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INWESTYCJE

Zbigniew Wojas

SŁOWO WÓJTA

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Gdów,

Oddaję w Państwa ręce, pierwszy w tym 
roku, Biuletyn Informacyjny Wójta. Przedstawiam w nim 
najważniejsze informacje o zadaniach prowadzonych w 
ostatnich miesiącach oraz o inwestycjach realizo-
wanych obecnie. Największym przedsięwzięciem jest 
budowa obwodnicy Gdowa, którą realizuje Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. W ostatnim czasie media przekazywały 
wiele informacji na temat tej inwestycji, a nie zawsze 
były one zgodne ze stanem faktycznym. W Biuletynie 
Informacyjnym przestawiam pełną informację doty-
czącą planowania inwestycji, przygotowania niezbędnej 
dokumentacji i projektów, wypłaty odszkodowań dla 
mieszkańców oraz obecnego stanu prac.

W listopadzie 2012 r. Rada Gminy Gdów 
podjęła uchwały dotyczące wysokości stawek podatków 
lokalnych. Wówczas wiele osób twierdziło, że podatki w 
drastyczny sposób zostały podniesione i na terenie 
naszej gminy są one jednymi z największych. W 
Biuletynie przedstawiam Państwu porównanie 
wysokości stawek podatków obowiązujących w Gminie 
Gdów i pozostałych gminach Powiatu Wielickiego. 
Analizując prawdziwe dane, sami się Państwo 

przekonacie, że płacimy najniższe podatki w całym 
Powiecie.

Chcę Państwa także poinformować, że Urząd 
Gminy Gdów rozstrzygnął postępowanie przetargowe na 
realizację zadania pn: „Odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy w Gminie Gdów”. 
Najkorzystniejsza oferta została przedstawiona przez 
Konsorcjum: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami Sp. z o.o. oraz A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. 
Podmioty będą odpowiedzialne w okresie od 1 lipca 
2013r. do 31 grudnia 2014r. za odbieranie i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieru-
chomości. Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu 
nowe systemu oraz zmianach stawek opłat i 
wprowadzeniu ulg przeczytają Państwo na kolejnych 
stronach Biuletynu.

Do końca 2013r. zakończą się inwestycje 
współfinansowane z funduszy europejskich 
przeznaczonych na lata 2007 – 2013.  Od 2014r. 
samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze na nowe 
inwestycje w ramach środków Unii Europejskiej 
przeznaczonych na lata 2014 – 2020. Jest to ogromna 
szansa dla gmin wiejskich na pozyskanie dodatkowych 
pieniędzy. Gmina Gdów musi się do tego bardzo dobrze 
przygotować, dlatego już kilka miesięcy temu rozpoczęły 
się prace związane z opracowania odpowiednich planów i 
dokumentów. Wówczas, jak tylko pojawi się możliwość 
składania wniosków o dofinansowanie, będzie mieli 
przygotowaną niezbędną dokumentację.

Gorąco Państwa zachęcam do przeczytania 
Biuletynu. Znajdują się w nim informacje z różnych 
obszarów, obrazujące działania podejmowane na 
naszym terenie. Każdemu, kto na bieżąco chce wiedzieć, 
co nowego dzieje się w naszym regionie  polecam wizytę 
na stronie www.gdow.pl. Gmina Gdów posiada też swoją 
stronę na facebooku. Wszystkich internautów zachęcam 
do jej odwiedzenia.

Odbiór nagrody Mądra Gmina 2012

OBWODNICA GDOWA ETAP PIERWSZY - 
PROCEDURA PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI 

Obwodnica Gdowa jest to największa i 
najbardziej kosztowna inwestycja w historii naszej 
gminy. Przygotowania do jej rozpoczęcia trwały od 
wielu lat i były prowadzone wieloetapowo. Dnia 05 
maja 2008 r. pełnomocnik Inwestora złożył wniosek o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia. 
Na etapie prowadzenia postępowania o wydanie 
powyższej decyzji, Organ wydający decyzję 
kilkukrotnie zapewnił społeczeństwu możliwość 
zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy 
oraz dał możliwość składania uwag i wniosków. 

Planowane przedsięwzięcie rozpatrywano 
w wariancie „0", czyli polegającym na nie 
podejmowaniu przedsięwzięcia oraz w pięciu 
wariantach inwestycyjnych. Wariant „0" polegający na 
zaniechaniu budowy był wariantem najmniej 
korzystnym, gdyż pozostawienie sieci dróg w stanie 
istniejącym doprowadziłoby do pogorszenia 
warunków życia mieszkańców oraz do pogłębienia 
problemów z prowadzeniem ruchu, do spadku 
poziomu bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. 
W celu wybrania najkorzystniejszego przebiegu 
planowanej drogi przeanalizowano pozostałych pięć 
wariantów inwestycyjnych obwodnicy. Biorąc pod 
uwagę istniejące zagospodarowanie terenu gminy 
(zabudowę, infrastrukturę), uwarunkowania 
przyrodnicze oraz bezpieczeństwo użytkowników 
drogi (kierowców, rowerzystów i pieszych) uznano, iż 
wariant nr III jest wariantem najkorzystniejszym. Dnia 
10 września 2010 r. Wójt Gminy Gdów wydał decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia. 

Reasumując, ostateczne rozstrzygnięcia 
projektowe w zakresie przebiegu obwodnicy Gdowa, 
zostały ustalone dopiero w ramach postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie 
którego przeprowadzono konsultacje społeczne. 
Społeczeństwo miało prawo zapoznać się z 
niezbędną dokumentacją oraz składać w tym 

zakresie uwagi i wnioski. Wszelka dokumentacja w 
tym zakresie, tj. protokoły, postanowienia, opinie, itp., 
są w dyspozycji organu prowadzącego postępowanie 
środowiskowe – Wójta Gminy Gdów. W celu 
szczegółowego zapoznania się z przebiegiem 
konsultacji społecznych, informujemy, że decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmio-
towej inwestycji dostępna jest do wglądu w Urzędzie 
Gminy Gdów.

Na podstawie wykonanych przez 
Jednostkę Projektową projektów budowlanych oraz 
uzyskanych niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień, 
dnia 25 stycznia 2012 r. złożono wnioski o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Gdowa – Etap I, 
zadanie I oraz zadanie II w ramach nowego przebiegu 
drogi wojewódzkiej nr 967”. W wyniku postępowania 
administracyjnego, dnia 15 czerwca 2012r oraz 20 
czerwca 2012 r. odpowiednio dla zadania I i zadania II 
ww. inwestycji, została wydana przez Wojewodę 
Małopolskiego decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID). Decyzje ZRID zawierają 
rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na 
realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w 
szczególności dotyczące: określenia linii 
rozgraniczających teren; zatwierdzenia podziału 
nieruchomości; oznaczenia nieruchomości, które 
staja się własnością województwa małopolskiego; 
ustalenia obowiązku przebudowy istniejących sieci 

Budowa obwodnicy z lotu ptaka
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uzbrojenia terenu; zezwolenie na wykonanie ww. 
obowiązku i określenia ograniczeń w korzystaniu z 
nieruchomości na czas realizacji obowiązku i inne. 
Od decyzji ZRID dla zadania I zostały wniesione 
odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej za pośrednictwem organu 
wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego. 

Dnia 17 maja 2013 r. na podstawie 
prowadzonego postępowania administracyjnego 
oraz wnikliwej analizy materiału dowodowego, 
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej wydał decyzję utrzymującą w mocy 
zaskarżoną decyzję, w związku z czym decyzja ZRID 
stała się ostateczna w toku instancji. 

Na podstawie wniesionego wniosku (z 
dnia 10 października 2012 r.) do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego dotyczącego stwierdzenia 
nieważności decyzji Wójta Gminy Gdów z dnia 09 
września 2010 r. o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na budowie 
obwodnicy Gdowa, Organ odwoławczy odmówił 
stwierdzenia nieważności ww. decyzji, wobec braku 
podstaw do stwierdzenia takiej nieważności (brak 
przesłanek).

OBWODNICA GDOWA ETAP PIERWSZY - 
ODSZKODOWANIA

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych nieruchomości objęte 
liniami rozgraniczającymi stają się z mocy prawa 
własnością odpowiednich jednostek samorządu 
terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich z 
dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za te 
nieruchomości wydaje organ, który wydał decyzję o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(Wojewoda Małopolski). Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie jako inwestor przedmiotowego zadania 
budowy obwodnicy Gdowa jest zobowiązany do 

żwirowe oraz wzmocnienie popiołami lotnymi);
- budowę kanalizacji deszczowej na dł. 1150 mb, co 
stanowi 66% planowanej długości 
- zaawansowanie prac przy obiektach mostowych  
(3 szt.) – wynosi 70 %.

Z  uwagi na trudności z dostępem do części 
działek, przez które ma przebiegać obwodnica  
Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie 
terminu wykonania robót do połowy 2014 r. Obecnie 
wniosek jest rozpatrywany. W najbliższym czasie (jeśli 
pozwolą warunki atmosferyczne) Wykonawca 

zintensyfikuje roboty drogowe. W czasie budowy 
trzech zaplanowanych rond należy się spodziewać 
utrudnień w ruchu w ciągu DW 966 i DW 967.

OBWODNICA GDOWA ETAP DRUGI
Gmina Gdów zawarła z Województwem 

Małopolskim porozumienie dotyczące wspólnego 
przygotowania inwestycji pn.”Budowa II etapu 
obwodnicy Gdowa”. Zadanie obejmuje opracowanie 
wielowariantowej koncepcji budowy II etapu 
obwodnicy (od ul. Bocheńskiej do ul. Łapanowskiej) 
wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
Wartość szacunkowa tego zadania wynosi 200 000 zł. 
i zostanie sfinansowana przez Gminę Gdów (50%)  i 
Województwo Małopolskie (50%).

REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH 
Na drogach gminnych kończy się pierwsza 

część remontu cząstkowego nawierzchni 
bitumicznych, który wykonuje Firma Handlowo 
Usługowa ADIM z Biskupic. Firma przedstawiła 
najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, w którym uczestniczyło 7 
podmiotów. Zadanie obejmuje wykonanie remontu 
ubytków i wybojów w nawierzchni bitumicznej 
mieszanką grysowo – emulsyjną na łącznej 
powierzchni 1500 m². Naprawa 1000 m² rozpoczęła 
się w kwietniu br. i zakończy się w czerwcu br. Druga 
część remontu (na powierzchni 500m²) ma zostać 
wykonana w terminie do 15 października 2013 r. 
Całkowita wartość zadania wynosi 55 000 zł. (brutto). 
I zostanie pokryta z budżetu Gminy Gdów.

MECHANICZNE WYKASZANIE POBOCZY 
I SKARP 

Wiosną, przy drogach gminnych 
rozpoczęły się prace polegające na mechanicznym 
wykaszaniu traw, chwastów i jednorocznych 
samosiejek. Przedsięwzięcie obejmuje minimum 3 
etapy koszenia poboczy i skarp. Każdy z nich o 
powierzchni około 160 000m². Zadanie wykonuje 
firma „SAM-TRANS” z Marszowic, która w 
postępowaniu dotyczącym wykonania powyższego 

Odcinek obwodnicy pomiędzy ul. Krakowską 
i Cegielnianą

Odcinek obwodnicy w okolicy ul. Wygon

INWESTYCJEINWESTYCJE

wypłaty odszkodowania na podstawie decyzji 
Wojewody Małopolskiego o ustaleniu wysokości 
odszkodowania, ściśle wypłata odszkodowania 
następuje 14 dni po uzyskaniu przez tą decyzję waloru 
ostateczności.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie wyjaśnia, iż jest tylko 
i wyłącznie stroną w postępowaniu ustalającym 
wysokość odszkodowania i nie ma żadnego wpływu na 
tok postępowania jak również na jego długość. Po 
zgromadzeniu kompletu dokumentów dla danej 
sprawy Urząd Wojewódzki zawiadamia o tym fakcie 
Strony postępowania, które mogą w przewidzianym 
czasie zapoznać sie z dokumentacją i ewentualnie 
wnieść uwagi, w tym również do operatu 
szacunkowego wyceny nieruchomości, tak więc w celu 
uzyskania informacji na temat protestów czy innych 
uwag względem zebranej dokumentacji  należy 
zwrócić się do Wydziału Skarbu Państwa i 
Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego - jako 
prowadzącego postępowania odszkodowawcze.

Dotychczas ZDW w Krakowie z tytułu 
odszkodowań wypłacił 41 właścicielom łączną kwotę 
3 873 816,65 zł za przejęte nieruchomości do realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy 
Gdowa".

OBWODNICA GDOWA ETAP PIERWSZY - 
ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Do dnia 31.05.2013 r. wykonano roboty za 
kwotę 9,7 mln zł – co stanowi 33%  kwoty umownej. W 
ramach powyższej kwoty wykonano: 
- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, 
usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu), trwają 
prace rozbiórkowe (budynki mieszkalne i 
gospodarcze);
- przebudowę sieci istniejącego uzbrojenia (63%) w 
tym: wszystkie niezbędne przełożenia urządzeń 
teletechnicznych, połowę zaplanowanych przekładek 
energetycznych, 70% planowanych przełożeń 
wodociągu i ok.35% gazociągów;
- częściowe wzmocnienie istniejącego podłoża 
gruntowego pod nasypy (kolumny żwirowe, materace 
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uzbrojenia terenu; zezwolenie na wykonanie ww. 
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Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za te 
nieruchomości wydaje organ, który wydał decyzję o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(Wojewoda Małopolski). Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie jako inwestor przedmiotowego zadania 
budowy obwodnicy Gdowa jest zobowiązany do 

żwirowe oraz wzmocnienie popiołami lotnymi);
- budowę kanalizacji deszczowej na dł. 1150 mb, co 
stanowi 66% planowanej długości 
- zaawansowanie prac przy obiektach mostowych  
(3 szt.) – wynosi 70 %.

Z  uwagi na trudności z dostępem do części 
działek, przez które ma przebiegać obwodnica  
Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie 
terminu wykonania robót do połowy 2014 r. Obecnie 
wniosek jest rozpatrywany. W najbliższym czasie (jeśli 
pozwolą warunki atmosferyczne) Wykonawca 

zintensyfikuje roboty drogowe. W czasie budowy 
trzech zaplanowanych rond należy się spodziewać 
utrudnień w ruchu w ciągu DW 966 i DW 967.

OBWODNICA GDOWA ETAP DRUGI
Gmina Gdów zawarła z Województwem 

Małopolskim porozumienie dotyczące wspólnego 
przygotowania inwestycji pn.”Budowa II etapu 
obwodnicy Gdowa”. Zadanie obejmuje opracowanie 
wielowariantowej koncepcji budowy II etapu 
obwodnicy (od ul. Bocheńskiej do ul. Łapanowskiej) 
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zadania złożyła najkorzystniejszą ofertę. Koszt 
zadania wyniesie 26 400,00 zł. (brutto). 
Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków 
własnych Gminy Gdów.

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. OBRYTKA W 
GDOWIE

Zostały zakończone prace przy budowie 
chodnika przy drodze gminnej (ul. Obrytka) w 
Gdowie. Powstaje tam szlak dla pieszych na długości 
około 190mb. Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. 
montaż rur i studzienek ściekowych 
odprowadzających wody opadowe, wykonanie 
podbudowy pod chodnik, ułożenie krawężników, 
obrzeży i nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie pn: 
„Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 560109 K 
(ul. Obrytka) w msc. Gdów na długości ok. 190 mb” 
wykona firma „TRANSBET” z Rzezawy, która 
przedstawiła najkorzystniejszą ofertę (spośród 11 
zgłoszonych) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego. Całkowita wartość robót 
prowadzonych na długości około 190 mb wynosi 76 
000zł (brutto). Koszt prac zostanie sfinansowany z 
budżetu Gminy Gdów. Od dnia odbioru końcowego 
robót Wykonawca udzieli Gminie Gdów 5-letniego 
okresu gwarancji na wykonane prace i w tym okresie 
jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 
ewentualnych wad.

POWSTAJĄ NOWE NAKŁADKI NA DROGACH 
GMINNYCH 

Na terenie Gminy Gdów prowadzona jest 
modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych wraz z 
odwodnieniem. Prace odbywają się na 16 odcinkach 

dróg, w 13 miejscowościach. Łącznie naprawionych 
zostanie około 1500 mb dróg w następujących 
miejscowościach: Cichawa, Gdów, Hucisko, 
Jaroszówka, Krakuszowice, Kunice, Liplas, 
Marszowice, Niegowić, Stryszowa, Winiary, Zalesiany, 
Zręczyce. Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych i 
wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy 

Gdów w 2013 r.” wykonają pracownicy Firmy 
Handlowo-Usługowej INSTBUD z Nieznanowic. 
Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego. Od dnia 
odbioru końcowego robót Wykonawca udzieli Gminie 
Gdów 5-letniego okresu gwarancji na wykonane 
prace i w tym okresie jest zobowiązany do 
nieodpłatnego usuwania ewentualnych wad. Koszt 
prac wyniesie 272 000 zł. (brutto) i w całości zostanie 
pokryty z budżetu Gminy Gdów.

PRZEBUDOWA DWÓCH MOSTÓW NA DRODZE 
WOJEWÓDZKIEJ W BILCZYCACH

W najbliższych miesiącach zostaną 
przebudowane dwa mosty na drodze wojewódzkiej w 
Biczycach. Po zakończeniu inwestycji obiekty będą 
posiadały nośność 50 ton. Wykonawcą robót jest 
firma Budownictwo Komunikacyjne Walenty Kuśnierz 
z siedzibą w Nowym Sączu. Łączny koszt inwestycji 
to kwota 984 000 zł brutto. Umowa została zawarta w 
dniu 10 maja 2013. Termin zakończenia robót wraz z 
uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i 
zezwoleń planowany jest na koniec listopada 2013 r. 
Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj”. Obecnie trwają prace projektowe oraz 
wykonywany jest projekt organizacji ruchu na czas 
robót. Okres wykonywania robót planowany jest na 
lipiec - listopad (5 miesięcy). Inwestycję sfinansuje 
Zarząd Dróg Wojewdzkich.

W poprzednich latach zostały 
przebudowane mosty na drogach wojewódzkich  
m.in. w Marszowicach i Zagórzanach. Obecnie 
obiekty posiadają nośność 50 ton.

BUDOWA KANALIZACJI W NIEGOWICI 
I NIEWIAROWIE 

Urząd Gminy Gdów rozstrzygnął przetarg na 
realizację zadania obe-
jmującego budowę 
ponad 2,7 km sieci 
kanalizacji sanitarnej w 
Niegowici i Niewia-
rowie. W postępo-

waniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego oferty złożyło 9 
wykonawców. Zamawiający zbadał czy Wykonawcy, 
którzy złożyli oferty spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a następnie w oparciu o kryterium 
jakim była cena wybrano najkorzystniejszą ofertę, 
która została złożona przez Instalatorstwo Sanitarne i 
C.O. Czesław Ciszewski, Biórków Mały 79, 32-104 
Koniusza. Koszt  robót budowlano-  montażowych 
zadania wyniesie 1 224 801,97zł. (brutto). Inwestycja 
będzie współfinansowana z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę 
odcinka głównej sieci kanalizacji sanitarnej w 
Niewiarowie, która połączy istniejącą sieć w 
Niegowici z oczyszczalnią ścieków w Pierzchowie. 
Łączna długość rurociągów wyniesie ponad 2,7 km. 
W ramach zadania zostaną wybudowane także dwie 
pompownie ścieków w Niewiarowie i jedna 
przepompownia ścieków w Gdowie. Realizacja 
zadania ma się rozpocząć w najbliższych tygodniach, 
natomiast jej zakończenie zaplanowano w 
październiku 2014r. Od dnia odbioru końcowego 
robót Wykonawca udzieli Gminie Gdów 5-letniego 
okresu gwarancji na wykonane prace i w tym okresie 
jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 
ewentualnych wad.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA 
TERENIE GMINY GDÓW W POPRZEDNICH 

LATACH 
Gmina Gdów zakończyła realizację 

zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Gdowie wraz z budową pierwszego etapu sieci 
kanalizacji sanitarnej”. W ramach inwestycji 
rozbudowano i zmodernizowano gdowską 
oczyszczalnię ścieków, w której obecnie działają m.in. 
budynek socjalno-techniczny, dwa budynki 
technologiczne, dwa zbiorniki na nieczystości, 
komora ścieków, pompownia ścieków i inne. Obiekty 
zostały wyposażone w odpowiednie urządzenia i sieci 
technologiczne. Inwestycja zwiększyła 
przepustowość oczyszczalni z niecałych 300 
m3/dobę do Qśr/dobowe = 925 m3/dobę. Kontrole Chodnik przy ul. Obrytka w Gdowie

Nakładka na drodze gminnej w Zręczycach

INWESTYCJEINWESTYCJE

Droga gminna w Gdowie (ul. Dłużyzny)
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dróg, w 13 miejscowościach. Łącznie naprawionych 
zostanie około 1500 mb dróg w następujących 
miejscowościach: Cichawa, Gdów, Hucisko, 
Jaroszówka, Krakuszowice, Kunice, Liplas, 
Marszowice, Niegowić, Stryszowa, Winiary, Zalesiany, 
Zręczyce. Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych i 
wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy 

Gdów w 2013 r.” wykonają pracownicy Firmy 
Handlowo-Usługowej INSTBUD z Nieznanowic. 
Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego. Od dnia 
odbioru końcowego robót Wykonawca udzieli Gminie 
Gdów 5-letniego okresu gwarancji na wykonane 
prace i w tym okresie jest zobowiązany do 
nieodpłatnego usuwania ewentualnych wad. Koszt 
prac wyniesie 272 000 zł. (brutto) i w całości zostanie 
pokryty z budżetu Gminy Gdów.

PRZEBUDOWA DWÓCH MOSTÓW NA DRODZE 
WOJEWÓDZKIEJ W BILCZYCACH

W najbliższych miesiącach zostaną 
przebudowane dwa mosty na drodze wojewódzkiej w 
Biczycach. Po zakończeniu inwestycji obiekty będą 
posiadały nośność 50 ton. Wykonawcą robót jest 
firma Budownictwo Komunikacyjne Walenty Kuśnierz 
z siedzibą w Nowym Sączu. Łączny koszt inwestycji 
to kwota 984 000 zł brutto. Umowa została zawarta w 
dniu 10 maja 2013. Termin zakończenia robót wraz z 
uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i 
zezwoleń planowany jest na koniec listopada 2013 r. 
Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj”. Obecnie trwają prace projektowe oraz 
wykonywany jest projekt organizacji ruchu na czas 
robót. Okres wykonywania robót planowany jest na 
lipiec - listopad (5 miesięcy). Inwestycję sfinansuje 
Zarząd Dróg Wojewdzkich.

W poprzednich latach zostały 
przebudowane mosty na drogach wojewódzkich  
m.in. w Marszowicach i Zagórzanach. Obecnie 
obiekty posiadają nośność 50 ton.

BUDOWA KANALIZACJI W NIEGOWICI 
I NIEWIAROWIE 

Urząd Gminy Gdów rozstrzygnął przetarg na 
realizację zadania obe-
jmującego budowę 
ponad 2,7 km sieci 
kanalizacji sanitarnej w 
Niegowici i Niewia-
rowie. W postępo-

waniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego oferty złożyło 9 
wykonawców. Zamawiający zbadał czy Wykonawcy, 
którzy złożyli oferty spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a następnie w oparciu o kryterium 
jakim była cena wybrano najkorzystniejszą ofertę, 
która została złożona przez Instalatorstwo Sanitarne i 
C.O. Czesław Ciszewski, Biórków Mały 79, 32-104 
Koniusza. Koszt  robót budowlano-  montażowych 
zadania wyniesie 1 224 801,97zł. (brutto). Inwestycja 
będzie współfinansowana z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę 
odcinka głównej sieci kanalizacji sanitarnej w 
Niewiarowie, która połączy istniejącą sieć w 
Niegowici z oczyszczalnią ścieków w Pierzchowie. 
Łączna długość rurociągów wyniesie ponad 2,7 km. 
W ramach zadania zostaną wybudowane także dwie 
pompownie ścieków w Niewiarowie i jedna 
przepompownia ścieków w Gdowie. Realizacja 
zadania ma się rozpocząć w najbliższych tygodniach, 
natomiast jej zakończenie zaplanowano w 
październiku 2014r. Od dnia odbioru końcowego 
robót Wykonawca udzieli Gminie Gdów 5-letniego 
okresu gwarancji na wykonane prace i w tym okresie 
jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 
ewentualnych wad.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA 
TERENIE GMINY GDÓW W POPRZEDNICH 

LATACH 
Gmina Gdów zakończyła realizację 

zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Gdowie wraz z budową pierwszego etapu sieci 
kanalizacji sanitarnej”. W ramach inwestycji 
rozbudowano i zmodernizowano gdowską 
oczyszczalnię ścieków, w której obecnie działają m.in. 
budynek socjalno-techniczny, dwa budynki 
technologiczne, dwa zbiorniki na nieczystości, 
komora ścieków, pompownia ścieków i inne. Obiekty 
zostały wyposażone w odpowiednie urządzenia i sieci 
technologiczne. Inwestycja zwiększyła 
przepustowość oczyszczalni z niecałych 300 
m3/dobę do Qśr/dobowe = 925 m3/dobę. Kontrole Chodnik przy ul. Obrytka w Gdowie

Nakładka na drodze gminnej w Zręczycach

INWESTYCJEINWESTYCJE

Droga gminna w Gdowie (ul. Dłużyzny)
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pracy oczyszczalni i ścieków oczyszczonych 
prowadzone przez państwowe służby ochrony 
środowiska potwierdzają jej prawidłowe działanie i 
dużą skuteczność redukcji zanieczyszczeń. 
Wówczas powstało także około 800m sieci 
kanalizacji sanitarnej w okolicy Myślenickiej i 
Grzybowskiej. Inwestycja kosztowała 7 391 620,00 
zł. ( wartość dofinansowania z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 
– 2013 wyniosła 4 238 629,00zł.)

W 2012 r. zakończyła się realizacja 
zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Gdów – Grzybowa – Etap II i Fałkowice 
Etap I – część Gdowa”. W ramach inwestycji powstało 
prawie 4 km sieci kanalizacyjnej wybudowano także 
jedną przepompownię ścieków. Całość zadania pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Gdów – Grzybowa – Etap II i Fałkowice Etap I – część 
Gdowa” kosztowała 1 530 767,81zł. Inwestycja była 
współfinansowana w kwocie 629 000,00zł. z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013 oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska (po spełnieniu określonych 
warunków istnieje możliwość umorzenia części 
pobranej pożyczki).

Obecnie na terenie Gminy Gdów 
wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej 
długości 37,5km. Na naszym terenie działają dwie 
oczyszczalnie ścieków - w Gdowie oraz w 
Pierzchowie.

PROJEKTY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW 

Urząd Gminy Gdów jest w trakcie 
wykonywania projektów technicznych dla 5 
przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach 
użyteczności publicznej tj. szkołach podstawowych w 
Bilczycach, Książnicach, Wiatowicach, Zręczycach 
oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Zagórzanach, a także 45 przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Książnicach. Projekty 
obejmują również podłączenie okolicznych 
budynków mieszkalnych.

ZMODERNIZOWANA REMIZA W KUNICACH 
Ponad dwa miesiące trwał remont remizy 

OSP w Kunicach, który w większości wykonali 
mieszkańcy przy wsparciu finansowym i rzeczowym 
Urzędu Gminy Gdów i sponsorów. Modernizacja 
rozpoczęła się od wykonania od podstaw instalacji 
centralnego ogrzewania (tę część inwestycji 
sfinansował Urząd Gminy Gdów). Następnie, 
prowadzone były dalsze prace remontowe. 
Wymieniono okna i drzwi, przebudowano część 
pomieszczeń, zmodernizowano instalację 
oświetleniową, odnowiono ściany i sufity, ułożono 

posadzki i panele, wykonano prace stolarskie oraz 
doposażono kuchnię. W wykonanie i sfinansowanie 
prac zaangażowali się strażacy wraz z rodzinami, 
kobiety z KGW oraz mieszkańcy. Wsparcie 
zaoferowali także lokalni przedsiębiorcy, którzy 
sfinansowali wykonanie części niezbędnych prac 
budowlanych oraz zakupili materiały i elementy 
wyposażenia. Wartość modernizacji oszacowano na 
około 60 000 zł.

REMONT REMIZY W WINIARACH 
Wójt Gminy Gdów złożył niezbędne 

dokumenty do udziału w konkursie „MAŁOPOLSKIE 
REMIZY 2013” na realizację prac budowlano-
remontowych w Remizie strażackiej w Winarach. 
Głównym celem remontu jest osuszenie 
zawilgoconych ścian budynku. Zakres prac będzie 
obejmował m.in. wykonanie iniekcji  w ścianach, 
wykonanie opaski wokół budynku ,  izolację pionową 
ścian budynku, naprawa tynków zewnętrznych, 

malowanie elewacji. Wartość robót 68 308,21zł. 
(wartość robót podana w kwotach brutto według 
wskazania kosztorysu inwestorskiego). Kwota 
przyznanej dotacji na prace budowlano - remontowe 
może wynieść maksymalnie 50% całkowitych 
kosztów kwalifikowanych. W ubiegłych latach 
wykonane były prace remontowo – budowlane w 
remizach strażackich w Pierzchowie (2010 r.), 
Niegowici (2011 r.) oraz Gdowie (2012 r.)

REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO 
W ZBORCZYCACH

Zakończono roboty budowlane związane z 
remontem dachu. W ubiegłym roku została 
wymieniona połowa pokrycia dachowego. W tym roku 
wykonano zmianę pokrycia na pozostałej części. W 
ramach remontu wykonano izolację dachu, 
wzmocnione zostały elementy konstrukcyjne dachu, 
wymieniono rynny dachowe, pomalowano podbicia 
pod dachem. Wartość robót wyniosła 26 125,79 zł 
brutto.   

MODERNIZACJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH 
Gmina Gdów złożyła wniosek 

pn.”Pamiętam te ścieżki – wykonanie małej 
architektury na istniejących szlakach turystycznych w 
Gminie Gdów” w ramach działania Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 
2007-2013 w zakresie małych projektów. Działania 
objęte wnioskiem to m.in. wykonanie prac przy 
pomniku J.H. Dąbrowskiego w Pierzchowie, montaż 
tablic informacyjnych na terenie gminy, stojaków na 
rowery, wiat zadaszonych ze stołem i ławkami. 
Całkowita wartość projektu 69 498,88 zł. Maksymalny 
poziom dofinansowania do 80%. (wartość robót 
podana w kwotach brutto według wskazania 
kosztorysu inwestorskiego).

DOKOŃCZENIE BUDOWY ŚWIETLICY 
W CZYŻOWIE 

Gmina Gdów złożyła wniosek 
pn.„Świetlica wiejska w Czyżowie – roboty 
wykończeniowe i instalacyjne” w ramach działania 
Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Prace 

przewidują wykonanie prac umożliwiających  
korzystanie z budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie. 
Wartość robót to 246 341,63 zł. (wartość robót 
podana w kwotach brutto według wskazania 
kosztorysu inwestorskiego).
Maksymalne dofinansowanie wynosi 75% kosztów 
kwalifikowanych.

SP W WINIARACH SZKOŁĄ BEZ BARIER 
ARCHITEKTONICZNYCH 

Gmina Gdów złożyła wniosek o 
dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospranych projektu 
pn.”Szkoła bez barier architektonicznych” w ramach 
Programu wyrównywania różnic między regionami II. 
Przedmiotowy projekt ma na celu podniesienie 
standardu bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w 
Winiarach. Cel ten będzie realizowany poprzez 
remont i dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych (wewnątrz 
budynku) oraz zakup schodołazu. Dzięki 
wykonanemu remontowi w sanitariatach oraz 
zakupowi schodołazu, budynek szkoły stanie się 
bardziej przyjazny i dostępny dla osób 
niepełnoprawnych. Wartość robót to 57 360,96 zł. 
(wartość robót podana w kwotach brutto według 
wskazania kosztorysu inwestorskiego). Maksymalne 
dofinansowanie wynosi 40% kosztów kwalifiko-
wanych.

GMINA GDÓW WŁĄCZYŁA SIĘ W TWORZENIE 
E-POWIATU

W ramach współpracy z Powiatem Wielickim, Gmina 
Gdów wzięła udział w tworzeniu założeń i 
dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku pn. ,,E-
powiat, Zintegrowany System Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej, wspomagający 
zarządzanie Powiatem Wielickim”. Liderem projektu 
jest Starostwo Powiatowe w Wieliczce, projekt 
będący wspólnym, partnerskim przedsięwzięciem 
Powiatu Wielickiego oraz Gmin: Biskupice, Gdów, 
Kłaj, Niepołomice i Wieliczka ma szanse wyznaczyć 
nowe kryteria jakościowe w dziedzinie usług 
elektronicznych świadczonych wspólnie przez 
wszystkich partnerów przedsięwzięcia.

Mieszkańcy Kunic w odnowionej remizie
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pracy oczyszczalni i ścieków oczyszczonych 
prowadzone przez państwowe służby ochrony 
środowiska potwierdzają jej prawidłowe działanie i 
dużą skuteczność redukcji zanieczyszczeń. 
Wówczas powstało także około 800m sieci 
kanalizacji sanitarnej w okolicy Myślenickiej i 
Grzybowskiej. Inwestycja kosztowała 7 391 620,00 
zł. ( wartość dofinansowania z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 
– 2013 wyniosła 4 238 629,00zł.)

W 2012 r. zakończyła się realizacja 
zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Gdów – Grzybowa – Etap II i Fałkowice 
Etap I – część Gdowa”. W ramach inwestycji powstało 
prawie 4 km sieci kanalizacyjnej wybudowano także 
jedną przepompownię ścieków. Całość zadania pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Gdów – Grzybowa – Etap II i Fałkowice Etap I – część 
Gdowa” kosztowała 1 530 767,81zł. Inwestycja była 
współfinansowana w kwocie 629 000,00zł. z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013 oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska (po spełnieniu określonych 
warunków istnieje możliwość umorzenia części 
pobranej pożyczki).

Obecnie na terenie Gminy Gdów 
wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej 
długości 37,5km. Na naszym terenie działają dwie 
oczyszczalnie ścieków - w Gdowie oraz w 
Pierzchowie.

PROJEKTY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW 

Urząd Gminy Gdów jest w trakcie 
wykonywania projektów technicznych dla 5 
przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach 
użyteczności publicznej tj. szkołach podstawowych w 
Bilczycach, Książnicach, Wiatowicach, Zręczycach 
oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Zagórzanach, a także 45 przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Książnicach. Projekty 
obejmują również podłączenie okolicznych 
budynków mieszkalnych.

ZMODERNIZOWANA REMIZA W KUNICACH 
Ponad dwa miesiące trwał remont remizy 

OSP w Kunicach, który w większości wykonali 
mieszkańcy przy wsparciu finansowym i rzeczowym 
Urzędu Gminy Gdów i sponsorów. Modernizacja 
rozpoczęła się od wykonania od podstaw instalacji 
centralnego ogrzewania (tę część inwestycji 
sfinansował Urząd Gminy Gdów). Następnie, 
prowadzone były dalsze prace remontowe. 
Wymieniono okna i drzwi, przebudowano część 
pomieszczeń, zmodernizowano instalację 
oświetleniową, odnowiono ściany i sufity, ułożono 

posadzki i panele, wykonano prace stolarskie oraz 
doposażono kuchnię. W wykonanie i sfinansowanie 
prac zaangażowali się strażacy wraz z rodzinami, 
kobiety z KGW oraz mieszkańcy. Wsparcie 
zaoferowali także lokalni przedsiębiorcy, którzy 
sfinansowali wykonanie części niezbędnych prac 
budowlanych oraz zakupili materiały i elementy 
wyposażenia. Wartość modernizacji oszacowano na 
około 60 000 zł.

REMONT REMIZY W WINIARACH 
Wójt Gminy Gdów złożył niezbędne 

dokumenty do udziału w konkursie „MAŁOPOLSKIE 
REMIZY 2013” na realizację prac budowlano-
remontowych w Remizie strażackiej w Winarach. 
Głównym celem remontu jest osuszenie 
zawilgoconych ścian budynku. Zakres prac będzie 
obejmował m.in. wykonanie iniekcji  w ścianach, 
wykonanie opaski wokół budynku ,  izolację pionową 
ścian budynku, naprawa tynków zewnętrznych, 

malowanie elewacji. Wartość robót 68 308,21zł. 
(wartość robót podana w kwotach brutto według 
wskazania kosztorysu inwestorskiego). Kwota 
przyznanej dotacji na prace budowlano - remontowe 
może wynieść maksymalnie 50% całkowitych 
kosztów kwalifikowanych. W ubiegłych latach 
wykonane były prace remontowo – budowlane w 
remizach strażackich w Pierzchowie (2010 r.), 
Niegowici (2011 r.) oraz Gdowie (2012 r.)

REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO 
W ZBORCZYCACH

Zakończono roboty budowlane związane z 
remontem dachu. W ubiegłym roku została 
wymieniona połowa pokrycia dachowego. W tym roku 
wykonano zmianę pokrycia na pozostałej części. W 
ramach remontu wykonano izolację dachu, 
wzmocnione zostały elementy konstrukcyjne dachu, 
wymieniono rynny dachowe, pomalowano podbicia 
pod dachem. Wartość robót wyniosła 26 125,79 zł 
brutto.   

MODERNIZACJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH 
Gmina Gdów złożyła wniosek 

pn.”Pamiętam te ścieżki – wykonanie małej 
architektury na istniejących szlakach turystycznych w 
Gminie Gdów” w ramach działania Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 
2007-2013 w zakresie małych projektów. Działania 
objęte wnioskiem to m.in. wykonanie prac przy 
pomniku J.H. Dąbrowskiego w Pierzchowie, montaż 
tablic informacyjnych na terenie gminy, stojaków na 
rowery, wiat zadaszonych ze stołem i ławkami. 
Całkowita wartość projektu 69 498,88 zł. Maksymalny 
poziom dofinansowania do 80%. (wartość robót 
podana w kwotach brutto według wskazania 
kosztorysu inwestorskiego).

DOKOŃCZENIE BUDOWY ŚWIETLICY 
W CZYŻOWIE 

Gmina Gdów złożyła wniosek 
pn.„Świetlica wiejska w Czyżowie – roboty 
wykończeniowe i instalacyjne” w ramach działania 
Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Prace 

przewidują wykonanie prac umożliwiających  
korzystanie z budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie. 
Wartość robót to 246 341,63 zł. (wartość robót 
podana w kwotach brutto według wskazania 
kosztorysu inwestorskiego).
Maksymalne dofinansowanie wynosi 75% kosztów 
kwalifikowanych.
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zarządzanie Powiatem Wielickim”. Liderem projektu 
jest Starostwo Powiatowe w Wieliczce, projekt 
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Mieszkańcy Kunic w odnowionej remizie
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Bezpłatny

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO 
Trwają prace związane z opracowaniem 

„Programu poprawy bezpieczeństwa powodziowego w 
dolinie Potoku Królewskiego”. Rzeka przepływa m.in. 
przez Wiatowice, Niegowić, Niewiarów i uchodzi do 
Raby w Pierzchowie. Podczas powodzi w 2010r. Potok 
wyrządził ogromne szkody w infrastrukturze. 
Zniszczone zostały m.in. drogi, łąki, pola uprawne, 
budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze oraz 
budynki użyteczności publicznej m.in. Szkoła 
Podstawowa w Pierzchowie i remiza OSP w 
Pierzchowie.

W ramach konsultacji, które odbyły się w 
Urzędzie Gminy Gdów, omawiano przyczyny i rodzaje 
obecnego zagrożenia, analizowano wielkość strat 
spowodowanych wylaniem rzeki oraz rozmieszczenie 
stref zalewowych. Poruszono także temat dotyczący 
ulokowania polderów czyli obszarów, które mógłby 
zostać przeznaczone do zalania w razie powodzi w celu 
ochrony innych terenów (rozlanie się fali powodziowej 
na większym, niezamieszkałym terenie powoduje jej 
spłaszczenie i zmniejszenie groźby zniszczenia 
infrastruktury w innym miejscu).

Ostateczna wersja Programu ma zostać 
opracowana do końca 2013 r. Realizacja zadania 
mającego na celu ograniczenie fali powodziowej i strat 
materialnych ma być prowadzona w latach kolejnych.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Urząd  Gminy  Gdów rozs t r zygną ł  

postępowanie przetargowe na realizację zadania pn: 
„Odbieran ie  i  zagospodarowanie  odpadów 

komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w Gminie Gdów ”. Najkorzystniejsza oferta 
została przedstawiona przez Konsorcjum: Małopolskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. oraz 
A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. Podmioty będą 
odpowiedzialne w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 
2014r. za odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości. Ponadto informujemy, że 
za obsługę administracyjną nowego systemu 
gospodarowania odpadami i wszelkie koszty z nią 
związane odpowiada Urząd Gminy Gdów.

Nadal od części mieszkańców zamieszku-
jących na terenie Gminy Gdów nie wpłynęły deklaracje o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Z tego powodu nie jest możliwe rzetelne 
określenie realnych kosztów funkcjonowania nowego 
systemu. 

Stawki opłaty na śmieci wynoszą obecnie 
9,50 zł. od osoby (w gospodarstwach, w których 
segreguje się odpady) lub 14,50 zł. od osoby (gdy 
odpadów się nie segreguje). Ze wstępnych szacunków 
wynika, że będzie możliwe obniżenie stawek opłat, 
ponieważ firma odpowiedzialna za gospodarowanie 
odpadami zaoferowała korzystną dla gminy cenę za 
wykonanie ww. usługi. Od 1 lipca 2013 r. będzie 
prowadzona obserwacja i analiza funkcjonowania 
nowego systemu odbierania odpadów. Jesienią br. 
będz ie  można okreś l ić  rzeczywis te  kosz ty  
funkcjonowania nowego systemu i wówczas zostanie 
podjęta decyzja w sprawie zmiany stawek opłat i 
wprowadzenia ulg.

MODERNIZACJA UJĘĆ WODY W GDOWIE  
W ostatnich miesiącach zmodernizowano 

ujęcie wiercone S-5 oraz wykonano nowy rurociąg na 
odcisku studnia – sieć. Zamontowano nową pompę oraz 
zawory sieciowe, zawór zwrotny, kran do poboru wody. 
Odwiert oczyszczono. Studnię uruchomiono po 
kilkudniowym badaniu jakości wody pod względem 
chemicznym i bakteriologicznym. Średnia wydajność 9,0 
m³/godz. 

Ponadto, zmodernizowano ujęcie wiercone S-
6. Wykonano nowy rurociągu PCV 110 na odcinku S-6 – 
trójnik - rurociąg główny PCV 160; wraz z zasuwą 
odcinającą. Zamontowano zestaw studzienny wraz z 

wodomierzem i kranem do poboru wody. Odwiert 
oczyszczono. Studnię uruchomiono po kilkudniowym 
płukaniu i badaniu jakości wody pod względem 
chemicznym i bakteriologicznym. Zamontowano nową 
pompę o wydajności 9,0 m³/godz. Codziennie 
sprawdzana jest ilości manganu i żelaza. Wyniki 
pomiarów są prawidłowe. Zmodernizowano także ujęcie 
wiercone S-7. Zamontowano zestaw pomiarowy wraz z 
zasuwą odcinającą, studnię przepłukano.

WYMIANA RUROCIĄGU W CICHAWIE  
W ostatnich miesiącach wymieniono 

skorodowany odcinek rurociągu o długości 828mb w 
Cichawie. Wymieniono także część przyłączy do 
prywatnych posesji (wraz z zasuwą odcinającą) oraz 
hydranty p-poż. Teren przy drodze powiatowej  
uporządkowano, udrożniono także rów odprowadzający 
wraz z przepustem. Łączna wartość robót ok. 110 000zł. 
Prace sfinansowano z budżetu Gminy Gdów oraz 
środków własnych ZGK.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Podczas powodzi w 2010r. zalana została m.in. 
remiza w Pierzchowie

ODWODNIENIE BOISKA W WIATOWICACH
Wykonano nowe rowy odwadniające 

nawierzchnię boiska w Wiatowicach wraz z 
odprowadzeniem do pobliskiego potoku. Istniejącą 
drenarkę przejęto do powstałych rowów i udrożniono. 
Wyplantowano nadmiar składowanej ziemi w pobliżu 
boiska, przez co  udrożniono spływ powierzchniowy. 

UPORZĄDKOWANIE BRZEGÓW RZEKI RABY
Wiosna br. kontynuowane były prace 

polegające na sprzątaniu i oczyszczaniu brzegów rzeki 
Raby. W ramach zadania uporządkowano przybrzeżne 
nieużytki, usunięto wystające korzenie, wykarczowano 
zarośla, krzaki, samosiejki i wysokie trawy itp. 
Uporządkowanie terenów miało na celu podniesienie 
atrakcyjności turystycznej tych obszarów oraz 
utworzenie dodatkowego miejsca do prowadzenie 
różnego rodzaju form rekreacji i wypoczynku.

Wymiana 828mb rurociągu w Cichawie

Prace modernizacyjne przy ujęciach wody

Prace przy odwodnieniu boiska w Wiatowicach
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Gmina

 

Gdów 

 Gmina 

 

Kłaj 

 Gmina

 

Wieliczka 

 Gmina 

 

Biskupice

 Gmina
Niepołomice 

0,75 zł 
 

0,80 zł 
 
0,86 zł.

 
0,86 zł.

 
0,88 zł 

 

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

Bezpłatny

PODATKI

Bezpłatny

13Urząd Gminy w Gdowie | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl 

ILE WYNOSI PODATEK ROLNY?
Roczny podatek rolny stanowi równowartość pieniężną 
2,5 kwintala żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntów 
gospodarstw rolnych (powierzchnię w hektarach 
przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni 
rzeczywistej, rodzajów i klas użytków rolnych 

Tab. 1. Cena żyta (za kwintal) stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego

Gmina
 

Gdów 
 Gmina 

 

Kłaj 
 Gmina

 

Biskupice 
 Gmina 

 

Niepołomice
 Gmina

Wieliczka
57,00 zł  58,00 zł  58,00 zł  60,00 zł  65,00 zł

Ile wynosi podatek od nieruchomości?

Gmina  
Gdów 

 

Gmina  
Niepołomice

 

Gmina  
Kłaj 

 

Gmina  
Wieliczka

 

Gmina  
Biskupice

 0,55 zł

 
0,65 zł 

 
0,67 zł

 
0,86 zł

 
0,86 zł

 
 

Tab. 2. Wysokość podatku za1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 

Tab. 3. Wysokość podatku za 1m² gruntu zajętego pod prowadzenie działalności gospodarczej 

Tab. 4. Wysokość podatku za 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zajęte na taką działalność

   Gmina
Gdów 

 
Gmina 

Kłaj 

 
Gmina

Wieliczka

 
Gmina 

Biskupice
Gmina

Niepołomice
17,12zł.

 
19,33zł.

 
19,67zł.

 
21,55zł. 22,80zł.

 

Tab. 5.  Wysokość podatku za 1m² powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

Gmina
Gdów 

 Gmina 
Kłaj 

 Gmina
Niepołomice

 Gmina 
Wieliczka

 Gmina
Biskupice

9,82 zł
 

10,13 zł
 

10,24 zł
 
10,44 zł

 
10,65 zł

 

PODATKI

wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz 
zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych) 
lub równowartość pieniężną 5 kwintali żyta od 1 ha 
pozostałych gruntów (powierzchnię określa się zgodnie 
z ewidencją gruntów i budynków).
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z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zajęte na taką działalność

   Gmina
Gdów 

 
Gmina 

Kłaj 

 
Gmina

Wieliczka

 
Gmina 

Biskupice
Gmina

Niepołomice
17,12zł.

 
19,33zł.

 
19,67zł.

 
21,55zł. 22,80zł.

 

Tab. 5.  Wysokość podatku za 1m² powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

Gmina
Gdów 

 Gmina 
Kłaj 

 Gmina
Niepołomice

 Gmina 
Wieliczka

 Gmina
Biskupice

9,82 zł
 

10,13 zł
 

10,24 zł
 
10,44 zł

 
10,65 zł

 

PODATKI

wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz 
zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych) 
lub równowartość pieniężną 5 kwintali żyta od 1 ha 
pozostałych gruntów (powierzchnię określa się zgodnie 
z ewidencją gruntów i budynków).
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"MOJA NATURA 2000 - WARSZTATY 
EKOLOGICZNE"

W ostatnim kwartale 2012 r. zakończył się 
ekologiczny projekt pod nazwą „Moja Natura 2000 – 
Warsztaty ekologiczne”, adresowany do dzieci i 
młodzieży ze wszystkich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z terenu Gminy Gdów. Podczas trwania 
projektu uczniowie poznali obszary Natura 2000, 
uczestniczyli w wycieczkach do Doliny Mnikowskiej
 i Doliny Kobylańskiej oraz zwiedzili krakowskie ZOO. W 
czasie wizyty w oczyszczalni ścieków w Gdowie poznali 

cykl oczyszczania ścieków oraz sposoby oszczędzania 
wody, a podczas wycieczki do składowiska odpadów 
komunalnych w Baryczy zobaczyli metody segregacji
 i utylizacji śmieci. Mali ekolodzy brali także udział w 

warsztatach dotyczących życia i wędrówek zwierząt i 
ptaków, gatunków roślin i drzew oraz wycieczkach 
pieszych i rowerowych po okolicy, w czasie których 
zweryfikowali w środowisku naturalnym poznaną wiedzę 
i umiejętności. 

W projekcie pn. "Moja Natura 2000 - 
warsztaty ekologiczne" poza uczniami z Gminy Gdów 
uczestniczyli także uczniowie z gmin: Liszki, Koniusza, 
Biskupice oraz Igołomia-Wawrzeńczyce. Warto 
pokreślić, że najwięcej beneficjentów projektu stanowili 
uczniowie z naszej gminy (310 osób). Organizatorem 
działań było Stowarzyszenie Pomocy Szkole 
„Małopolska" we współpracy z poszczególnymi 
samorządami. Zadanie zostało sfinansowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. 

WYBORY DYREKTORÓW PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH

W następujących placówkach oświatowych 
odbyły się konkursy na stanowisko dyrektorów: Szkoła 
Podstawowa w Książnicach, Szkoła Podstawowa w 
Winiarach, Przedszkole Samorządowe w Szczytnikach 
oraz Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Gdowie.

Konkursy na stanowisko dyrektora w po-
szczególnych placówkach przeprowadziła komisja 
konkursowa w następującym składzie: przedstawiciele 
organu prowadzącego - Sekretarz Gminy Gdów – 
Przewodniczący Komisji, Kierownik Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno – Administra-cyjnego Szkół w Gdowie – Z-
ca Przewodni-czącego, Radny z miejscowości, w której 
znajduje się szkoła; przedstawiciele organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny - wizytatorzy 
Kuratorium Oświaty w Krakowie lub wizytatorzy Centrum 
Edukacj i  Ar tystycznej ;  przedstawic ie l  Rady 
Pedagogicznej z danej szkoły; przedstawiciel Rady 
Rodziców z danej szkoły; przedstawiciel Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. 

W poszczególnych placówkach oświa-
towych na stanowisko dyrektora zostały wybrane 
następujące osoby:
- Szkoła Podstawowa w Książnicach – Agnieszka 
Partyka – Wiej,
- Szkoła Podstawowa w Winiarach – Beata Kramarska, 

- Przedszkole Samorządowe w Szczytnikach -  Urszula 
Janicka,
- Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Gdowie – Adam 
Czyżowski.

Nowo wybrani dyrektorzy zaczną pełnić 
swoje obowiązki 1 września br.

PRZESIEWOWE BADANIA POSTAWY CIAŁA 
UCZNIÓW

Do najczęstszych problemów związanych z 
wadą postawy występujących u dzieci należą: 
nieprawidłowe ukształtowanie nóg i stóp, wady klatki 
piersiowej, skrzywienia kręgosłupa oraz asymetria 
łopatek i barków. Wśród przyczyn tych nieprawidłowości 
specjaliści najczęściej wymieniają siedzący tryb życia, 
małą aktywność ruchową, niewłaściwe noszenie 
tornistrów, nieodpowiednią dietę i inne. Dlatego też, z 
inicjatywy Wójta Gminy Gdów, w szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Gdów prowadzone są 
badania przesiewowe postawy ciała uczniów. Ich celem 
jest zdiagnozowanie ewentualnych wad oraz udzielenie 
dzieciom i ich rodzicom wskazań do dalszego 
postępowania. Badanie prowadzi lekarz medycyny o 
specjalności: pediatria, lekarz specjalista rehabilitacji 
medycznej, lekarz specjalista balneologii i medycyny 
fizykalnej. Rodzice uczniów, u których zostały wykryte 
nawet drobne nieprawidłowości lub wady postawy 
otrzymują informację wraz ze wskazaniami do dalszego 
postępowania. Dzieciom zalecany jest udział w 
ćwiczeniach korekcyjnych; niektórym z nich dodatkowe 
badania lub konsultacje specjalistyczne.

Dotychczas badania przesiewowe postawy 

ciała uczniów zostały przeprowadzone w SP w Gdowie, 
SP w Książnicach, SP w Marszowicach, SP w Niegowici, 
SP w Pierzchowie oraz SP Wiatowicach. Wzięli w nich 
udział wszyscy uczniowie powyżej 10 roku życia, 
których rodzice wyrazili na to zgodę. Po wakacjach 
lekarze zawitają do pozostałych placówek oświatowych. 
Badanie finansowane są z budżetu Gminy Gdów.

DENTYŚCI BIJĄ NA ALARM!
Kolejna akcja profilaktyczna zorganizowana z inicjatywy 
Wójta polegała na przeprowadzeniu bezpłatnych 
przeglądów stomatologicznych”. Specjaliści przebadali 
ponad 550 najmłodszych mieszkańców Gminy Gdów. 
Przeglądy stanu uzębienia przeprowadzili specjaliści z 
Fundacji „Wiewiórki Julii” z dr Dżuliettą Kiworkową na 
czele. Fundacja to pierwsza tego rodzaju organizacja w 
naszym kraju, której celem jest zapewnienie 

Akcję badania stanu uzebienia dzieci rozpoczęto 
w SP w Winiarach

Uczniowie ze SP w Gdowie poznali m.in. w jaki 
sposób są oczyszczane ścieki w gdowskiej 
oczyszczalni

Uczniowie z Marszowic i Bilczyc zwiedzają 
składowsko odpadów Barycz

W ostatnich miesiącach w badaniach uczestniczyli 
m.in. uczniowie z Marszowic

W SP w Zręczycach badaniami objęto ponad 100 
uczniów
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kompleksowej opieki stoma-tologicznej dzieciom i 
młodzieży. Badania stomatologiczne przeprowadzone w 
Gminie Gdów były pierwszą tego typu akcją w 
Województwie Małopolskim. Rodzice uczniów objętych 
badaniami otrzymali kartę z opisem stanu zdrowia 
uzębienia oraz rekomendacjami i zaleceniami 
stomatologicznymi. 

Ponadto, podczas badań w SP w Zręczycach 
obyła się w konferencja, której tematem było omówienie 
problemów zdrowotnych występujących u małych 
pacjentów oraz zakup mobilnego „gabinetu 
dentystycznego”. Dentobus, w pierwszej kolejności, 
pojawił by się w małych miastach i wsiach. Zapewniałby 
on kompleksową opiekę stomatologiczną uczniom, 
którzy zostali już zdiagnozowani i wymagają leczenia 
stomatologicznego. Jeżeli marzenie o zakupie „gabinetu 
dentystycznego na kółkach” uda się zrealizować, 
wówczas uczniowie z Gminy Gdów, jako jedni z 
pierwszych będą jego pacjentami. Opieką zostaną 
objęte wszystkie dzieci, które nie podjęły leczenia 
stomatologicznego.

DODATKOWE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH

We wszystkich szkołach podstawowych  
uczniowie z klas I - III biorą udział w dodatkowych 
zajęciach pozalekcyjnych oraz zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych, które realizowane są w ramach 
projektu pn. ”Indywidualizacja procesu nauczania i 
wychowania uczniów klas I – III z terenu Gminy Gdów”. 
Korzystają oni z bogatej oferty zajęć zgodnej z 
indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami 
edukacyjnymi i rozwojowymi. 

W ramach programu realizowane są m.in. 
zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, 
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnie-

niem nauk przyrodniczo – matematycznych, zajęcia dla 
dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 
(w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji) oraz 
zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami 
postawy. W ramach zadania (po wykorzystaniu 
oszczędności poprzetargowych) przeprowadzonych 
zostanie 4560 godzin pracy z uczniami. Ponadto, szkoły 
zostały doposażone w specjalistyczny sprzęt (m.in. 
tablice interaktywne, rzutniki i projektory multimedialne, 
sprzęt sportowy, programy multimedialne do nauki 
poszczególnych przedmiotów, gry dydaktyczne, 
mikroskopy, przyrządy pomiarowe, mapy, globusy i 
inne).

Projekt pn. ”Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I – III z terenu 
Gminy Gdów” odbywa się w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 
9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 
Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2012 r., a 
jego zakończenie zaplanowano w grudniu 2013 r. Koszt 
zadania wynosi 378 000 zł. i w całości zostanie pokryty z 
dofinansowania.

ENGLISH TEACHING W GDOWIE I NIEGOWICI
 „Robin Hood – mały ambasador języka 

angielskiego” to tytuł projektu językowego, który od 
października 2012r. realizowany jest w Szkole 
Podstawowej w Niegowici. W każdym tygodniu podczas 
zajęć pozalekcyjnych, poświęconych przygodom Robin 
Hooda podróżującego po świecie i odwiedzającego kraje 
anglojęzyczne, dzieci zdobywają  podstawowe 
informacje dotyczące danego kraju oraz jego kultury. 
Udokumentowaniem zdobytej wiedzy oraz umiejętności 
jest odpowiedni zapis w „paszporcie”, który posiadają 
uczniowie.  Dodatkowo każdy gromadzi różnorodne 
materiały dotyczące danego kraju. Realizacja projektu w 
Niegowici rozpoczęła się w październiku 2012 r. i potrwa 
do listopada 2013 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 
to 12 803,00 zł. Dotacja stanowi ponad 85% wartości 
projektu. 

Również uczniowie ze Szkoły Podsta-wowej 
w Gdowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z 
języka angielskiego. W  ramach projektu pn. ”Say More” 
dzieci uczestniczą z zajęciach pn.„Let's Speak English” 

oraz „Communicative activities”, w czasie których 
doskonalą swoje umiejętności komunikacyjne. 
Adresatami projektu są uczniowie klas starszych (IV – 
VI), a w niektórych działaniach uczestniczą także 
uczniowie klas młodszych (około 200 dzieci). W czasie 
dodatkowych spotkań językowych dzieci przygotowały 
m.in. spektakl teatralny, który został wystawiony z okazji 
Dnia Matki oraz Dnia Dziecka. Ponadto, uczniowie biorą 
udział w rozmaitych konkursach językowych oraz 
poznają historię, kulturę oraz obyczaje krajów 
anglojęzycznych. Wartość całego zadania to 9 000zł. 
Dodatkowe zajęcia potrwają do grudnia 2013r.

Projekty real izowane są w Szkole 
Podstawowej w Gdowie i Niegowici w ramach Programu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności English 
Teaching, którego krajowym operatorem jest Nidzicka 
Fundacja Rozwoju NIDA.

Podczas dodatkowych zajęć uczniowie z Niegowici 
wykonywali m.in. modele najsłynniejszych, 
angielskich budowli

Uczniowie z Gdowa uczą sie m.in. swobodnej 
komunikacji w sytuacjach życia codziennego

KONTYNUACJA BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ 
W PIERZCHOWIE 

Przy SP w Pierzchowie prowadzone są prace związane z 
budową sali gimnastycznej. Najkorzystniejszą ofertę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego przedstawiło 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WOJBUD” z 
Biskupic. Koszt robót budowlanych objętych przetargiem 
wyniesie 254 029,28zł. i zostanie pokryty z budżetu 

Gminy Gdów. Firma, która wykonuje obecnie inwestycję 
została wyłoniona dopiero w drugim postępowaniu 
przetargowym. Po przeprowadzeniu pierwszego 
przetargu wykonawcy, których oferty zostały wybrane 
jako najkorzystniejsze, odmówili podpisania umowy. W 
tego względu zostało ogłoszone kolejne postępowanie 
przetargowe, w którym wyłoniono firmę prowadzącą 
obecnie to zadanie. W tym roku wykonany zostanie stan 
surowy przestrzeni sali gimnastycznej od poziomu „0” 
(wykonanie ścian i słupów), konstrukcja dachu wraz z 
pokryciem dachu sali gimnastycznej oraz zamontowane 
zostaną okna i drzwi zewnętrzne w całym obiekcie 
(włącznie za zapleczem sanitarno-socjalnym). 

Ponadto, Gmina Gdów złożyła wniosek pn.”Dobudowa 
ogólnodostępnej sali gimnastycznej do istniejącej szkoły 
w Pierzchowie – roboty wykończeniowe i instalacyjne” w 
ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW 
na lata 2007 – 2013.  Zakres rzeczowy przewiduje 
wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych sali 
gimnastycznej przy budynku SP w Pierzchowie, dzięki 
czemu będzie możliwe oddanie sali do użytku. Wartość 
robót wynosi 1 110 991,30 zł. (wartość robót według 
wskazania kosztorysu inwestorskiego). Maksymalne 
dofinansowanie wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.
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kompleksowej opieki stoma-tologicznej dzieciom i 
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zostaną okna i drzwi zewnętrzne w całym obiekcie 
(włącznie za zapleczem sanitarno-socjalnym). 

Ponadto, Gmina Gdów złożyła wniosek pn.”Dobudowa 
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w Pierzchowie – roboty wykończeniowe i instalacyjne” w 
ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW 
na lata 2007 – 2013.  Zakres rzeczowy przewiduje 
wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych sali 
gimnastycznej przy budynku SP w Pierzchowie, dzięki 
czemu będzie możliwe oddanie sali do użytku. Wartość 
robót wynosi 1 110 991,30 zł. (wartość robót według 
wskazania kosztorysu inwestorskiego). Maksymalne 
dofinansowanie wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.
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AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY GDÓW – 
CIĄG DALSZY 

Ponad 300 000 zł otrzymała Gmina Gdów 
na realizację kolejnej edycji projektu systemowego pn. 
„Aktywizacja mieszkańców Gminy Gdów” na lata 2013-
2014. Celem projektu, w którym weźmie udział 47 
mieszkańców jest przede wszystkim zminimalizowanie 
problemów rodzinnych oraz wychowawczo-
opiekuńczych w rodzinach beneficjentów. Adresatami 
projektu są mieszkańcy Gminy Gdów w wieku 
aktywności zawodowej, nieaktywni zawodowo, 
korzystający ze świadczeń pomocy społecznej i 
zagrożeni wykluczeniem społecznym. 

 
W pierwszym etapie projektu powstała 

diagnoza potrzeb każdego uczestnika oraz 
opracowany został indywidualny plan działania. Na tej 
podstawie beneficjenci objęci zostaną wsparciem 
psychologa, asystenta rodziny, pracownika socjalnego 
oraz doradcy zawodowego. Dla osób z niskimi 
kwalifikacjami zawodowymi będą organizowane kursy
 i szkolenia zawodowe, celem uzupełnienia lub 
zdobycia nowych umiejętności niezbędnych na stale 
zmieniającym się rynku pracy. Możliwe będzie także 
uzupełnienie swojego wykształcenia. W czerwcu br. 
rozpoczęły się warsztaty. „Szkoła dla rodziców” część I 
„Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, jak mówić, 
żeby dzieci nas słuchały”. Po ich zakończeniu 
realizowana będzie część II warsztatów „Rodzeństwo 
bez rywalizacji”. Uczestniczą w nich rodzice, którzy 
pragną podnieść swoje kompetencje rodzicielskie 
i wychowawcze.  
 

Całkowita wartość zadania wyniesie 355 
000 zł, z czego 307 000 zł pochodzi z Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Dofinansowanie zostało przyznane w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 
7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej.

PODSUMOWANO EFEKTY ROCZNEGO 
PROJEKTU

Niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Gdów, 
zakończyli udział w 12-miesięcznym projekcie pn. 
„e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełno-
sprawnych mieszkańców z terenów wiejskich”.

Podczas spotkania podsumowującego 
działania, uczestnikom wręczono imienne certyfikaty 
potwierdzające udział w projekcie i nabyte 

umiejętności. Ponadto, beneficjenci otrzymali m.in. 
książki popularno – naukowe, sprzęt komputerowy 
wraz z akcesoriami, pakiety do nauki języków obcych i 
inne pomoce.

Realizacja projektu rozpoczęła się 
w kwietniu 2012r. Beneficjenci uczestniczyli 
w wyjeździe integracyjnym, podczas którego korzystali 
m.in. z zajęć rehabilitacyjnych na pływalni oraz mieli 
zapewniony szereg zabiegów relaksujących 
i usprawniających. Odbyły się także warsztaty 
z doradcą zawodowym, prawnikiem oraz warsztaty 
psychoedukacyjne zakresu komunikacji społecznej 
(trening umiejętności interpersonalnych). Beneficjenci 
wzięli udział w szkoleniach z zakresu informatyki oraz 
nowoczesnych technologii informatyczno-komunik-
acyjnych. Następnie odbyły się warsztaty 
rękodzielnicze, których celem było rozwinięcie 
umiejętności artystyczno-manualnych. Podczas zajęć 
powstały niezwykłe ozdoby i elementy biżuterii 
wykonane z różnorodnych materiałów. Ponadto, 
zainteresowanym beneficjentom sfinansowane 

zostały kursy językowe i zawodowe oraz udział 
w dodatkowych szkolenia związane z procesem 
usamodzielnienia i nabywaniem nowych 

Projekt w całości został sfinansowany ze 
środków Fundacji Pomocy Matematykom i Informa-
tykom Niepełnosprawnym Ruchowo. Zajęcia odbywały 
się w Centrum Kształcenia Na Odległość, które działa 

przy Centrum Kultury w Gdowie.

NOWE ŚWIADCZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ - 
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Od 1 stycznia 2013 roku nowym 
świadczeniem opiekuńczym jest specjalny zasiłek 
opiekuńczy, który przysługuje osobom, na których 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 
788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli 
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki 
nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, 
jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki 
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł 
na osobę w rodzinie z uwzględnieniem przepisów 
ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku gdy łączny dochód rodziny 
osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę 
przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do 
specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub 
równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi 
rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest 
ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, 
jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. 
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku 
kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie 
przysługuje.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje 
w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Więcej informacji 
można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gdowie.

Podczas warsztatów rękodzieła artystycznego 
powstałyniezwykłe ozdoby i elementy biżuterii

Beneficjenci wzięli udział m.in. w kursie 
komputerowym

Zakończenia projektu w Centrum Kształcenia 
na Odległość
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osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę 
przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do 
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Podczas warsztatów rękodzieła artystycznego 
powstałyniezwykłe ozdoby i elementy biżuterii

Beneficjenci wzięli udział m.in. w kursie 
komputerowym

Zakończenia projektu w Centrum Kształcenia 
na Odległość
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KULTURA

KLUB PRZEDSZKOLAKA „BAJKOWA KRAINA” 
W Centrum Kultury w Gdowie działa klub 

przedszkolaka „BAJKOWA KRAINA”. W zajęciach, 
które prowadzone były  od września 2012 do czerwca 
2013 uczestniczyła 15-osobowa grupa dzieci, które nie 
były objęte wychowaniem przedszkolnym. Założeniem 
Klubu jest stworzenie dzieciom, które na co dzień 
pozostają pod opieką rodziców lub opiekunów 
możliwości kontaktu z rówieśnikami poprzez szereg 
zajęć i zabaw dostosowanych do ich wieku i 
pozwalających rozwijać procesy myślowe takie jak 
pamięć, uwaga i koncentracja. Mali klubowicze 
uczestniczyli w zajęciach muzycznych, tanecznych, 
plastycznych i językowych, które prowadzone były  w 
formie wesołych zabaw i ćwiczeń. 

Po wakacyjnej przerwie, zajęcia rozpoczną 
się we wrześniu i prowadzone będą od poniedziałku do 
czwartku w godz. od 9:00 – 13:00. Szczegółowe 
informacje i zapisy pod nr tel. (12) 251 43 67. 
Zapraszamy!

ŚWIĘTO ZIEMI GDOWSKIEJ 2013!
Tegoroczne Święto odbędzie się w dniach 3 - 

4 sierpnia. W sobotę zaplanowaliśmy zabawę, podczas 
której wystąpią zespoły młodzieżowe, a gwiazda 
wieczoru będzie zespół ENEJ. Dzień zakończy 
największa w okolicy i niepowtarzalna impreza 
taneczna pod gołym niebem. Tradycyjnie  taneczna 
zabawa potrwa do godziny drugiej w nocy.  

W niedzielę na scenie gdowskiego Zarabia pojawi się 
między innymi Reprezentacyjna  Orkiestra Dęta, 

zespoły muzyczne, będą atrakcje i konkursy dla dzieci, 
turniej piłki plażowej i wiele, wiele innych. Podobnie ja w 
ubiegłym roku, odbędą się wybory: Sołtysa i Sołtyski 
Roku oraz Strażaka i Gospodyni Roku. Wieczorem 
zabawę rozpoczną zespoły coverowe, a  na finał 
zaplanowaliśmy koncert  zespołu  BACIARY  i 
wyjątkowy  pokaz sztucznych ogni. Do zobaczenia w 
sierpniu na gdowskich błoniach! 

BIBLIOTEKA OTRZYMA NOWOCZESNY SPRZĘT
Gmina Biblioteka Publiczna, w ramach 

Programu Rozwoju Bibliotek, bezpłatnie otrzyma 
nowoczesny sprzęt informatyczny i multimedialny. 
Nabór uczestników programu miał charakter konkursu - 
biblioteki musiały złożyć wnioski, które zweryfikowała 
komisja konkursowa. Biblioteka znalazła się w gronie 
151 instytucji z całej Polski, które bezpłatnie otrzymają 
nowoczesny sprzęt - laptopy, projektory multimedialne, 
ekrany, aparat cyfrowy oraz urządzenie wielofunkcyjne 

(drukarka, faks, ksero, skaner). Urządzenia trafią do 
siedziby Biblioteki w Gdowie oraz do filii bibliotecznej w 
Niegowici. Ponadto, na bibliotekarzy czekają także 
szkolenia - warsztaty planowania rozwoju biblioteki, 
szkolenia informatyczne oraz kursy specjalistyczne.

BIBLIOTEKA WZBOGACI SIĘ O NAJNOWSZE 
WYDAWNICTWA

W ostatnich tygodniach, Dyrektor Biblioteki 
Narodowej zatwierdził podział dotacji dla bibliotek 
publicznych Województwa Małopolskiego w ramach 
programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w 
roku 2013. Gminnej Bibliotece Publicznej w Gdowie 
przyznano dotacje w kwocie 8 550zł. Już dzisiaj 
zapraszamy czytelników do odwiedzenia Biblioteki i 
korzystania z najnowszych pozycji zakupionych z 
dotacji.

Zajęcie w Klubie Przedszkolaka

„MĄDRA GMINA 2012”
Gmina Gdów zdobyła pierwsze miejsce 

spośród dużych gmin Małopolski w konkursie 
organizowanym przez Małopolski Instytut Samorządu 
Terytorialnego i Administracji „Mądra Gmina 2012”. W 
nagrodę za zdobycie wyróżnienia przedstawiciele 
Urzędu Gminy Gdów skorzystali bezpłatnie z pakietu 
szkoleń organizowanych przez MISTiA. Warto dodać, że 
Gmina Gdów została wyróżniona jako jedyny samorząd 
z terenu Powiatu Wielickiego.

WÓJT ZBIGNIEW WOJAS WŚRÓD NAJLEPSZYCH
Wójt Zbigniew Wojas otrzymał drugą, 

największą liczbę głosów w ogólnopolskim konkursie na 
„Wójta Roku 2012”. Mieszkańcy wysłali około 15 000 
smsów popierających kandydaturę gospodarza Gminy 
Gdów. Finałowa gala konkursu, podczas której wręczono 
wyróżnienia odbyła się w sobotę w Centralnej Bibliotece 

Rolniczej w Warszawie. W uroczystości ogłoszenia 
wyników uczestniczył m.in. wicepremier Janusz 
Piechociński.

W konkursie na „Wójta Roku 2012” w 
pierwszym etapie mieszkańcy gmin oraz organizacje i 
instytucje zgłaszali kandydatów do tytułu najlepszego 
polskiego wójta. Następnie z grona ponad 60 
zgłoszonych osób kapituła konkursu, w której zasiedli 
przedstawiciele kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Programu 1 Telewizji Polskiej 
S.A. oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych 
wybrała 10 finalistów. Następnie mieszkańcy w 
głosowaniu SMS-owym decydowali komu przypadnie 
ten zaszczytny tytuł. 

Organizatorem konkursu na „Wójta Roku 
2012” była Telewizja Polska S.A. Honorowy patronat 
objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

WWW.GDOW.PL – STRONA INTERNETOWA 
BEZ BARIER

Serw is  i n te rne towy  Gminy  Gdów 
(www.gdow.pl) zdobył wyróżnienie w czwartej edycji 
ogólnopolskiego konkursu pn. "Strona internetowa bez 
barier". Do udziału w rywalizacji można było zgłaszać 
strony w dwóch kategoriach: strony internetowe 
administracji publicznej (urzędy gmin i miast, urzędy 
wojewódzkie, urzędy pracy, ministerstwa, starostwa, 
uczelnie wyższe, szkoły itp.) oraz strony internetowe 
komercyjne (fundacje, stowarzyszenia, firmy i inne). 
Konkurs składał się z trzech etapów. Oceny serwisów 
dokonywali eksperci zajmujący się na dzień 
dostępnością stron internetowych oraz osoby z 
niepełnosprawnością sensoryczną (niedowidzące, 
niewidome oraz osoby z wadą słuchu). 

W serwisie internetowym Gminy Gdów 
zostało przygotowane wiele udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych m.in. mówiąca przeglądarka 
(zainstalowanie jej umożliwia „odsłuchanie” treści 
zawartych na stronie www), sterowanie komputerem 
mrugnięciami (osoby niepełnosprawne ruchowo mogą 
sterować komputerem za pomocą mrugnięć powiekami, 
do poprawnego działania programu wymagana jest 
kamera internetowa), możliwość powiększenia czcionka 
dla osób niedowidzących i inne.

Finaliści konkursu Wójt Roku 2012
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WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI

WSPARCIE KLUBÓW SPORTOWYCH ORAZ 
DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ

Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Gminy Gdów w 2013r. w 
obszarach dotyczących wspierania rozwojowi sportu 
oraz ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji 
dwunastu organizacjom pozarządowym. 

Dofinansowanie przeznaczone jest na:
- prowadzenie działalności rehabilitacyjnej na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych 
niepełnosprawnością,
- realizację programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego oraz strojów,
- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych 
lub uczestnictwa w takich zawodach,
- pokrycie kosztów usług związanych z bieżącym 
utrzymaniem i konserwacją obiektów sportowych,
- inne.

Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na 
realizację zadań publicznych w obszarze wspierania 
rozwoju sportu w 2013r.:
- LKS „Zieloni Niegowić” – 4 000zł.
- LKS ,,Gdovia" w Gdowie – 78 000zł.
- LKS ,,Raba" w Książnicach – 27 500zł.
- LKS ,,Sparta" w Winiarach – 12 000zł.
- LKS „Gryf” w Wiatowicach – 4 000zł.
- Stowarzyszenie Akademia Futbolu Pogórze – 8 
000zł.
- UKS ,,Olimp" w Winiarach – 13 000zł.
- UKS ,,Rokicie" w Szczytnikach – 27 500zł.
- UKS przy Zespole Szkół w Gdowie – 1 000zł.
- Krakowskie Centrum TAEKWON – DO – 3 000zł.
RAZEM: 178 000zł.

Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na 
realizację zadań publicznych w obszarze ochrony i 
promocji zdrowia w 2013r.:
- Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach – 
50 000zł.
- CARITAS Archidiecezji Krakowskiej – 90 000zł.
RAZEM: 140 000zł.

Łącznie na realizację zadań publicznych w 2013r. 
przeznaczono 318 000zł. W 2012r. na realizacje zadań 
publicznych Gminy Gdów wydano 289 000zł., natomiast 
w 2011r. była to kwota w wysokości 256 000zł.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU 
CYFROWEMU - ETAP I

Gmina Gdów otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 
450 000,00zł. (100% wartości zadania) na realizację 
projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Gminie Gdów”. Dofinansowanie przyznano w ramach 
naboru wniosków I rundy 2012r. Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 
2013, Priorytet VIII, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion (wniosek złożony 
przez Urząd Gminy Gdów otrzymał najwięcej punktów i 
znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej). 

Grupę docelową w projekcie stanowią dzieci i młodzież 
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, 
osoby n iepe łnosprawne ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 
gospodarstwa domowe, które spełniają kryterium 
dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w 

ramach systemu pomocy społecznej i systemu 
świadczeń rodzinnych. Planuje się, że rekrutacja 
uczestników projektu rozpocznie się w lipcu br.

Zadanie przewiduje wybudowanie sieci teleinforma-

tycznej (3 stacje szkieletowe, 10 stacji bazowych), 
zakup 100 zestawów komputerowych (70 zestawów 
zostanie zainstalowanych w gospodarstwach 
domowych, a pozostałe 30 trafi do szkół podstawowych 
w Gdowie, Jaroszówce, Marszowicach, Niegowici, 
Winiarach oraz Zręczycach), szkolenia dla 
beneficjentów oraz zakup i dostarczenie darmowego 
dostępu do Internetu dla beneficjentów. Obecnie trwają 
przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę 
infrastruktury.

Okres realizacji zadania wynosi 3 lata, a okres 
zachowania trwałości rezultatów projektu to kolejne 5 
lat. Koszt projektu wynosi ponad 1 450 000,00zł. i w 
całości zostanie pokryty ze środków zewnętrznych.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU 
CYFROWEMU - ETAP II

W dniu 14 lutego 2013r. Rada Gminy Gdów wyraziła 
zgodę na przystąpienie i realizację przez Gminę Gdów 
projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Gdów – etap II" realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. 
Środki finansowe na realizację projektu pochodzić 
będą w całości z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Gmina Gdów złożyła wniosek i obecnie 
jest on rozpatrywany przez Władzę Wdrażającą. 
Projekt zakłada dostosowanie i wykorzystanie 
infrastruktury, która będzie wybudowana w ramach 
realizowanego już projektu – „PRZECIWDZIAŁANIE 
WYKLUCZENIU CYFROWEMU - ETAP I”. Celem 
drugiego etapu projektu będzie umożliwienie dostępu 
do internetu 100 osobom zagrożonym wykluczeniem 
cyfrowym ze względu m.in. na niepełnosprawność oraz 
osobom z grupy 50+. Całkowite wydatki na realizację 
projektu 967 000 zł. Gmina Gdów stara się o 
dofinansowanie 100% kosztów projektów.

GDOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
2012/2013

Gdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa na 
podstawie porozumienia o współpracy zawartego we 
wrześniu 2012r. pomiędzy Gminą Gdów, Politechniką 
Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, Fundacją Osób 
Niepełnosprawnych w Podolanach oraz Centrum 

Kultury w Gdowie. 

Od października 2012r. słuchacze biorą udział w 
wykładach, zajęciach w trzech grupach seminaryjnych 

Drużyna Młodzików Gdovii, po rundzie jesiennej, 
była liderem w Podookręgu Wieliczka

Studenci UTW podczas wizyty w Sejmie RP

Jeden z wykładów dla słuchaczy poprowadził krytyk 
kulinarny Robert Makłowicz

W ramach zajęć odbył sie też kurs udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej
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WSPARCIE KLUBÓW SPORTOWYCH ORAZ 
DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ

Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Gminy Gdów w 2013r. w 
obszarach dotyczących wspierania rozwojowi sportu 
oraz ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji 
dwunastu organizacjom pozarządowym. 

Dofinansowanie przeznaczone jest na:
- prowadzenie działalności rehabilitacyjnej na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych 
niepełnosprawnością,
- realizację programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego oraz strojów,
- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych 
lub uczestnictwa w takich zawodach,
- pokrycie kosztów usług związanych z bieżącym 
utrzymaniem i konserwacją obiektów sportowych,
- inne.

Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na 
realizację zadań publicznych w obszarze wspierania 
rozwoju sportu w 2013r.:
- LKS „Zieloni Niegowić” – 4 000zł.
- LKS ,,Gdovia" w Gdowie – 78 000zł.
- LKS ,,Raba" w Książnicach – 27 500zł.
- LKS ,,Sparta" w Winiarach – 12 000zł.
- LKS „Gryf” w Wiatowicach – 4 000zł.
- Stowarzyszenie Akademia Futbolu Pogórze – 8 
000zł.
- UKS ,,Olimp" w Winiarach – 13 000zł.
- UKS ,,Rokicie" w Szczytnikach – 27 500zł.
- UKS przy Zespole Szkół w Gdowie – 1 000zł.
- Krakowskie Centrum TAEKWON – DO – 3 000zł.
RAZEM: 178 000zł.

Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na 
realizację zadań publicznych w obszarze ochrony i 
promocji zdrowia w 2013r.:
- Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach – 
50 000zł.
- CARITAS Archidiecezji Krakowskiej – 90 000zł.
RAZEM: 140 000zł.

Łącznie na realizację zadań publicznych w 2013r. 
przeznaczono 318 000zł. W 2012r. na realizacje zadań 
publicznych Gminy Gdów wydano 289 000zł., natomiast 
w 2011r. była to kwota w wysokości 256 000zł.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU 
CYFROWEMU - ETAP I

Gmina Gdów otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 
450 000,00zł. (100% wartości zadania) na realizację 
projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Gminie Gdów”. Dofinansowanie przyznano w ramach 
naboru wniosków I rundy 2012r. Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 
2013, Priorytet VIII, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion (wniosek złożony 
przez Urząd Gminy Gdów otrzymał najwięcej punktów i 
znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej). 

Grupę docelową w projekcie stanowią dzieci i młodzież 
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, 
osoby n iepe łnosprawne ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 
gospodarstwa domowe, które spełniają kryterium 
dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w 

ramach systemu pomocy społecznej i systemu 
świadczeń rodzinnych. Planuje się, że rekrutacja 
uczestników projektu rozpocznie się w lipcu br.

Zadanie przewiduje wybudowanie sieci teleinforma-

tycznej (3 stacje szkieletowe, 10 stacji bazowych), 
zakup 100 zestawów komputerowych (70 zestawów 
zostanie zainstalowanych w gospodarstwach 
domowych, a pozostałe 30 trafi do szkół podstawowych 
w Gdowie, Jaroszówce, Marszowicach, Niegowici, 
Winiarach oraz Zręczycach), szkolenia dla 
beneficjentów oraz zakup i dostarczenie darmowego 
dostępu do Internetu dla beneficjentów. Obecnie trwają 
przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę 
infrastruktury.

Okres realizacji zadania wynosi 3 lata, a okres 
zachowania trwałości rezultatów projektu to kolejne 5 
lat. Koszt projektu wynosi ponad 1 450 000,00zł. i w 
całości zostanie pokryty ze środków zewnętrznych.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU 
CYFROWEMU - ETAP II

W dniu 14 lutego 2013r. Rada Gminy Gdów wyraziła 
zgodę na przystąpienie i realizację przez Gminę Gdów 
projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Gdów – etap II" realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. 
Środki finansowe na realizację projektu pochodzić 
będą w całości z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Gmina Gdów złożyła wniosek i obecnie 
jest on rozpatrywany przez Władzę Wdrażającą. 
Projekt zakłada dostosowanie i wykorzystanie 
infrastruktury, która będzie wybudowana w ramach 
realizowanego już projektu – „PRZECIWDZIAŁANIE 
WYKLUCZENIU CYFROWEMU - ETAP I”. Celem 
drugiego etapu projektu będzie umożliwienie dostępu 
do internetu 100 osobom zagrożonym wykluczeniem 
cyfrowym ze względu m.in. na niepełnosprawność oraz 
osobom z grupy 50+. Całkowite wydatki na realizację 
projektu 967 000 zł. Gmina Gdów stara się o 
dofinansowanie 100% kosztów projektów.

GDOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
2012/2013

Gdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa na 
podstawie porozumienia o współpracy zawartego we 
wrześniu 2012r. pomiędzy Gminą Gdów, Politechniką 
Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, Fundacją Osób 
Niepełnosprawnych w Podolanach oraz Centrum 

Kultury w Gdowie. 

Od października 2012r. słuchacze biorą udział w 
wykładach, zajęciach w trzech grupach seminaryjnych 

Drużyna Młodzików Gdovii, po rundzie jesiennej, 
była liderem w Podookręgu Wieliczka

Studenci UTW podczas wizyty w Sejmie RP

Jeden z wykładów dla słuchaczy poprowadził krytyk 
kulinarny Robert Makłowicz

W ramach zajęć odbył sie też kurs udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej
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(„zdrowi, aktywni, spełnieni”; „turystyka i dziedzictwo 
kulturowe regionu” oraz „zdrowie i profilaktyka 
zdrowia”), grupach muzycznych i plastycznych, 
lektoratach języka angielskiego i zajęciach 
informatycznych. Ponadto, seniorzy wykazują się 
aktywnością sportową podczas wyjazdów na basen do 
Wieliczki oraz w czasie zajęć z gimnastyki 
rehabilitacyjnej i nordic walking.

Studenci UTW uczestniczyli m.in. w konferencji 
podsumowującej Europejski Rok Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, która 
odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Ponadto 
uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia 
gmach parlamentu. Seniorzy z Gminy Gdów obejrzeli 
m.in. galerię Sali Posiedzeń Sejmu, Salę Kolumnową, 
„korytarz marszałkowski”, hol główny, w którym 
znajduje się tablica upamiętniającą posłów II 
Rzeczypospolitej oraz tablica upamiętniająca 
parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie 
lotniczej pod Smoleńskiem.

GDOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
2013/2014

Wszystkich zainteresowanych już dziś informujemy, 
wniosek na kontynuację zajęć w Gdowskim UTW 
znalazł się liście wniosków, które zostaną 
dofinansowane ze środków Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2012-2013.

Po wakacyjnej przerwie zajęcia w gdowskim UTW 
rozpoczną się we wrześniu br. Do udziału w nich 
zapraszamy zarówno dotychczasowych studentów jak 
i osoby, które chcą rozpocząć swoją edukacyjna 
przygodę wspólnie z UTW.

GMINA GDÓW PARTNEREM MINISTERSTWA 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dniu 15 lutego 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej złożyło do Komisji Europejskiej wniosek na 
realizacje projektu pn. "Inkubatory @ktywności 
seniorów", w związku z konkursem o dofinansowanie 
innowacyjnych projektów w ramach polityki społecznej 
(social policy experimentation), w obszarze promocji 
aktywnego starzenia się w zdrowiu. Udział w tym 
przedsięwzięciu ma też Gmina Gdów, która jest jednym 

z Partnerów Lidera czyli Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. Deklarację udziału w projekcie złożyło 10 
samorządów z całej Polski, 8 gmin (w tym Gmina 
Gdów), 1 powiat oraz  1 województwo, a także partner 
międzynarodowy. Celem konkursu jest wsparcie 
f inansowe ze środków programu Progress 
innowacyjnych inicjatyw wspierających poprawę 
jakości życia oraz włączenie społeczne osób starszych. 
Zgłaszane projekty muszą w nowatorski sposób 
odpowiadać na wyzwania i społeczne potrzeby. 
Powinny być realizowane w środowisku lokalnym w 
warunkach umożliwiających bieżące kontrolowanie 
skutków podjętych działań. Podstawowym założeniem 
jest, że działania, które sprawdzą się na małą skalę 
powinny zostać włączone do rozwiązań systemowych. 
Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest w 
najbliższych tygodniach. Jeśli projekt zostanie wybrany, 
podpisanie umowy na jego dofinansowanie ze środków 
Komisji Europejskiej planowane jest w wakacje.

SPRAWDŹ CZY MOŻESZ ODEBRAĆ DOWÓD
Urząd Gminy Gdów uruchomił usługę pozwalającą na 
sprawdzenie on-line możliwości odbioru dowodu 
osobistego. Aby sprawdzić czy dokument jest już do 
odebrania, w odpowiednim formularzu na stronie 
internetowej www.gdow.pl należy wejść w zakładkę 
URZĄD GMINY, a następnie DOWODY OSOBISTE. 
Tam, zainteresowane osoby muszą wpisać swój numer 
pesel.

ZBIÓRKA KRWI
Okres letni jest bardzo trudnym czasem, 

ponieważ krwiodawcy wyjeżdżają na wakacje, a 
liczba oczekujących na krew drastycznie wzrasta. 
Ten wzrost spowodowany jest zwiększoną ilością 
zdarzeń drogowych oraz wypadków przy pracach 
rolniczych. Dlatego do udziału w zbiórce zachęćmy 
także nasze rodziny, sąsiadów i znajomych.

Zbiórka krwi odbędzie się 21 lipca 2013r. 
(niedziela) w godzinach od 9:00 – 13:00 w budynku 
Przedszkola Samorządowego w Gdowie. Więcej 
informacji na stronie internetowej RCKiK w Krakowie 
– www.rckik.krakow.pl

Do zobaczenia 21 lipca w Przedszkolu 
Samorządowym w Gdowie!
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