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SŁOWO WÓJTA

SŁOWO WÓJTA
Szanowni Mieszkańcy,
Wielkimi krokami zbliża się koniec
kadencji władz lokalnych wybranych
w 2010 roku. Już za kilka tygodni
(16 listopada 2014r.) odbędą się
wybory samorządowe – do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw
oraz wybory wójta. Jest to więc doskonały moment do podsumowania
działalności podejmowanej w latach
2010 – 2014 na naszym terenie.
W Biuletynie zostały przedstawione
informacje dotyczące finansów gminy,
wysokości podatków lokalnych i opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inwestycji, oświaty, gospodarki komunalnej, pomocy społecznej, kultury, cyfryzacji... Część danych
została przedstawiona na wykresach
i ujęta w tabele, dzięki czemu można
je w prosty sposób odczytać i porównać z informacjami pochodzącymi
z innych gmin Powiatu Wielickiego.
Ponadto, przy inwestycjach zostały
zamieszczone zdjęcia, które obrazują
prowadzone prace i ich efekt finalny.
Wydarzeniem, które z pewnością
zapisze się na kartach historii gminy
Gdów było wybudowanie pierwszej
cześć obwodnicy Gdowa. Inwestycja
o łącznej wartości prawie 40 milionów
złotych realizowana była na naszym
terenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a z budżetu gminy
Gdów zobowiązaliśmy się do przeka-
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zania na rzecz Województwa Małopolskiego pomocy
finansowej z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości
niezbędnych do realizacji tej inwestycji oraz współfinansowaliśmy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do
rozpoczęcia zadania. Ponadto, zawarliśmy z Województwem Małopolskim porozumienie dotyczące wspólnego
przygotowania inwestycji pn. „Budowa drugiego etapu
obwodnicy Gdowa”. Koszty opracowania niezbędnej
dokumentacji zostaną pokryte po połowie z budżetu
gminy Gdów i Województwa Małopolskiego. Obecnie
w Urzędzie Gminy Gdów rozpoczęło się postępowanie
administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania.
Budowa obwodnicy Gdowa to największa inwestycja zrealizowana na naszym terenie. Poza tym mogę
wymienić szereg innych zadań, które podnoszą poziom
bezpieczeństwa i komfort życia naszych mieszkańców.
Mam tutaj na myśli m.in. blok komunalny dla osób
poszkodowanych wskutek osuwisk, kompleks sportowy
ORLIK w Niegowici, przestronne Przedszkole Samorządowe w Gdowie (uczęszcza tu obecnie 245 maluchów),
salę gimnastyczną w Pierzchowie, gdowskie Zarabie
zagospodarowane na cele rekreacyjne, remonty dróg,
nowe chodniki....

Jak już wspomniałem, wybory samorządowe za
kilka tygodni. Zgodnie z Kodeksem Wyborczym na
terenie gminy Gdów wprowadzone zostały jednomandatowe okręgi wyborcze (w wyborach do rad gmin).
Informacje o ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym z nich można znaleźć na
tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz na stronie internetowej www.gdow.pl.
Zachęcam Państwa do przeczytania całości Biuletynu Informacyjnego, ponieważ przedstawione zostały
w nim informacje opisujące różnorodne działania podejmowane na naszym terenie. Zapraszam także do stałego odwiedzania gminnego portalu internetowego
www.gdow.pl. Można tam znaleźć wiele bieżących
informacji, opisy poszczególnych inwestycji oraz kalendarium, w którym umieszczone są zapowiedzi nadchodzących wydarzeń.
Zbigniew Wojas

Wójt Gminy Gdów
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FINANSE

DOCHODY I WYDATKI GMINY GDÓW
Poniżej przedstawiamy Państwu w tabeli i na wykresie informacje o dochodach i wydatkach gminy Gdów w ostatnich latach.

Wykres 1. Dochody i wydatki gminy Gdów (wyrażone w milionach złotych)

Tabela 1. Dochody i wydatki gminy Gdów

2011

2012

2013

2014

dochody
gminy Gdów

46,1 mln zł.

45,9 mln zł.

49,6 mln zł.

53,5 mln zł.

wydatki
gminy Gdów

47,0 mln zł.

45,6 mln zł.

48,5 mln zł.

54,1 mln zł.

ZADŁUŻENIE GMINY GDÓW
O sytuacji finansowej gminy Gdów można mówić
wiele i oceniać ją według różnych kryteriów i mierników ekonomicznych. Niezależnie od wyboru narzędzi
oceny, w gminie Gdów wynik jest pozytywny, chociażby
w aspekcie bezpieczeństwa finansowego wyrażonego
poziomem wskaźników zadłużenia i jego obsługi. Wielkości te w naszej gminie przedstawiają się następująco:
wskaźnik zadłużenia obrazujący relacje długu publicznego do zrealizowanych dochodów na koniec 2013 roku

wynosił około 33% (przy limicie 60%). Ponadto, wskaźnik obsługi zadłużenia obrazujący relację spłacanych rat
kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do wykonanych
dochodów wynosił około 9%, a w roku 2014 już tylko
około 3,7% (przy limicie 15%). Rezerwa w zakresie maksymalnego, dopuszczalnego poziomu zadłużenia i jego
obsługi, przy znacznym poziomie wydatków inwestycyjnych realizowanych w jednostce, świadczy o dobrej
kondycji Gminy Gdów i możliwościach dalszego rozwoju
i inwestowania w kolejnych latach.

Tabela 2. Zadłużenie gminy Gdów na przestrzeni ostatnich lat

zadłużenie
gminy Gdów

2011

2012

2013

2014

17,2 mln zł.

16,8 mln zł.

16,6 mln zł.

16,6 mln zł.

Tabela 3. Wskaźnik zadłużenia gminy Gdów

Wskaźnik zadłużenia
gminy Gdów
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2011

2012

2013

2014

37,3%

36,6%

33,4%

31,0%
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„KTO TONIE W DŁUGACH?”
To tytuł rankingu opracowanego przez Pismo Samorządu
Terytorialnego „Wspólnota”, który dotyczy zadłużenia
samorządów. Oceńcie Państwo sami w jakiej kondycji
finansowej są samorządy gminne z naszego terenu oraz
samorząd powiatowy.
Gminy wiejskie – zadłużenie w końcu 2013 roku jako
procent dochodów budżetowych:
Biskupice – 18,52% (1072 miejsce wśród najbardziej
zadłużonych gmin wiejskich w Polsce na ponad 1500
gmin wiejskich)
Gdów – 33,43% (559 miejsce wśród najbardziej zadłużonych gmin wiejskich w Polsce na ponad 1500 gmin
wiejskich)
Kłaj – 52,75% (109 miejsce wśród najbardziej zadłużonych gmin wiejskich w Polsce na ponad 1500 gmin
wiejskich)

Miasta powiatowe – zadłużenie w końcu 2013 roku jako
procent dochodów budżetowych:
Wieliczka – 65,95% (7 miejsce wśród najbardziej
zadłużonych miast powiatowych w Polsce na ponad
260 miast powiatowych)
Inne miasta – zadłużenie w końcu 2013 roku jako procent dochodów budżetowych:
Niepołomice – 66,83% (15 miejsce wśród najbardziej
zadłużonych miast w Polsce na ponad 560 miast)
Powiaty – zadłużenie w końcu 2013 roku jako procent
dochodów budżetowych:
Powiat Wielicki – 45,82% – 1 miejsce wśród najbardziej zadłużonych powiatów w Województwie Małopolskim, 35 miejsce wśród najbardziej zadłużonych
powiatów z całej Polski (na ponad 300 powiatów)

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

ILE WYNOSI PODATEK ROLNY W 2014R.
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 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).

Tab. 5. Wysokość podatku za1m² powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego

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

* – za pierwsze 800 m² – 0,35 zł. od 1 m² powierzchni,
– za każdy następny metr kwadratowy powyżej 800 m² – 0,20 zł. za 1 m²

Gmina
Gdów

Gmina
Niepołomice

Gmina
Biskupice

Gmina
Kłaj

Gmina
Wieliczka

57,00zł.

60,00zł.

60,00zł.

65,00zł.

69,28zł.

Gmina
Gdów

Gmina
Kłaj

Gmina
Biskupice

Gmina
Wieliczka

Gmina
Niepołomice

0,25 zł.

0,30 zł.

0,30 zł.

0,34 zł.

0,35 zł.
lub
0,20 zł.*

Tab. 6. Wysokość podatku za 1m² gruntu zajętego pod prowadzenie działalności gospodarczej

ILE WYNOSI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W 2014R.?
Tab. 2. Wysokość podatku za1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

Gmina
Gdów

Gmina
Niepołomice

Gmina
Wieliczka

Gmina
Kłaj

Gmina
Biskupice

0,55 zł.

0,65 zł.

0,69 zł.

0,70 zł.

0,72 zł.

Gmina
Gdów

Gmina
Kłaj

Gmina
Wieliczka

Gmina
Biskupice

Gmina
Niepołomice

0,75 zł.

0,85 zł.

0,86 zł.

0,86 zł.

0,89 zł.

Tab. 7. Wysokość podatku za 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zajęte na taką działalność
Tab. 3. Wysokość podatku za1ha powierzchni gruntu pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrownie wodne

Gmina
Gdów

Gmina
Niepołomice

Gmina
Biskupice

Gmina
Wieliczka

Gmina
Kłaj

4,28 zł.

4,33 zł.

4,38 zł.

4,41 zł.

4,50 zł.

Tab. 4. Wysokość podatku za 1m² powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym
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Gmina
Gdów

Gmina
Wieliczka

Gmina
Kłaj

Gmina
Biskupice

Gmina
Niepołomice

17,12 zł.

19,67 zł.

19,85 zł.

21,55zł.

22,92zł.

Tab. 8. Wysokość podatku za 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

Gmina
Gdów

Gmina
Niepołomice

Gmina
Wieliczka

Gmina
Biskupice

Gmina
Kłaj

Gmina
Niepołomice

Gmina
Biskupice

Gmina
Gdów

Gmina
Wieliczka

Gmina
Kłaj

9,82 zł.

10,24 zł.

10,44 zł.

10,65 zł.

10,75 zł.

4,42 zł.

4,50 zł.

4,53 zł.

4,54 zł.

4,68 zł.
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INFRASTRUKTURA DROGOWA
WYDATKI NA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W OSTATNICH LATACH
Poniżej została zamieszczona tabela obrazująca wydatki
poniesione z budżetu gminy Gdów w latach 2011 – 2014
na zadania związane z transportem i łącznością:
Wydatki na
transport
i łączność
ogółem:

2011 rok

2012 rok

2013 rok

NOWE NAKŁADKI BITUMICZNE
Corocznie w okresie letnim prowadzona jest modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem. W ten sposób nowe nakładki powstały na kilkudziesięciu odcinakach dróg w większości miejscowości
na naszym terenie. Poniżej przedstawione są wybrane
fotografie obrazujące przeprowadzone prace (finansowanie: budżet gminy Gdów).

2014
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INFRASTRUKTURA DROGOWA
Pierzchów, Zagórzany – 2012r. (finansowanie: gmina
Gdów i pieniądze pozyskane z Województwa Małopolskiego).

Droga gminna w Zręczycach

2 620 682,11 2 494 928,69 3 496 284,18

w tym wydatki
na drogi wojewódzkie

206 679,00

w tym wydatki na
drogi powiatowe

-

370 958,00

1 385 831,70
Wyremontowana droga do pól w Zagórzanach

15 677,00

157 856,12

REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG
Co roku na drogach gminnych prowadzone są remonty
cząstkowe nawierzchni bitumicznych. Naprawa ubytków i wybojów w jezdni polega na uzupełnieniu tych
miejsc specjalną emulsją i grysami. W ten sposób
uszczelniane są m.in. porowatości, złuszczenia i wąskie
spękań w asfalcie (finansowanie: budżet gminy Gdów).

Kunice, Wiatowice – 2013r. (finansowanie: gmina Gdów
i pieniądze pozyskane z Województwa Małopolskiego).
Gdów ul. Wygon

Kunice, Liplas, Niegowić, droga Pierzchów– Niewiarów-Cichawa, Szczytniki, Winiary – 2014r. (finansowanie:
gmina Gdów i pieniądze pozyskane z Województwa
Małopolskiego).

Gdów ul. Młyńska

Gdów ul. Dłużyzny

MODERNIZACJE DRÓG
DOJAZDOWYCH DO PÓL
Każdego roku na terenie gminy remontowane są drogi
dojazdowe do pól.

Remont cząstkowy dróg gminnych
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Droga gminna w Krakuszowicach
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Cichawa, Czyżów, Zręczyce – 2011r. (finansowanie:
gmina Gdów i pieniądze pozyskane z Województwa
Małopolskiego).

Wyremontowana droga do pól w Kunicach

ODBUDOWY DRÓG GMINNYCH
ZNISZCZONYCH PODCZAS POWODZI W 2010R.
Pierzchów – odbudowa zniszczonej drogi była prowadzona na odcinku ok. 100mb w obrębie potoku
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INFRASTRUKTURA DROGOWA
Królewskiego (finansowanie: gmina Gdów i pieniądze
pozyskane z budżetu państwa).
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INFRASTRUKTURA DROGOWA
związanych ze stabilizacją osuwiska i zabezpieczeniem
drogi gminnej (finansowanie: gmina Gdów i pieniądze
pozyskane z budżetu państwa).
Pierzchów (droga za potokiem) – modernizacja na
odcinku ponad 300mb (finansowanie: gmina Gdów
i pieniądze pozyskane z budżetu państwa).

Nowa droga w Szczytnikach

REGULACJA ODWODNIENIA
PRZY CMENTARZU W NIEGOWICI
Zakres przedsięwzięcia przy drodze gminnej obejmował
mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej, rozebranie
podbudowy, wykonanie niwelacji terenu, ułożenie korytek ściekowych betonowych, wykonanie przepustów
drogowych z rur PVC, odmulenie rowów przydrożnych,
a następnie wykonanie robót porządkowych i wykończeniowych.

Modernizacja drogi zniszczonej przez powódź w Pierzchowie

Nowa droga w Kunicach

Fałkowice i Krakuszowice – odnowiono tam odcinek
o łącznej długości około 460mb (finansowanie: pieniądze pozyskane z budżetu państwa).
Droga w Pierzchowie po remoncie

Zręczyce (tzw. Skotnica) – odbudowa obejmował odcinek drogi gminnej o długości około 840mb (finansowanie: gmina Gdów i pieniądze pozyskane z budżetu
państwa).

Wieniec – opracowanie niezbędnych materiałów geologiczno-inżynierskich, przygotowanie dokumentacji
budowlano-wykonawczej oraz przeprowadzenie prac

Odbudowana droga w Pierzchowie

REMONT PRZEPUSTU W CZYŻOWIE
W pierwszych miesiącach 2014r. odbudowano przepust
drogowy w Czyżowie, który został zniszczony podczas
intensywnych opadów atmosferycznych latem 2013r.
(finansowanie: gmina Gdów)

Regulacja odwodnienia przy cmentarzu w Niegowici

CHODNIKI PRZY DROGACH GMINNYCH
Gdów ul. Obrytka (etap I) – chodnik o dł. około 190mb
(finansowanie: gmina Gdów).
Chodnik przy ul. Obrytka w Gdowie
– prace trwają

Szczytniki – droga w Szczytnikach została naprawiona
na odcinku ok. 360mb (od drogi powiatowej w kierunku
centrum wsi). Inwestycja została w całości sfinansowana
z budżetu państwa.
Gdów, Kunice i Winiary – zmodernizowany został odcinek o łącznej długości ponad 1000mb (finansowanie:
pieniądze pozyskane z budżetu państwa).
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Zabezpieczone osuwisko i droga w Wieńcu
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Nowy przepust w Czyżowie

Chodnik przy ul. Obrytka w Gdowie – budowa zakończona
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INFRASTRUKTURA DROGOWA
Gdów ul. Młyńska chodnik o dł. około 200mb (finansowanie: gmina Gdów).

PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW I MOSTÓW
NA POTOKU KRÓLEWSKIM

c. Przebudowa przepustu na potoku królewskim w Pierzchowie – Zakres zadania obejmował m.in. rozbiórkę istniejącego przepustu, wykonanie nowej konstrukcji oraz
nawierzchni drogi. W ramach prac wykończeniowych m.in.
zostały zamontowane bariero poręcze (finansowanie:
gmina Gdów i pieniądze pozyskane z budżetu państwa).

Most w Wiatowicach w trakcie remontu
Pierzchów – powódź 2010r.

Gdów ul. Cegielniana (etap I) – chodnik o dł. około
120mb (finansowanie: gmina Gdów).

Nr 2 / 2014 rok

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Chodnik przy ul. Młyńskiej w Gdowie – prace trwają

Chodnik przy ul. Młyńskiej w Gdowie – budowa zakończona

2014

Potok Królewski ma około 15km długości. Jego źródła
znajdują się w okolicy Biskupic. 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 oraz remiza OSP w Pierzchowie.
a. Przebudowa mostu na potoku królewskim w Wiatowicach – Zakres zadania obejmował kompleksową
przebudowę mostu oraz wykonanie odwodnienia wokół
obiektu, montaż barieroporęczy oraz barier ochronnych
na dojazdach (finansowanie: gmina Gdów).

b. Przebudowa mostu na potoku królewskim w Niewiarowie
– Do głównych prac remontowych należały m.in. kompleksowy remont podpór i ustroju nośnego mostu, wykonanie
nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach, montaż barierek, uregulowanie odwodnienia w obrębie mostu i inne.
W ramach zadania umocniono także skarpy w rejonie
obiektu oraz pod nim (finansowanie: gmina Gdów).
Przepust w Pierzchowie przed remontem

Most w Niewiarowie w trakcie remontu

Chodnik przy ul. Cegielnianej w Gdowie – prace trwają
Przepust w Pierzchowie po remoncie

Chodnik przy ul. Cegielnianej w Gdowie – budowa zakończona
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Most w Wiatowicach przed remontem

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

Most w Niewiarowie po remoncie

d. Przebudowa mostu na potoku królewskim w Pierzchowie – prace polegały na wzmocnieniu płyty mostu
belkami stalowymi, wykonaniu kap chodnikowych,
dylatacji płyty mostu, naprawie powierzchniowych
elementów skorodowanych, wykonaniu nowego skrzy-

Urząd Gminy Gdów | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl
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INFRASTRUKTURA DROGOWA
dła w miejsce pękniętego, uregulowaniu odwodnienia
w obrębie mostu i inne (finansowanie: gmina Gdów).

Most w Pierzchowie w trakcie remontu

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
W NIEGOWICI – ETAP I
Urząd Gminy Gdów przejął od Powiatu Wielickiego realizację zadania polegającego na przebudowie fragmentu
drogi powiatowej w Niegowici. Zakres zadania obejmował: budowę chodnika o długości ok. 100mb wraz
odwodnieniem przy drodze powiatowej, budowę zatoki
autobusowej oraz przebudowę istniejącego zjazdu
(finansowanie: gmina Gdów i Powiat Wielicki). Ponadto,
aby rozpocząć inwestycję niezbędne było opracowanie
projektu. Koszt jego przygotowania został sfinansowany
w całości z budżetu Gminy Gdów.

2014
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PRZEBUDOWA MOSTÓW
NA DROGACH WOJEWÓDZKICH
– MARSZOWICE, ZAGÓRZANY,
BILCZYCE (DWA OBIEKTY), GDÓW
Na przebudowie mostów najwięcej skorzystali właściciele
firm, którzy do transportu towarów używają samochodów
ciężarowych ważących ponad 15 ton oraz potencjalni inwestorzy. Wcześniej osoby zainteresowane ulokowaniem swojego kapitału i stworzeniem nowych miejsc pracy, musieli
rezygnować ze swoich zamierzeń. Realizacja poszczególnych inwestycji pozwoliła na usunięcie znaków drogowych
ograniczających dopuszczalny tonaż samochodów. Obecnie
obiekty posiadają nośność 50 ton. Dzięki temu zostały zlikwidowane bariery utrudniające ciężkim samochodom
dojazd do gminy Gdów. Wszystkie inwestycje sfinansował
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Przebudowa mostu w Zagórzanach (2012r.)

Przebudowany most na drodze wojewódzkiej w Zagórzanach

Nowy most w Zagórzanach

Przebudowa mostu w Marszowicach (2011r.)

Przebudowa dwóch mostów w Bilczycach (2013r.)

Przebudowa mostu na drodze wojewódzkiej w Marszowicach – prace budowlane

Przebudowa pierwszego z mostów na drodze wojewódzkiej w Bilczycach – prace
budowlane

Most w Marszowicach – obiekt po przebudowie

Jeden z mostów w Bilczycach – obiekt po przebudowie

Most w Pierzchowie po remoncie

BUDOWA CHODNIKA NA SKRZYŻOWANIU
OBOK GIMNAZJUM W NIEGOWICI
Chodnik powstał na skrzyżowaniu drogi gminnej
i powiatowej obok Gimnazjum oraz w stronę kompleksu
sportowego Orlik i placu zabaw w Niegowici (finansowanie: gmina Gdów i Powiat Wielicki).

Chodnik przy drodze powiatowej w Niegowici – prace trwają

Chodnik przy drodze powiatowej w Niegowici – prace zakończone

Przebudowane skrzyżowanie w Niegowici

14

BUDOWA CHODNIKA
PRZY DRODZE POWIATOWEJ W HUCISKU
Z budżetu gminy Gdów została udzielona Powiatowi Wielickiemu pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w Hucisku
i powstanie chodnika dla pieszych.
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INFRASTRUKTURA DROGOWA
Przebudowa mostu w Gdowie (2014r.) – roboty trwają

gmina Gdów i pieniądze pozyskane z Województwa
Małopolskiego.
BUDOWA CHODNIKA
PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ W BILCZYCACH
Szlak dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową powstał
na długości około 160mb (od przystanku autobusowego
w kierunku Gdowa) – finansowanie: gmina Gdów i pieniądze pozyskane z Województwa Małopolskiego.

2014
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INFRASTRUKTURA DROGOWA
REMONT UL. BOCHEŃSKIEJ W GDOWIE
Zakres prac obejmował: plantowanie poboczy, czyszczenie rowów odwadniających, uzupełnienie poboczy
materiałem kamiennym, wykonanie podbudowy drogi
a następnie ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego
i oznakowanie poziome jezdni (finansowanie: gmina
Gdów i Województwo Małopolskie).

Niewiarów – dawniej na drodze wojewódzkiej dochodziło do wielu wypadków
drogowych

Przebudowa mostu w Gdowie – rozpoczęcie prac budowlanych

BUDOWA CHODNIKA
PRZY UL. ŁAPANOWSKIEJ W GDOWIE
Nowy chodnik wraz z barierkami ochronnymi został
wybudowany po prawej i lewej stronie ul. Łapanowskiej (przed mostem na rzece Rabie) – finansowanie:
Nowy chodnik przy drodze wojewódzkiej w Bilczycach

Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Gdowie – prace trwają

Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Gdowie – prace zakończone
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BUDOWA CHODNIKA
PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ W PODOLANACH
Zadanie obejmuje roboty rozbiórkowe, ciecie i rozebranie nawierzchni, wykonanie kanalizacji opadowej, poszerzenie drogi, budowę zatoki autobusowej
i wyznaczenie przejścia dla pieszych. Całość zostanie
odpowiednio oznakowana (finansowanie: gmina Gdów
i pieniądze pozyskane z Województwa Małopolskiego).

Budowa chodnika rozpocznie się w październiku br.

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

Remont ul. Bocheńskiej w Gdowie

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ
NA ODCINKU OD WINIAR DO KSIĄŻNIC
W ramach modernizacji drogi wojewódzkiej 967 Myślenice – Łapczyca, przebudowany został około 17 kilometrowy odcinek prowadzący od Winiar przez Kunice,
Fałkowice, Gdów, Marszowice, Nieznanowice, Pierzchów
aż do Książnic. Inwestycja realizowana była na naszym
terenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
a współfinansowana z Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wartość
całkowita projektu to ponad 41,3 mln zł. (dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 35 mln). Gmina Gdów
współfinansowała to zadanie na etapie przygotowanie
niezbędnej dokumentacji oraz realizacji inwestycji.

Niewiarów – droga wojewódzka po przebudowie

Przebudowana droga wojewódzka wraz z chodnikiem w Winiarach

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

Gdów – jeden z wypadków na ul. Bocheńskiej (droga przed modernizacją)

OBWODNICA GDOWA – ETAP I
Pierwsza cześć obwodnicy została oddana do użytku
3 sierpnia 2014r. Ma ona około 2,7 km długości i jest
wybudowana od ul. Myślenickiej w kierunku ul. Krakowskiej i następnie prowadzi do ul. Bocheńskiej. Na przecięciach dróg zostały wykonane skrzyżowania (na ulicy
Grzybowskiej i Cegielnianej), wiadukty (na ul. Wygon
i obok cmentarza) oraz trzy ronda (ul. Myślenicka, ul.
Krakowska i ul. Bocheńska). Obwodnica jest drogą klasy
technicznej„G” z jezdnią o szerokości 7m z obustronnymi
poboczami.
Budowa obwodnicy Gdowa to najbardziej kosztowna
inwestycja realizowana na naszym terenie. Wartość
całkowita projektu pn. „Obwodnica Gdowa ETAP I”
wynosi 39 950 000zł., z czego wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej to 28 800 000zł.,

2014
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INFRASTRUKTURA DROGOWA

Obwodnica – skrzyżowanie na ul. Cegielnianej z lotu ptaka

a udział budżetu Województwa Małopolskiego stanowi
11 150 000zł.
Ponadto, gmina Gdów zobowiązała się do przekazania
na rzecz Województwa Małopolskiego pomocy finansowej w kwocie 6 059 250,00zł. w formie dotacji celowej,
z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy
Gdowa – etap I”. W ubiegłych latach z budżetu gminy
Gdów było współfinansowane także przygotowanie
dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji.

Budowę drugiego etapu obwodnicy Gdowa (od
ul. Bocheńskiej do ul. Łapanowskiej) wraz z nowym
mostem na rzece Rabie ujęto w „Wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata
2014-2024”. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi
50 000 000zł. (z czego 85% kosztów ma pochodzić z Unii
Europejskiej). Okres realizacji zadania wyznaczono na
lata 2016-2019. Zadanie przewiduje budowę ok. 2-kilometrowego odcinka drogi w kierunku Łapanowa oraz
powstanie nowego mostu na Rabie.

OBWODNICA GDOWA – ETAP II
W 2013r. z inicjatywy władz samorządowych gminy Gdów
zostało zawarte z Województwem Małopolskim porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania inwestycji
pn. „Budowa drugiego etapu obwodnicy Gdowa”. Przedmiotem porozumienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy drugiego etapu obwodnicy (od ul.
Bocheńskiej do ul. Łapanowskiej) wraz z pozyskaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tej
inwestycji. Koszt opracowania niezbędnej dokumentacji
(ponad 100 000zł.) zostanie pokryty ze środków gminy
Gdów i Województwa Małopolskiego.

Rondo przy ul. Bocheńskiej – stąd będzie się rozpoczynał drugi etap obwodnicy
Gdowa

Gdów – droga po przebudowie

Nowa droga i wiadukt w okolicy ul. Wygon

Kunice – droga po przebudowie

18

Dojazd obwodnicą do ronda na ul. Bocheńskiej
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INWESTYCJE
ODBUDOWA DOMÓW
ZNISZCZONYCH PRZEZ POWÓDŹ I OSUWISKA
Właściciele, którzy zdecydowali się na odbudowę swoich domów otrzymali na ten cel pieniądze rządowe.
Wartość zniszczonych w wyniku osuwisk gospodarstw
wycenił rzeczoznawca majątkowy. Na tej podstawie były
wypłacane zasiłki, których maksymalna wysokość na
budowę nowego domu wyniosła 300 000zł. Nowe domy
powstały na działkach w Gdowie, Winiarach i Wiatowicach. Na odbudowę domów zdecydowały się cztery
rodziny, natomiast jedna zakupiła dla siebie nowy dom.
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INWESTYCJE
BUDYNEK KOMUNALNY W ZRĘCZYCACH
W obiekcie mieszkają głównie rodziny, których domy
zostały zniszczone podczas powodzi i osuwisk w 2010r.
Jedno z mieszkań jest dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wielkość mieszkania umożliwia
swobodne poruszanie się niepełnosprawnego na wózku
inwalidzkim. Budynek posiada pełną infrastrukturę
zewnętrzną – drogi dojazdowe, parking i podjazd dla
osób niepełnosprawnych (finansowanie: gmina Gdów
i pieniądze pozyskane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie).

ośrodka zdrowia, Gimnazjum i kompleksu sportowego
Orlik w Gdowie (finansowanie: gmina Gdów i pieniądze
pozyskane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013).

KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI

Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Niegowici
Przestronne Przedszkole Samorządowe w Gdowie

Droga wojewódzka w Winiarach zniszczona w 2010r.
Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią
Przedszkolna stołówka
Budowa bloku komunalnego w Zręczycach z mieszkaniami dla rodzin poszkodowanych przez powódź i osuwiska

Jeden z domów w Winiarach zniszczony przez osuwisko

Boisko do siatkówki i koszykówki

Część rodzin zdecydowała się na budowę nowych domów

Obiekt powstał na działce sąsiadującej ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Niegowici. W ramach zadania
wybudowano: boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0m
x 62,0m (pole gry 26,0m x 56,0m), boisko wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o wymiarach: 19,1m x
32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m) oraz budynek socjalny.
Cały teren jest odrodzony i oświetlony (finansowanie:
gmina Gdów i pieniądze pozyskane z Województwa
Małopolskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki).

Jedna z sal zabaw
Gotowy budynek

20

NOWY BUDYNEK
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GDOWIE
W lutym 2011r. oddano do użytku nowy budynek
Przedszkola samorządowego w Gdowie. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Lekarskiej w Gdowie – obok

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

W roku szkolnym 2010/2011 do Przedszkola Samorządowego uczęszczało 125 dzieci (wraz z oddziałem
mieszczącym się w Szkole Podstawowej w Winiarach)
Obecnie do Przedszkola Samorządowego uczęszcza 270
dzieci (wraz z oddziałem mieszczącym się w Szkole Podstawowej w Winiarach)
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INWESTYCJE
Obok kompleksu sportowego wybudowano także plac
zabaw dla dzieci z nawierzchnią poliuretanową (finansowanie: gmina Gdów). Jego całkowita powierzchnia
wynosi 120m².
MODERNIZACJA CENTRUM SZCZYTNIK
Inwestycja obejmowała: remont nawierzchni placu przed
remizą oraz placu przed budynkiem handlowym, wyznaczenie placu manewrowego oraz podjazdu do budynku
i parkingu (9 stanowisk dla samochodów osobowych,
w tym jedno dla miejsce dla osób niepełnosprawnych).
Zamontowano także elementy małej architektury: ławki
i donice betonowe z roślinami (finansowanie: gmina
Gdów i pieniądze pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013).

Nr 2 / 2014 rok

INWESTYCJE
strukcja dachu wraz z pokryciem dachu oraz zamontowane zostały okna i drzwi zewnętrzne w całym obiekcie
(włącznie za zapleczem sanitarno-socjalnym). Następnie były prowadzone prace wykończeniowe i instalacyjne. We wrześniu br. sala gimnastyczna została oddana
do użytku (finansowanie: gmina Gdów i pieniądze pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013).

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
W MARSZOWICACH
Jesienią 2013r. rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Marszowicach. W ubiegłym
roku wykonano makroniwelację terenu, roboty ziemne,
wykonanie fundamentów, ścian fundamentowych, izolacje
fundamentów, wykonanie ścian parteru i piętra, budowę
stropu nad parterem oraz budowę schodów z parteru na
piętro. W 2014r. realizowany był kolejny etap budowy. Do
końca września br. został dokończony stan surowy otwarty
łącznika pomiędzy salą a szkołą oraz stan surowy otwarty
sali gimnastycznej (finansowanie: gmina Gdów).

Budowa sali w Pierzchowie – wiosna 2013r.
Budowa sali w Marszowicach – jesień 2013r.

Modernizacja centrum Szczytnik

Budowa sali w Pierzchowie – wiosna 2014r.

Budowa sali w Marszowicach – wiosna 2014r.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ
PRZY GIMNAZJUM W GDOWIE

Wizualizacja hali sportowej przy Gimnazjum w Gdowie

W lipcu br. została podpisana umowa z firmą „Budkomplex” z Bochni, która do końca lipca 2016r. wybuduje
halę sportową przy Gimnazjum im. św. Brata Alberta
w Gdowie. Koszt inwestycji wynosi 4 990 000,00zł.
Hala sportowa usytuowana będzie pomiędzy budynkiem szkoły, a kompleksem sportowym ORLIK. Sala
gimnastyczna o wymiarach 28 x 44 m z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej oraz widownią na 360
miejsc ma służyć przede wszystkim gimnazjalistom, ale
będzie także wykorzystywana do organizowania imprez
sportowych i kulturalnych. W budynku powstanie także
magazyn sprzętu sportowego, szatnie i sanitariaty oraz
przestronny hol wejściowy z toaletami i szatnią. Obecnie
został przekazany wykonawcy plac budowy. Prace rozpoczną się w najbliższym czasie, a termin ich zakończenia wyznaczono do 31 lipca 2016r. Nowy obiekt zostanie
połączony przewiązką z budynkiem szkoły (finansowanie: gmina Gdów i pieniądze pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Odnowione centrum Szczytnik

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
W PIERZCHOWIE
W 2013 został wykonany stan surowy przestrzeni sali
gimnastycznej w Pierzchowie (od poziomu „0”), kon-
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Nowa sala gimnastyczna w Pierzchowie
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Budowa sali w Marszowicach – jesień 2014r.

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W GDOWIE I SZKOŁY MUZYCZNEJ W GDOWIE
W 2014r. rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia rozbu-
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dowy Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Kantego
w Gdowie oraz Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Gdowie (obie placówki mieszczą się w budynku przy ul.
Myślenickiej). Z przodu budynku powstanie nowe skrzydło ze stołówką oraz przestronna świetlica dla uczniów.
Z drugiej strony szkoły zaplanowana jest kolejne skrzydło, w którym znajdzie się m.in. sala koncertowa (finansowanie przygotowania dokumentacji: gmina Gdów).

Nr 2 / 2014 rok

INWESTYCJE
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W CZYŻOWIE

Świetlica w Zborczycach przed remontem

REMONT ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
W ZAGÓRZANACH
Zakres remontu obejmował m.in.: wymianę instalacji
elektrycznej w zajmowanych pomieszczeniach, renowację podłogi parkietowej , demontaż okładzin ściennych
wzdłuż drogi ewakuacyjnej, położenie tynków wzdłuż
drogi ewakuacyjnej, malowanie pomieszczeń, montaż
rolet okiennych, wymianę drzwi wewnętrznych (finansowanie: gmina Gdów i pieniądze pozyskane z resortowego programu dofinansowania standardów placówek
wsparcia dziennego).

Świetlica w Czyżowie w trakcie budowy
Wizualizacja nowej stołówki i świetlicy przy Szkole Podstawowej w Gdowie

W trakcie remontu

Remont świetlicy w Zagórzanach

Świetlica w Czyżowie – finał prac
Wizualizacja nowego skrzydła Szkoły Muzycznej w Gdowie, w którym będzie
m.in. sala koncertowa

MODERNIZACJA ŚWIETLICY
W ZBORCZYCACH ORAZ NOWY PLAC ZABAW
W ramach przedsięwzięcia dokonano modernizacji elewacji budynku oraz powstał tam ogrodzony plac zabaw
dla dzieci (finansowanie: gmina Gdów i pieniądze pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013).
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Świetlica w Zborczycach po modernizacji

Plac zabaw dla dzieci obok budynku
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W 2014r. prowadzony był ostatni etap budowy (prace
wykończeniowe i instalacyjne) świetlicy wiejskiej w Czyżowie obejmujący m.in. budowę ścianek działowych,
montaż stolarki wewnętrznej, ułożenie posadzek i płytek,
malowanie, montaż elementów ślusarskich i stolarskich,
montaż armatury i urządzeń, a także wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania oraz robót instalacyjnych hydraulicznych, elektrycznych, kanalizacyjnych i gazowych i inne
(finansowanie: gmina Gdów i pieniądze pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013).

REMONTY REMIZ STRAŻACKICH W RAMACH
PROGRAMU „MAŁOPOLSKIE REMIZY”
W konkursie pn. „MAŁOPOLSKIE REMIZY” mogą brać
udział samorządy gminne z terenu Województwa
Małopolskiego, które chcą przeprowadzić prace budowlano – remontowe w remizach strażackich. Do wniosku
należało dołączyć m.in. opinię Prezesa Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP oraz opinię Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej uzasadniającą celowość przedsięwzięcia w danej jednostce OSP.
Kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 50 % całkowitych kosztów modernizacji.
• Remont OSP Pierzchów – 2010r.
• Remont OSP Niegowić – 2011r.
• Remont OSP Gdów – 2012r.

Urząd Gminy Gdów | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl
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• Remont OSP Winiary – 2013r.
• Remont OSP Marszowice i OSP Gdów – 2014r.
Ponadto, w remizach strażackich prowadzone są także
inne remonty (nie współfinansowane z programu
MAŁOPOLSKIE REMIZY). Część prac sfinansowano
z budżetu gminy Gdów.
• Remont OSP Kunice – 2012/2013
• Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP
Fałkowice
• Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP
Wiatowice

Odnowiona remiza OSP w Winiarach

INWESTYCJE

Termomodernizacja remizy OSP Gdów – początek prac

POWSTANIE IZBY
ETNOSMAKÓW W NIEGOWICI
Zakres prac obejmował m.in. aranżację wnętrz poprzez
wymianę drzwi wewnętrznych na stylowe drzwi drewniane, remont podłogi, malowanie ścian i ich częściowe
wyłożenie deskami imitującymi bale drewniane, obudowę parapetów i kaloryferów maskownicami drewnianymi, położenie belek stropowych na suficie, wykonanie
zabudowy pieca do wyrobu produktu lokalnego i inne.
Prowadzone były także prace przy instalacjach elektrycznej i wodnokanalizacyjnej. W urządzonych pomieszczeniach będą się odbywał m.in. warsztaty kulinarne, których
uczestnicy poznawać będą tajniki przygotowania i pieczenia podpłomyka z cebulą, chleba wiejskiego, kiszenia
ogórków oraz wytapiania smalcu wiejskiego (finansowanie: środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013).

MODERNIZACJA PARKINGU DOLNEGO
PRZY KOŚCIELE W GDOWIE

I etap modernizacja parkingu

Modernizacja parkingu – etap II

Termomodernizacja remizy OSP Gdów – ostatnie prace

Parking po przebudowie
Pomieszczenie, w którym jest obecnie kuchnia
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Remiza w Marszowicach w trakcie remontu

Nowy dach na remizie OSP Fałkowice

Mieszkańcy Kunic w odnowionej remizie OSP

Nowy dach na remizie OSP Wiatowice
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Gotowa kuchnia

I i II etap (wiosna i lato 2014r.) – remont i odwodnienie
parkingu (roboty pomiarowe, wykonanie podbudowy,
ułożenie obrzeży betonowych, krawężników oraz
nawierzchni z kostki brukowej) oraz remont przyległego
chodnika (rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika,
wykonanie podbudowy, ułożenie obrzeży, krawężników
oraz nawierzchni z kostki brukowej) Łączna powierzchnia przebudowy to około 1500 metrów kw. (finansowanie: gmina Gdów i pieniądze pozyskane z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013).
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MODERNIZACJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
W pierwszym półroczu 2014r. gmina Gdów realizowała
zadanie pn. ,,Wykonanie i remont małej architektury
na istniejących szlakach turystycznych w miejscowości
Gdów i Pierzchów”. W ramach przedsięwzięcia zostały
wyremontowane schody prowadzące do pomnika obok
Kopca w Pierzchowie, odnowiono tam także ogrodzenie
przy pomniku i ławki, a dodatkowo nasadzone zostały
drzewa i wysiana trawa. Na gdowskim Zarabiu zadanie
przewidywało montaż wiaty turystycznej, dodatkowego
stojaka na rowery oraz tablicy informującej o miejscach
wartych odwiedzenia na terenie gminy Gdów (podobne
tablice zostały zamontowane także w centrum Gdowa
i w Pierzchowie). Wydane zostały także foldery turystyczne oraz opracowano mapy z naniesionymi szlakami
rowerowo – pieszymi. (finansowanie: gmina Gdów
i pieniądze pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013).

INWESTYCJE
PARK PRZYGODY I ROZRYWKI
NA GDOWSKIM ZARABIU
W 2012r. w ramach I etapu prac na Zarabiu wybudowane zostały ścieżki spacerowe o szerokości 1,5m, ciąg
pieszo-jezdny wzdłuż rzeki Raby (od mostu do wejścia
na błonia) o szerokości 2,5m, oświetlenie parkowe oraz
zamontowano elementy małej architektury (ławki,
kosze na śmieci, stojaki na rowery). Zamontowano także
uprzedzenia zabawowe dla dzieci. Całkowita powierzchnia zagospodarowania objęła ponad 1,3ha. (finansowanie: gmina Gdów i pieniądze pozyskane z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013).
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W 2014r. urządzona została II część „Parku Przygody
i Rozrywki”. W ramach inwestycji zostały zamontowane
elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na
śmieci, stojaki na rowery, stoliki do gry w szachy, chińczyka i karty, stół do tenisa oraz skatepark. Cały teren
został oświetlony. (finansowanie: gmina Gdów i pieniądze pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013).

Modernizacja dalszej części gdowskiego Zarabia

Otwarcie drugiej części Parku Przygody i Rozrywki

Remont schodów prowadzących do pomnika i kopca gen. J. H. Dąbrowskiego
w Pierzchowie

Tablice informacyjne zamontowano w Pierzchowie, na rynku w Gdowie oraz na
gdowskim Zarabiu

Nr 2 / 2014 rok

Park Przygody i Rozrywki – etap I
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PROJEKT
„REKREACYJNO-TURYSTYCZNA
DOLINA RABY”
Zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu: Rekreacyjno– turystyczna Dolina Raby” zostało
wpisane do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych
Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie na projekt pochodzi ze środków EFRR w ramach
Działania 9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych
MRPO na lata 2007 – 2013”. W najbliższych miesiącach
w ramach zadań projektowych zostanie opracowana
dokumentacja niezbędna do realizacji partnerskiego
przedsięwzięcia docelowego jakim jest zagospodarowanie rekreacyjno– turystyczne Doliny Raby tj. od Dobczyc po ujście Raby w gminie Drwinia. Gmina Gdów jest
Liderem tego przedsięwzięcia partnerskiego. W ramach
obecnych zadań projektowych powstanie koncepcja
wielowariantowa zagospodarowania Doliny Raby, projekty budowlane i wykonawcze wraz z dokumentacją
środowiskową oraz analizy finansowo-ekonomiczne dla
przyszłego przedsięwzięcia.
W nadchodzących latach w gminie Gdów zostaną wybudowane dwie trasy rowerowo-biegowe wzdłuż rzeki
Raby. Mała pętla o długości ok. 12 km ma łączyć Gdów
i Klęczanę, a duża – mająca około 16-18 km – Gdów
i Wieniec. Przy trasach mają znajdować się m.in.: łowiska
ryb, akweny przeznaczone do kąpieli i pływania łódkami, ścianka wspinaczkowa, park linowy, miejsce do
uprawiania sportów ekstremalnych, domki letniskowe,
scena amfiteatralna oraz miejsce przeznaczone na organizację imprez rekreacyjnych i inne. Inwestycja ta ma być
współfinansowana ze środków unijnych przeznaczonych
na lata 2014-2020.

Ze skateparku chętnie korzystają młodzi ludzie
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ILOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Gmina Gdów jest organem prowadzącym dla 11 szkół
podstawowych (Bilczyce, Gdów, Jaroszówka, Książnice,
Marszowice, Niegowić, Pierzchów, Szczytniki, Wiatowice, Winiary, Zręczyce); 2 szkół gimnazjalnych (Gdów,
Niegowić), 2 przedszkoli samorządowych (Gdów, Szczytniki) oraz 1 szkoły muzycznej I stopnia (Gdów).

Nowy autobus szkolny

W ciągi ostatnich lat w szkołach podstawowych i w szkołach gimnazjalnych łączna liczba uczniów zmniejszyła
się o około 100 osób. Wysokość subwencji oświatowej
uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do
tych szkół. W związku ze zmniejszeniem ilości uczniów
w szkołach, zmniejszyła się także wysokość subwencji
oświatowej jaką otrzymuje samorząd na prowadzenie
placówek oświatowych. Brakujące pieniądze pokrywane
są z budżetu gminy Gdów.

Wykres 1.

Tabela 2. Ilość dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Gdowie

Gmina Gdów otrzymuje subwencję oświatową na prowadzenie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych
oraz szkoły muzycznej. W ostatnim czasie zmieniły się
zasady finansowania pobytu dzieci w przedszkolach.
Obecnie każdy maluch ma zapewnioną bezpłatną
5-godzinną podstawę programową wychowania
przedszkolnego, a jej koszt pokrywany jest wyłącznie
z budżetu gminy. Od 1 września 2013r. za każda godzinę
powyżej podstawy programowej opłata wnoszona
przez rodziców wynosi 1,00zł. Oddziały przedszkolne
(5-godzinne) działające przy szkołach podstawowych
są bezpłatne.
Gmina Gdów jest organem prowadzącym dla Przedszkola Samorządowego w Gdowie i Przedszkola Samorządowego w Szczytnikach. Od 1 września 2014r.
w Przedszkolu Samorządowym w Gdowie utworzono 11
oddziałów (czyli o dwa oddziały więcej niż w poprzednim roku), do których uczęszczać będzie 270 dzieci (10
oddziałów po 25 dzieci, 1 oddział integracyjny dla 20

Tabela 1. Wydatki budżetu gminy Gdów przeznaczone na oświatę i wychowanie

łączne wydatki przeznaczone
na oświatę i wychowanie*

2011

2012

2013

2014

22 774 970,07

23 327 061,36

24 949 197,40

26 071 755,00*

* wydatki planowane zgodnie z Uchwałą Budżetową gminy Gdów na rok 2014 nr XLVIII/358/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 2013 roku.
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Rok szkolny

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Ilość dzieci w Przedszkolu
Samorządowym
w Gdowie

125

175

192

220

270

dzieci). Jeden z oddziałów (dla 25 dzieci) Przedszkola
Samorządowego w Gdowie ma swoją siedzibę nadal
w budynku Szkoły Podstawowej w Winiarach. Dzięki
zaadoptowaniu na potrzeby maluchów dodatkowych sal
zabaw, możliwe było otwarcie dodatkowych oddziałów
dla kolejnych dzieci.

NAJWAŻNIEJSZE REMONTY I MODERNIZACJE
PROWADZONE W OSTATNICH LATACH
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
2011 ROK
SP Gdów – remont instalacji centralnego ogrzewania
wraz z kotłownią, wymiana parkietu w sali gimnastycznej, modernizacja parkingu

Od 1 września 2014r. w Przedszkolu Samorządowym
w Szczytnikach utworzono 2 oddziały, do których
uczęszcza 50 dzieci. Ponadto, przy dziesięciu szkołach
podstawowych na terenie Gminy Gdów utworzone
zostały bezpłatne oddziały przedszkolne 5-cio godzinne.
Wykres 2.

Wymiana parkietu na sali gimnastycznej w SP w Gdowie

Zadaniem samorządu jest zapewnienie uczniom dojazdu
do placówek oświatowych. Na terenie gminy dowóz
uczniów realizują trzy firmy przewozowe. Do szkół podstawowych i gimnazjów dowożonych jest około 1000
uczniów. Do szkół specjalnych i przedszkoli dowożonych
jest 20 dzieci niepełnosprawnych. Opiekę nad uczniami
dowożonymi sprawują pracownicy zatrudnieni przez
Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
w Gdowie.

Remont instalacji centralnego ogrzewania – wymiana kaloryferów

SP Jaroszówka – wykonanie i montaż balustrad
SP Książnice – wymiana pieca centralnego ogrzewania
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SP Pierzchów – modernizacja instalacji oświetleniowej w całym budynku, doprowadzenie ciepłej wody
do szkolnych łazienek, malowanie kilku sal lekcyjnych
i cyklinowanie w nich parkietu
SP Marszowice – termomodernizacja dwóch ścian
budynku szkoły, budowa placu zabaw dla dzieci

Termomodernizacja budynku SP w Marszowicach

SP Niegowić – budowa ogrodzonego placu zabaw
SP Wiatowice – wymiana kotła c.o., malowanie sal lekcyjnych (praca społeczna rodziców)
Przedszkole w Szczytnikach – częściowa wymiana dachu
SP Szczytniki – remont odgromów oraz kominów,
remont ogrodzenia, wymiana kotła c.o.
SP Zręczyce – naprawa rynien
SP Bilczyce – wyrównanie boiska szkolnego, remont
i modernizacja instalacji wodnej i c.o.
Gimnazjum Gdów – rozbudowa monitoringu szkoły
2012 ROK
SP Bilczyce – wykonanie ławek parkowych, wymiana
stolarki wewnętrznej (drzwi), przebudowa parkingu
i ogrodzenia, naprawa urządzeń sanitarnych
SP Gdów – wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej,
wymiana instalacji cyrkulacji związana z awarią instalacji, remont części instalacji elektrycznej, wymiana
instalacji centralnego ogrzewania w stołówce i zapleczu
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szkoły, wymiana okien w sali gimnastycznej
SP Jaroszówka – wymiana pompy obiegowej i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
SP Marszowice – remont ławek przyszkolnych, remont
baterii umywalkowych
SP Szczytniki – montaż rolek tekstylnych, modernizacja
oczyszczalni ścieków
SP Wiatowice – wykonanie instalacji odgromowej,
zakup i montaż placu zabaw
SP Winiary – wymiana świetlówek i instalacji świetlnej,
remont placu zabaw
SP Zręczyce – wymiana stolarki okiennej, wymiana kotła
centralnego ogrzewania
Gimnazjum Niegowić – remont schodów zewnętrznych

boisko szkolne oraz naprawa płyt chodnikowych (cześć
prac został wykonana przy współudziale rodziców)
SP Książnice – montaż placu zabaw, awaryjne przetykanie kanalizacji, demontaż części starej kanalizacji
i montaż nowej, malowanie sal lekcyjnych przez rodziców uczniów (materiały zakupione przez gminę)

2013 ROK
SP Bilczyce – przebudowa poddasza i urządzenie dodatkowej sali lekcyjnej, urządzenie sali gimnastycznej

Nowy plac zabaw przy SP w Książnicach

SP Marszowice – rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej
oraz wymiana pieca centralnego ogrzewania
SP Pierzchów – kontynuacja budowy sali gimnastycznej
SP Szczytniki – wykonanie systemu TV przemysłowej
SP Winiary – malowanie sal lekcyjnych przez rodziców
uczniów (materiały zakupione przez gminę), zakup
schodołazu oraz remont i dostosowanie pomieszczeń
sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych
(w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Winiarach
szkołą bez barier architektonicznych”)

Ogrodzenie pełnowymiarowego boiska sportowego przy Gimnazjum w Gdowie

Prace przy przebudowie Szkoły Podstawowej w Bilczycach

SP Gdów – remont na klatce schodowej, awaryjna
wymiana sieci wodociągowej, naprawa parkietu w sali
gimnastycznej, malowanie biblioteki szkolnej
SP Jaroszówka – usunięcie awarii i wymiana części instalacji centralnego ogrzewania, usunięcie awarii i montaż
instalacji wody, malowanie elementów placu zabaw,
malowanie korytarza górnego, naprawa schodów na
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SP Wiatowice – remont progu przy wejściu szkoły,
malowanie pomieszczeń oddziału przedszkolnego, sal
lekcyjnych oraz prace remontowe na korytarzu szkolnym (cześć prac została wykonana przy współudziale
rodziców)
SP Zręczyce – wykonanie ściany działowej w sali lekcyjnej oraz koniecznych prac remontowych, kolejny etap
wymiany okien
Przedszkole Samorządowe w Szczytnikach – modernizacja dachu
Gimnazjum Gdów – roboty budowlane (skucie i ułożenie płytek), wykonanie trzech boków ogrodzenia
z siatki o wysokości 4m wokół pełnowymiarowego
boiska sportowego o nawierzchni trawiastej (wymiary
boiska: 105m długości i 68 metrów szerokości). Ponadto,
za bramkami zostały zamontowane piłkochwyty (do
wysokości 6m.)

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

2014 ROK
SP Bilczyce – częściowa wymiana instalacji c.o., podbudowa i montaż nawierzchni z kostki brukowej, remont
i malowanie korytarzy
SP Gdów – remont sanitariatów, malowanie sal
SP Jaroszówka – wykonanie instalacji odgromowej na
budynku
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Przedszkole Samorządowe w Szczytnikach – przygotowanie terenu pod plac zabaw, montaż placu zabaw,
malowanie wnętrza Przedszkola, zakup materiałów
niezbędnych do utworzenia kącika plastycznego na
budynku gospodarczym
SP Książnice – modernizacja wewnętrznej instalacji
elektrycznej, zakup materiałów niezbędnych do prac
malarskich, które były wykonane we własnym zakresie
przez szkołę
Sala gimnastyczna w SP w Szczytnikach z instalacją wentylacji mechanicznej

Część placu zabaw przy Przedszkolu w Szczytnikach

SP Marszowice – wymiana części kanalizacji sanitarnej
w budynku szkoły, tynkowanie kominów i zamontowanie krat zabezpieczających wyloty wentylacyjne, malowanie rynien spustowych, budowa sali gimnastycznej
SP Pierzchów – wymiana instalacji c.o. i wody, remont
ogrodzenia wokół szkoły, położenie wykładziny obiektowej na korytarzach szkolnych, schodach i w szatni,
budowa sali gimnastycznej
SP Szczytniki – remont dachu sali gimnastycznej, malowanie sali gimnastycznej, dostawa i montaż instalacji
wentylacji mechanicznej z centralą rekuperacyjną

SP w Szczytnikach – remont dachu na sali gimnastycznej
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SP Wiatowice – wymiana stolarki okiennej, zakup
i montaż urządzeń na placu zabaw
SP Winiary – zakup materiałów niezbędnych do prac
malarskich, które były wykonywane we własnym zakresie przez szkołę (korytarze, biblioteka i szatnia)
SP Zręczyce – remont czapy komina, remont schodów
wejściowych
Gimnazjum Gdów – montaż rejestratora cyfrowego
wraz z dyskiem i kamerą
Gimnazjum Niegowić – konserwacja i inwentaryzacja
systemu alarmowego, wymiana drzwi wejściowych na
salę gimnastyczną
WYBRANE PROGRAMY
REALIZOWANE W SZKOŁACH
(FINANSOWANE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI
ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Wszystkie szkoły podstawowe z gminy Gdów – projekt pn. „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”. Projekt miał na
celu poprawę jakości pracy szkół, wyeliminowanie
zagrożenia dysleksją, dyskalkulią, dysortografią,
eliminację zaburzeń komunikacji społecznej, rozwój
mowy i inne.
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Wszystkie szkoły podstawowe z gminy Gdów – projekt
pn. „MOJA NATURA 2000 – WARSZTATY EKOLOGICZNE”.
Podczas trwania projektu uczniowie poznali obszary
Natura 2000, zwiedzili krakowskie ZOO, uczestniczyli
w wycieczkach do Doliny Mnikowskiej i Doliny Kobylańskiej, brali udział w warsztatach dotyczących życia
i wędrówek zwierząt i ptaków, gatunków roślin i drzew
oraz wycieczkach pieszych i rowerowych po okolicy. Organizatorem działań było Stowarzyszenie Pomocy Szkole
„Małopolska” we współpracy z samorządem. Zadanie
zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

wie klas IV – VI uczestniczyli w dodatkowych zajęciach
z matematyki, języka polskiego i angielskiego (zajęcia
językowe prowadzone były z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.
SP Książnice – Projekt pt.„SZKOŁA PODSTAWOWA
W KSIĄŻNICACH CENTRUM EDUKACJI DLA WIELU POKOLEŃ”. W ramach projektu zorganizowane zostały m.in.
warsztaty kulinarno-edukacyjne, warsztaty ludowo-taneczne, warsztaty bibułkarskie, a także wycieczki
edukacyjne połączone z warsztatami wyjazdowymi.

Uczestnicy projektu z Książnic podczas wycieczki do Zakopanego
Uczniowie ze SP w Gdowie poznali m.in. w jaki sposób są oczyszczane ścieki
w gdowskiej oczyszczalni

SP Jaroszówka – projekt pn. „BEAGLE”. Projekt zrealizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
i dofinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczniowie z Marszowic i Bilczyc zwiedzają składowisko odpadów Barycz

SP Marszowice – projekt pn.„ZAJĘCIA DODATKOWE KLUCZEM DO SUKCESU UCZNIÓW Z MARSZOWIC”. Ucznio-

W SP w Jaroszówce projekt BEAGLE będzie realizowany do 2015r
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OŚWIATA
SP Pierzchów – projekt pn.”ZAPOBIEGANIE NADWADZE
I OTYŁOŚCI ORAZ CHOROBOM PRZEWLEKŁYM POPRZEZ
EDUKACJĘ SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE ŻYWIENIA
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ” realizowany
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego
żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży
poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i –
w konsekwencji – zapobieganie rozwojowi nadwagi
i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.
SP Jaroszówka – projekt pn. CZAS NA ZDROWIE”. Głównym organizatorem konkursu „Czas na zdrowie” jest
Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Projekt ma na
celu popularyzację idei zdrowego stylu życia i żywności
ekologicznej.
SP Gdów – projekt pn.„POCIĄG DO EDUKACJI”. W ramach
zadania realizowane są m.in. dodatkowe zajęcia językowe, warsztaty taneczne i plastyczne, edukacja regionalna, szachy, zajęcia sportowe, wycieczki, basen... Zajęcia prowadzone są w czterech modułach tematycznych:
„Wyrównujemy szansę”, „Kompetencje kluczowe”, „Mój
czas wolny” oraz „Mój drugi język”. Zadanie pn. „Pociąg
do edukacji” realizowane jest przez LGD Dolina Raby we
współpracy z gminą Gdów.

OŚWIATA
SP Jaroszówka, SP Wiatowice, SP Gdów, SP Niegowić
(trzy edycje) – program „ENGLISH TEACHING” – jego
autorem i fundatorem jest Polsko – Amerykańska
Fundacja Wolności, a krajowym operatorem Nidzicka
Fundacja Rozwoju „NIDA”.

Uczniowie z Jaroszówki w czasie zajęć koła korespondencyjnego

Realizacja projektu English Teaching w SP w Wiatowicach

Warsztaty taneczne
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Zajęcia pn. „Communicative activities” w SP w Gdowie
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Uczniowie ze SP w Niegowici w czasie dodatkowych zajęć języka angielskiego

Uczniowie z Marszowic po badaniach

„Już pływam” to tytuł projektu, w którym brało udział
45 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych
z terenu naszej gminy. Zajęcia odbywały się dwa razy
w tygodniu. Dzieci, podzielone w 15-osobowe grupy,
uczyły się pływać na Krytej Pływalni w Proszówkach.
„Pierwszy dzwonek” – W ramach programu uczniowie
z rodzin wielodzietnych 4+ mogły starać się o dofinansowanie do zakupu różnorodnych pomocy dydaktycznych i podręczników. Udzielone wsparcie można było
wykorzystać na zakup artykułów edukacyjnych oraz
pomocy dydaktycznych.
Gimnazjum Gdów – porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Uniwersytet
organizuje dodatkowe zajęcia dla młodzieży oraz badania i ćwiczenia.
„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania
edukacji przedszkolnej” – projekt przewiduje budowę
i doposażenie placów zabaw przy szkołach podstawowych, dostosowanie pomieszczeń i toalet do potrzeb
dzieci, doposażenie kuchni i sal zabaw.

uczniów. Ich celem było zdiagnozowanie ewentualnych
wad oraz udzielenie dzieciom i ich rodzicom wskazań
do dalszego postępowania. Rodzice uczniów, u których
zostały wykryte nawet drobne nieprawidłowości lub
wady postawy otrzymały informację wraz ze wskazaniami do dalszego postępowania.

PRZESIEWOWE BADANIA
POSTAWY CIAŁA UCZNIÓW
W szkołach podstawowych na terenie gminy Gdów prowadzone zostały badania przesiewowe postawy ciała

PRZEGLĄDY STOMATOLOGICZNE
Uczniowie ze szkół podstawowych uczestniczyli w bezpłatnych przeglądach stomatologicznych. Specjaliści
przebadali ponad 550 najmłodszych mieszkańców
gminy Gdów. Rodzice uczniów objętych badaniami
otrzymali kartę z opisem stanu zdrowia uzębienia oraz
rekomendacjami i zaleceniami stomatologicznymi.

Akcję badania stanu uzębienia dzieci prowadzono m.in. w SP w Winiarach
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POMOC SPOŁECZNA
WYBRANE ZADANIA
REALIZOWANE W RAMACH
POMOCY SPOŁECZNEJ
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, dlatego
pracownicy socjalni podejmują szereg działań w celu ich
usamodzielnienia m.in. monitorują osoby niezaradne
życiowo pod kątem przygotowania do zimy, współdziałają z Parafią Niegowić w celu zaopatrzenia podopiecznych w żywność z Banku Żywności organizowaną przez
Caritas i pomagają przy jej wydawaniu, przy współpracy
z młodzieżą gimnazjum w Gdowie pracownicy socjalni
organizują spotkania świąteczne dla osób samotnych,
współpracują z różnymi instytucjami w celu pomocy
rodzinom, szukają ofert pracy dla długotrwale bezrobotnych i wiele, wiele innych.
Nie ma obecnie ustawowego obowiązku zatrudnienia
asystenta rodziny, jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom w GOPS-ie pracuje taki specjalista. Współpracuje on z rodzinami, w których istnieje
prawdopodobieństwo zabrania dzieci oraz z tymi
rodzinami, których dzieci umieszczone są w placówkach
opiekuńczych czy zawodowych rodzinach zastępczych
w celu powrotu ich do rodziców biologicznych (od 2012r
pozyskiwane są zewnętrzne środki finansowe na zatrudnienie asystenta).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje szereg
działań w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania
działań polegających na podnoszeniu świadomości
społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy
w rodzinie oraz wspierania rodzin doświadczających
przemocy.
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POMOC SPOŁECZNA
„E-CENTRA SZANSĄ NA
USAMODZIELNIENIE SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIESZKAŃCÓW Z TERENÓW WIEJSKICH”

Beneficjenci wzięli udział m.in. w kursie komputerowym

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, nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych i innych. Ponadto, zainteresowanym
beneficjentom sfinansowane zostały kursy językowe
i zawodowe oraz udział w dodatkowych szkoleniach
związanych z procesem usamodzielnienia i nabywaniem
nowych umiejętności. Projekt w całości został sfinansowany ze środków Fundacji Pomocy Matematykom
i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo.

Zakończenia projektu w Centrum Kształcenia na Odległość
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„OTWÓRZ OCZY I BĄDŹ WOLNY
OD PRZEMOCY“
GOPS realizował projekt konkursowy pn. “Otwórz oczy
i bądź wolny od przemocy“ współfinansowany przez
Unię Europejską. Ośrodek opracował Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
i realizuje jego zadania. W celu nawiązania ścisłej współpracy między instytucjami utworzono Gminną Koalicję
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i w 2010 roku
powołano Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który składa się z grupy
specjalistów reprezentujących instytucje powołane zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
„AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW
GMINY GDÓW”
Od 2008r. realizowany jest projekt systemowy „Aktywizacja mieszkańców Gminy Gdów”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Uczestniczki szkoleń odbyły m.in kurs kasjer-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Szkolenie z przedsiębiorczości społecznej

Funduszu Społecznego. Dofinansowanie przyznane jest
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podjęte
działania mają na celu zwiększenie aktywności społecznej,
zawodowej i zdrowotnej beneficjentów przez wsparcie ich
w pokonywaniu barier psychospołecznych, podniesienie
kwalifikacji zawodowych oraz poprawę zdrowia.

Kurs prawa jazdy

PUNKT WSPARCIA
Utworzony został Punkt Wsparcia dla osób dotkniętych
zjawiskiem przemocy. Dyżury pełnią tu pracownicy
socjalni oraz psycholog (także poza godzinami pracy
Ośrodka). Powoływane są też Grupy Robocze, które
diagnozują problem przemocy w rodzinie.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
W 2013r. wprowadzono kryterium dochodowe„becikowego” w wysokości 1922 zł na osobę.
Od września br. istnieje możliwość złożenia wniosków
o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
a także o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres
zasiłkowy. W roku bieżącym 89 osób uprawnionych
korzysta za świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Do
końca października istnieje możliwość złożenia wniosku
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w celu kontynuacji świadczenia.
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GOSPODARKA KOMUNALNA
NOWE STUDNIE GŁĘBINOWE
W CICHAWIE I GDOWIE
Nowe studnie posiadają wydajność eksploatacyjną
około 10 m³/h, a woda została przebadana pod względem chemicznym i bakteriologicznym.

Prace przy odwiercie nowej studni w Cichawie

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
NA TERENIE GMINY GDÓW
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 925 m3/dobę. Kontrole 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 ulicy Myślenickiej i Grzybowskiej.
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GOSPODARKA KOMUNALNA
Inwestycja została dofinansowana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Zakończyła się także 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.
Inwestycja była współfinansowana z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Na ukończeniu są prace związane z budową ponad
2,7km sieci kanalizacji sanitarnej w Niegowici i Niewiarowie. Przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinka
głównej sieci kanalizacji sanitarnej w Niewiarowie, która
połączy istniejącą sieć w Niegowici z oczyszczalnią ścieków w Pierzchowie. Inwestycja obejmuje także budowę
jednej przepompowni ścieków w Gdowie oraz dwóch
przepompowni w Niewiarowie. Inwestycja jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

DODATKOWY SPRZĘT W ZGK
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie zakupił
dodatkowe maszyny i urządzenia m.in. nowy ciągnik
rolniczy, wóz asenizacyjny, kosiarkę rotacyjną, kosiarkę
wysięgnikową, głowicę kosząca kosiarki wysięgnikowej
oraz zamiatarkę ciągnikową ze zraszaczem i zasobnikiem na śmieci. Dzięki temu poszerzył swoją ofertę usług
o dodatkowe usługi z zakresu gospodarki komunalnej tj:
– odbiór i wywóz ścieków bytowych, komunalnych
i przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych
(szamb) z posesji,
– wykaszanie trawników, poboczy dróg, zarośli, chwastów, rozdrabnianie gałęzi,
– pielęgnacja rowów melioracyjnych,
– zamiatanie z jednoczesnym zbieraniem śmieci z takich
powierzchni jak: drogi, chodniki, place pokryte asfaltem,
betonem lub kostką brukową.

Pług do odśnierzania zamontowany przy traktorze

Koszenie traw przy drogach gminnych

Budowa kanalizacji w Niewiarowie – wiosna 2014r

Na naszym terenie działają dwie oczyszczalnie ścieków
– w Gdowie oraz w Pierzchowie.
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Ciągnik wraz z kosiarką rotacyjną

Zamiatarka ciągnikowa ze zraszaczem i zasobnikiem na śmieci
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79,00zł
72,00zł
65,00zł
51,00zł
36,00zł
27,00zł

44,00zł

58,00zł

70,00zł
63,00zł
56,00zł
48,00zł
36,00zł
27,00zł

40,00zł

49,00zł.

48,00zł
45,00zł
42,00zł
36,00zł
28,00zł
21,00zł

33,00zł

39,00zł

43,50zł
40,50zł
37,50zł
31,50zł
25,50zł
22,50zł

28,50zł

34,50zł

32,00zł
32,00zł
32,00zł
32,00zł
32,00zł
24,00zł

32,00zł

32,00zł

10
osób
9
osób
6
osób
4
osoby
3
osoby

5
osób

7
osób

8
osób

KULTURA
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Od 1 stycznia 2009r. Biblioteka jest samodzielna instytucją. Na koniec 2013 roku księgozbiór biblioteki i jej
filii w Niegowici liczył 30 735pozycji. Zakupione książki
to przede wszystkim nowości z literatury pięknej dla
dorosłych, literatura dla dzieci i młodzieży. W 2013r
już po raz 10 podpisano umowę z Biblioteką Narodową w Warszawie dotyczącą dofinansowania zadań
w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek”. Od 2009 roku Biblioteka tworzy katalog
książek w programie Libra. wprowadzone zostały do
tego katalogu wszystkie zakupione książki. Stopniowo
wprowadzane są do katalogu pozycje starsze. Więcej
informacji na stronie www.bibgdow.webd.pl

wchodzą także świetlice wiejskie w Cichawie, Niegowici
i Nieznanowicach. Więcej informacji na stronie www.
ckgdow.pl
W ciągu roku Centrum Kultury w Gdowie organizuje
trzy festiwale artystyczne, w których biorą udział artyści
z naszego terenu, ale także z całej Małopolski.
Pierwszy z nich to Festiwal Artystyczny Młodzieży CK-art.
Kolejna ważną imprezą jest Festiwal Teatralny RAMPA dla
młodzieży (a od 2014r. także RAMPA JUNIOR dla dzieci)

CENTRUM KULTURY

16,00zł

15,00zł

14,00zł

20,00zł

18,00zł

8,00zł

7,50zł

7,00zł

10,00zł

9,00zł

2 razy w miesiącu

1 raz w miesiącu

2 razy w miesiącu

2 razy w miesiącu

2 razy w miesiącu

Gmina Gdów

Gmina Biskupice

Gmina Wieliczka

Gmina Kłaj

Gmina Niepołomice

FESTIWAL MŁODZIEŻY CK ART 2014 – grupa taneczna z Gimnazjum w Niegowici

Częstotliwość odbioru
odpadów zmieszanych

1
osoba

2
osoby

FESTIWAL TEATRALNY RAMPA JUNIOR 2014 – ucziowie ze SP w Jaroszówce

Liczba
domowników

ILE KOSZTUJĄ ŚMIECI?
Poniżej znajduje się tabela, w której porównane zostały opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Gdów i innych gmin Powiatu Wielickiego.
W związku z tym, że 98% mieszkańców gminy Gdów zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów, porównane są stawki opłat za gospodarowanie
odpadami w sposób selektywny. Analizując dane zawarte w tabeli szczególną uwagę proszę zwrócić na częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych
w poszczególnych gminach.

ILE KOSZTUJĄ ŚMIECI?
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Centrum Kultury w Gdowie prowadzi zespoły artystyczne, w których działa ponad 300 artystów w różnym wieku. Ponadto, prowadzone są zajęcia artystyczne
(plastyczne, muzyczne, taneczne, ogólnorozwojowe
i inne) dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Centrum Kultury aktywnie współpracuje z placówkami
oświatowymi z terenu gminy Gdów współorganizując
przeglądy i konkursy, jest inicjatorem różnego rodzaju
form spędzania czasu wolnego. W skład Centrum Kultury

Jesienią obywa się festiwal piosenek Andrzeja Zielińskiego, artysty urodzonego w Gdowie, twórcy zespołu
„Skaldowie”

Andrzej Zieliński przy fortepianie podczas festiwalu swoich piosenek
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CYFRYZACJA
I etap projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gdów” – W ramach programu została
wybudowana bezprzewodowa sieć szerokopasmowa,
zakupiono 100 komputerów wraz z oprogramowaniem
i bezpłatnym dostępem do internetu (z czego 70 zainstalowano w gospodarstwach domowych beneficentów,
a 30 w szkołach podstawowych). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
II etap projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gdów” – w ramach projektu kolejne

100 zestawów komputerowy z bezpłatnym dostępem
do internetu tafi do mieszkańców. Rekrutacja zakończyła
się we wrzesniu br. Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt pn. “Budowa infrastruktury szerokopasmowego
internetu w Gminie Gdów” – w ramach zadania zostanie
wykonana szerokopasmowa sieć bezprzewodowa na
terenie wybranych sołectw. Dodatkowo we wskazanych jednostkach samorządowych zostaną utworzone
bezpłatne punkty dostępu do internetu.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
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.
W ofercie skierowanej do seniorów jest bogaty program
wykładów i różnorodnych seminariów, zajęć ruchowych,
warsztatów artystycznych, wycieczek i innych.
Studenci UTW podczas wizyty w Sejmie RP

Rozpoczęcie trzeciego roku akademickiego, wrzesień 2014r.
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Zajęcia ruchowe na pływalni
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