach odby-
wających się w okolicy, smakuje lokalnych 
potraw, pokazuje bogactwo kultury, trady-
cji i obyczajowości. A wszystko to z góral-
ską werwą, uśmiechem i przede wszystkim 
na wesoło! Program można było obejrzeć 
w telewizji regionalnej i ogólnopolskiej już 
na przełomie czerwca i lipca.  
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BEZPŁATNY INTERNET 
NA GDOWSKIM ZARABIU

Na gdowskim Zarabiu zostały uruchomio-
ne darmowe HotSpoty czyli miejsca, w 
których można połączyć się bezprzewo-
dowo z internetem przy użyciu własnego 
urządzenia - laptopa, tabletu czy telefonu. 
W pierwszych dwóch miesiącach funkcjo-
nowania systemu z darmowej sieci skorzy-
stało około 1800 użytkowników.

Aby nawiązać połączenie należy dyspo-
nować urządzeniem wyposażonym w 
prawidłowo działającą bezprzewodową 

kartę sieciową standardu IEEE 802.11abg 
lub 802.11n. Aby skorzystać z darmowe-
go wi-fi należy wybrać sieć ZALOGUJ W 
GDOWIE, zalogować się i zaakceptować 

jej regulamin. Każdorazowa sesja trwa 
maksymalnie 45 minut, po jej zakończeniu 
istnieje możliwość ponownego zalogowa-
nia się do sieci po upływie 15 minut.

Wchodząc od strony mostu na rzece Ra-
bie pierwszy sygnał „złapiemy” już w alej-
kach spacerowych oraz na palcu zabaw dla 
dzieci w okolicy boiska sportowego. Dar-
mowa sieć obejmuje swym zasięgiem także 
całe gdowskie Błonia na Zarabiu wraz z to-
warzyszącymi im urządzeniami zabawowy-
mi dla najmłodszych oraz Park Przygody i 
Rozrywki czyli miejsce, na którym jest skate 
park oraz ścieżki spacerowe i towarzysząca 
im mała architektura (ławki, stoliki, miejsca 
wypoczynku). Sygnał obejmuje również te-
ren, gdzie planowane jest powstanie kolejnej 
części Park Przygody i Rozrywki ze ścianka-
mi wspinaczkowymi i siłownia plenerową.

Zadanie pod nazwą „Zaprojektowanie i 
wykonanie punktów dostępowych typu 
Hot-Spot umożliwiających bezprzewodo-
wy dostęp do sieci internetowej na terenie 
rekreacyjnym” kosztował 25 830zł. i został 
sfinansowany z budżetu gminy Gdów. Do-
stęp do sieci będzie realizowany za pośred-
nictwem istniejącej sieci szerokopasmowej 
gminy Gdów, dzięki czemu nie będzie ge-
nerował dodatkowych kosztów.

DOBRY CZAS NA BIZNES!

Trwa nabór do projektu „Dobry Czas na 
Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny”. 

W ramach projektu można otrzymać szko-
lenia, doradztwo i bezzwrotną dotację na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jeśli od dawna szukasz pracy, masz wię-
cej niż 30 lat, chcesz być swoim szefem 
i mieszkasz w powiecie Wielickim weź 
udział w projekcie. Wsparcie obejmuje: 
szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację 
w wysokości do 24 500 zł. Możesz także 
otrzymać roczne bezpłatne indywidualne i 
profilowane wsparcie doradcze w zakresie 
księgowości, prawa i utrzymania firmy na 
rynku. Celem projektu jest otworzenie 700 
działalności gospodarczych.

Więcej informacji:
Małopolska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A.
Powiatowy Punkt Informacyjny

ul. Sikorskiego 5
32-020 Wieliczka
Tel. 785 056 878

ZŁOTE I DIAMENTOWE 
MAŁŻEŃSTWA 

Kilkanaście par mających 50-letni staż 
małżeński (nowożeńcy z roku 1966) świę-
towało swoje Złote Gody. Do udziału w 
uroczystości zostały zaproszone także mał-
żeństwa obchodzące w 60-lecie zaślubin 
(nowożeńcy z roku 1956).

Z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego Prezydent RP Andrzej Duda od-

Dekoracja medalami przyznanymi przez Prezydenta RP

Dekoracja medalami

Gratulacje z okazji jubileuszu

znaczył jubilatów okolicznościowymi me-
dalami. Dekoracji dokonał wójt Zbigniew 
Wojas.  Do życzeń i gratulacji składanym 
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jubilatom dołączyli się: Przewodniczący 
Rady Gminy Tadeusz Ciężarek, sekretarz 
Józef Zając oraz Alicja Żyła – z-ca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Gdowie. Po akcie 
dekoracji, lampką szampana, wzniesiono toa-
st za świętujące małżeństwa. Podczas uroczy-
stości nie mogło zabraknąć także wspomnień, 
opowiadań, wspólnych tańców….

Mieszkańcy gminy Gdów obchodzący ju-
bileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w 
2016r.
BUŁAT Maria i Kazimierz – Szczytniki
CZUBEK Helena i Stanisław – Wieniec 
FILIPIAK Helena i Konstanty – Liplas
GACA Genowefa i Józef – Gdów
HEBDA Władysława i Jan – Gdów
JARECKA Maria i Eugeniusz – Marszowice 
KASPRZYK Maria i Stanisław – Gdów       
MIZERA Barbara i Andrzej – Niegowić
PALONEK Stanisława i Aleksander – Liplas
RADWAŃSKA Janina i Józef – Świątniki 
Dolne
RYBKA Maria i Józef – Jaroszówka 
STOPA Maria i Stanisław – Wieniec
SZOSTAK Stefania i Mieczysław – Marszo-
wice
ŚLIWA Józefa i Władysław – Cichawa
TULEJA Krystyna i Tadeusz – Marszowice 

Mieszkańców gminy Gdów obchodzący 
jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego w 
2016r.
WOJAS Kazimiera i Zdzisław – Podolany
ZABDYR Wanda i Józef – Zręczyce

INFORMACJA O KONSULTACJACH 
SPOŁECZNYCH GMINNEGO PRO-

GRAMU REWITALIZACJI DLA GMI-
NY GDÓW NA LATA 2016-2020

W dniach od 7 września 2016 r. do 8 paź-
dziernika 2016r. zostały przeprowadzone 
konsultacje społeczne dotyczące wyznacze-
nia obszaru zdegradowanego i obszaru rewi-
talizacji na terenie gminy Gdów. Celem kon-
sultacji było zapewnienie udziału mieszkań-
ców oraz poznanie ich opinii i oczekiwań 
odnośnie planowanego procesu rewitaliza-
cji. Jednym z elementów konsultacji społecz-
nych były badania ilościowe dotyczące ob-
szarów zdegradowanych oraz rewitalizacji. 
Badania te przeprowadzono poprzez ankiety 
przekazane mieszkańcom gminy Gdów.  An-
kieta umożliwiała poznanie opinii na temat 
obszarów zdegradowanych na terenie gmi-
ny, konieczności przeprowadzenia rewitali-
zacji oraz powodów dlaczego dany obszar 
gminy może być uznany za zdegradowany. 
Ważnym elementem ankiet była również 
możliwość przedstawienia własnych pomy-
słów na projekty rewitalizacyjne realizowane 
w formie inwestycji lub działań społecznych. 

Ankiety do uzupełnienia zostały zamieszczo-
ne na stronie internetowej Urzędu Gminy w 
Gdowie oraz na stornie Biuletynu Informacji 
Publicznej gminy Gdów. Rozdysponowywa-
ne były również za pomocą Poczty Polskiej w 
formie druków bezadresowych wśród miesz-
kańców Gminy. Mieszkańcy wypełnione an-

kiety mogli przysyłać w formie elektronicznej 
na wskazane adresy mailowe poczty email, 
przesłać drogą korespondencyjną na adresy: 
Future Green Innovations S.A., ul. Podole 60, 
skr. 62, 30 – 394 Kraków oraz Urząd Gmi-
ny Gdów, ul. Rynek 40, 32-420 Gdów bądź 
złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy.

Mieszkańcy Gminy Gdów jako największą 
atrakcję wskazali walory przyrodnicze (44% 
ankietowanych), a następnie walory histo-
ryczne (16% ankietowanych) i atrakcyjność 
dla inwestorów (14% ankietowanych). 5 % 
ankietowanych wskazało ofertę kultural-
ną jako elementu atrakcyjności gminy. Jako 
największą przyczynę degradacji obszarów 
mieszkańcy wskazali brak lub małą ilość 
miejsc pracy (22% ankietowanych), niską 
aktywność mieszkańców (16% ankietowa-
nych),zanieczyszczone środowisko (14%), 
słabo rozwiniętą bazę turystyczną i rekre-
acyjno-wypoczynkową na obszarze gminy 
(14% ankietowanych), a także zły stan dróg 
i komunikacji (12% ankietowanych). Ankie-
towani są zdania, że największymi proble-
mami ekonomicznymi w gminie są: niewy-
korzystane walory/tereny turystyczne i brak 
miejsc pracy, a także brak lub zbyt mała ilość 
połączeń komunikacyjnych z innymi ośrod-
kami, brak lub zła jakość terenów inwestycyj-
nych, zła gospodarka odpadami, ściekami, i 
niewielka ilość (mała aktywność) małych 
i średnich przedsiębiorstw. Problemy spo-
łeczne, które według mieszkańców należy 
rozwiązać to: alkoholizm, bezrobocie i nie-
dobór instytucji/organizacji pomagających w 

znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szko-
lenia), a także emigracja z gminy młodych i 
dobrze wykształconych osób oraz mała ilość 
organizacji pozarządowych. Ankietowani 
zapytani o problemy obniżające jakość życia 
w gminie wskazali przede wszystkim: brak 
lub słabą aktywność ośrodków kulturalno-re-
kreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca 
zamieszkania, brak instytucji i organizacji 
integrujących mieszkańców gminy, zły stan 
otoczenia, a także niewystarczającą ofertę 
zagospodarowania czasu dla osób starszych 
(seniorów).

Konsultacje społeczne dotyczące wyznacze-
nia obszaru zdegradowanego i obszaru re-
witalizacji na terenie gminy Gdów posłużyły 
zbieraniu uwag od mieszkańców oraz za-
pewniły partycypację społeczną w  procesie 
opracowania Gminnego Programu Rewitali-
zacji.  Wyniki ankietyzacji są częścią diagno-
zy, która pozwoli na wyznaczenie obszarów 
rewitalizacji. Obok analizy danych zastałych 
oraz badaniach jakościowych takich jak ob-
serwacji czy rozmowy, ankiety będące ba-
daniami ilościowymi są jednym z głównych 
elementów pozwalających przygotować 
Gminny Program Rewitalizacji zgodnie z 
oczekiwaniami mieszkańców. Ankietyzacja 
służyła także pogłębieniu wiedzy na temat 
zjawisk kryzysowych na terenie Gminy.  
Wypełnione formularze konsultacyjne po-
służą jako propozycja inwestycji, które 
mogą być zawarte w Gminnym Programie 
Rewitalizacji  realizowanym na terenie 
gminy Gdów.
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V ROK DZIAŁALNOŚCI UNIWERSY-
TETU TRZECIEGO WIEKU

Po wakacyjnej przerwie gdowscy seniorzy 
rozpoczęli V rok działalności uniwersytetu. 
Zarówno w Gdowie jak i działającej od 2015 
roku filii w Czyżowie zapisanych jest ponad 
90 osób.  W szeregu wykładów  i zajęć  do-
stosowanych do zainteresowań i potrzeb 
osób starszych uczestniczą seniorzy z terenu 
całej gminy Gdów. W tym roku uniwersy-
tet otrzymał wsparcie finansowe z budżetu 
województwa małopolskiego, dzięki czemu 
możliwa była m.in. organizacja prelekcji i 
wyjazdów tematycznych. Seniorzy odwie-
dzili Krynicę, Kalwarię  Zebrzydowską, Mu-
zeum Armii Krajowej oraz Tyniec. W  ramach 
działalności  powstałej przy UTW Akademii 
Aktywności Społecznej, która otrzymała 
środki z  Funduszu Inicjatyw Społecznych 
MPRiPS , zorganizowano również  m.in dar-
mowe porady prawne i psychologiczne oraz 
konferencje dla wszystkich seniorów doty-
czące zagadnień  profilaktyki zdrowia, psy-
chologii, prawa konsumenta i prawa spadko-

PODSUMOWANIE ŚDM 
W GMINIE GDÓW

W szkołach i remizach strażackich w gminie 
Gdów gościliśmy około 1950 osób. Najwięk-
szą grupę pielgrzymów stanowili Włosi, ale 
podejmowaliśmy także gości z wielu innych 
zakątków świata – Ukrainy, Portugalii, Re-
publiki Zielonego Przylądka, Mozambiku, 
Angoli, Gwinei Bissau oraz Timora Wschod-
niego. Każdy pielgrzym otrzymał gminny in-
formator ŚDM (broszury zostały wydrukowe 
w trzech wersjach językowych).W folderze 
znalazła się mapa z legendą, na której zazna-
czone zostały najważniejsze miejsca m.in. 

wego.  Wszystkich  zainteresowanych  do-
łączeniem do grona słuchaczy uniwersytetu 
zapraszamy do sekretariatu mieszczącego się 
w Centrum Kultury w Gdowie/ I Pietro/ tel. 
12 251-43-67 wew. 21

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Aktualne informacje dotyczące zimowe-
go utrzymania dróg gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich w sezonie zimowym 
2016/2017 na terenie naszej gminy oraz nu-
mery kontaktowe do wykonawców i osób ko-
ordynujących działania znajdują się na stronie 
internetowej gminy Gdów – www.gdow.pl.

W tym roku, podobnie w latach poprzednich, 
obszar gminy został podzielony na 6 części 
i w tych częściach jednocześnie kilka firm 
prowadzić będzie działania mające na celu 
odśnieżanie i usuwanie oblodzeń na drogach 
gminnych. Dzięki temu o wiele szybciej firmy 
odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg 
w poszczególnych częściach gminy będą wy-
konywały powierzone im zadania.

Zwiedzanie Krynicy

Wycieczka do Krynicy

kościoły, apteki, ośrodki zdrowia, poczta, 
bankomaty, kantory, miasteczko żywieniowe 
i miejsce Festiwalu Młodych, toalety publicz-
ne, lista numerów alarmowych, numery kon-
taktowe do całodobowych punktów infor-
macyjnych i biur rzeczy znalezionych, które 
były przy parafiach..... Każdy z pielgrzymów 
niniejszy informator otrzymał wraz z koloro-
wym plecakiem z materiałami informacyjny-
mi i folderami promocyjnymi gminy Gdów.

Na gdowskim Zarabiu zlokalizowane było 
„miasteczko żywieniowe”, które realizowa-
ło program żywienia pielgrzymów z gminy 
Gdów i częściowo z sąsiednich gmin (m.in. 
Biskupic, Łapanowa, Trzciany) mających 
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wykupione pakiety obejmujące obiady i ko-
lacje. 

Ponadto, na gdowskim Zarabiu odbywały 
spotkania modlitewne i wydarzenia kultural-
ne. Gmina Gdów była organizatorem DNIA 
POLSKIEGO w ramach ŚDM. Na gdowskim 
Zarabiu nasze grupy artystyczne zaprezento-
wały pielgrzymom swój dorobek artystyczny. 
DZIEŃ POLSKI był okazją do pokazania go-
ściom naszej tradycji, bogatej historii, folklo-
ru, wybitnych osobistości wywodzących się 
z ziemi gdowskiej…. W programie wyda-
rzenia znalazły się koncerty o różnorodnej 
tematyce. Nie zabrakło lokalnych wykonaw-
ców, którzy przybliżyli pielgrzymom naszą 
kulturę i region. Specjalne programy przy-

gotowali: Zespół Pieśni i Tańca Zręczyce, 
który zaprezentował nasze narodowe tańce 
i lokalny folklor, a także Reprezentacyjna 
Orkiestra Dęta Gminy Gdów i Kapela Regio-
nalna Gdowianie. W nurcie religijnym ani-
mował pielgrzymów Zespół Wokalny Argen-
to, a także Chór Cud i Przyjaciele. Gośćmi 
specjalnymi Festiwalu był Full Power Spririt 
oraz New Day. Można również wysłuchać 
unikatowego koncertu na Fletni Pana w wy-
konaniu Janusza Gajca. Wieczorny koncert 
zespołu EKG Band był okazją do wspól-
nej zabawy, którą zakończyło odśpiewanie 
Hymnu Światowych Dni Młodzieży. Wyda-
rzeniom artystycznym towarzyszyły atrakcje 
sportowe oraz szereg animacji z udziałem 
pielgrzymów i wolontariuszy. Spotkanie na 
Zarabiu miało na celu połączenie ludzi róż-
nych kultur i mówiących różnymi językami we 
wspólnym Uwielbieniu i dzieleniu się radością 
ze spotkania, któremu towarzyszyła modli-
twa, ale również muzyka i śpiew. Scena (wraz 
z niezbędnym nagłośnieniem) funkcjonowała 
również w pozostałych dniach ŚDM, aby dać 
możliwość prezentacji naszym gościom oraz 
umożliwić integrację, modlitwę i świętowanie. 

(fot. Konrad Zarębski)


