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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Gdów,

Przekazuję Państwu ten Biuletyn, aby przedstawić 
pokrótce najważniejsze zadania jakie zostały zrealizo-
wane na terenie Gminy Gdów w ostatnich miesiącach. 
Jako najważniejsze i najbardziej kosztowne zadanie 
mające służyć poprawie bezpieczeństwa i komfortu 
życia mieszkańców mogę wymienić budowę obwod-
nicy gdowa. Jest to inwestycja realizowana przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, natomiast Gmina Gdów 
zobowiązała się do przekazania na rzecz Województwa 
Małopolskiego pomocy finansowej, z przeznaczeniem 
na nabycie nieruchomości niezbędnych do realizacji tej 
inwestycji. Ponadto, w ubiegłych latach Gmina Gdów 
współfinansowała przygotowanie niezbędnej doku-
mentacji m.in. opracowania projektu budowlano-wy-
konawczego zadania. Chcę Państwa poinformować, 
że zmienił się termin oddania nowej drogi do użytku. 
Z uwagi na trudności z dostępem do części działek, przez 
które ma przebiegać obwodnica, został podpisany aneks 
przesuwający termin zakończenia robót na 30 czerwca 
2014r. (wcześniej planowano, że budowa obwodnicy 
zakończy się w grudniu 2013r).

Budowa obwodnicy jest największym zadaniem 
realizowanym obecnie na naszym terenie. Oprócz tej 
inwestycji są jeszcze prowadzone o wiele mniejsze, ale 
równie ważne przedsięwzięcia m.in. rozbudowa bazy 
sportowej przy placówkach oświatowych, prze-
budowa dróg, modernizacja budynków użyteczności 
publicznej i wiele, wiele innych. Gmina Gdów pozyskała 
też środki zewnętrzne na realizacje inwestycji w 2014r. 
W przyszłym roku zostanie m.in. dokończona budowa 
sali gimnastycznej w Pierzchowie oraz świetlicy wiej-
skiej w Czyżowie. Wnioski o dofinansowanie złożone 
przez Gminę Gdów znalazły się na liście 137 projek-
tów z całej Małopolski przyjętych do dofinansowania 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Ponadto, LGD Dolina Raby pozytywnie oceniła wnioski 
o udzielenie dofinansowania na remont nawierzchni 
parkingu dolnego (na działce należącej do Gminy Gdów) 
przy kościele w Gdowie, rozbudowę parku przygody 
i rozrywki na gdowskim Zarabiu oraz modernizację ele-
wacji budynku świetlicy w Zborczycach wraz z wykona-
niem placu zabaw dla dzieci.

Z  dniem 1 lipca 2013r. zaczęły obowiązywać 
zmiany wprowadzone do ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach. Wymusiły one przebudowę 
dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi polegającą głównie na przejęciu obowiąz-
ków gospodarowania odpadami komunalnymi przez 
gminę. Od 1 lipca prowadzona była obserwacja i analiza 
nowego systemu odbierania odpadów na terenie Gminy 
Gdów. Na tej postawie zostały określone rzeczywiste 
koszty jego funkcjonowania i zgodnie z zapowiedziami, 
jesienią br. zostały obniżone opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gdów. Z bar-
dziej szczegółowymi informacjami można zapoznać się 
na kolejnych stronach Biuletynu.

W ostatnich tygodniach Rada Gminy Gdów podjęła 
uchwały określające wysokość podatków lokalnych 
(podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego, 
od nieruchomości) w 2014r. oraz uchwały dotyczące 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i  zbiorowe 

odprowadzanie ścieków w 2014r. Stawki wszystkich 
podatków oraz opłaty za wodę i odprowadzenie 
ścieków pozostały niezmienione i nadal będą na 
takim samym poziomie jak obecnie.

 Polecam Państwu przeczytanie całości Biuletynu. 
Znajdują się w  nim informacje z  różnych obszarów, 
opisujące 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 swój fanpage 
na facebooku. Wszystkich internautów zachęcam do 
jego odwiedzenia. 

Przed nami święta Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim 
mieszkańcom i gościom, aby był to czas odpoczynku 
od codziennych trosk, spokoju, radości i wielu spotkań 
w gronie rodziny i najbliższych. Natomiast nadchodzący 
rok, by przyniósł nam wszystkim satysfakcję oraz wiele 
sukcesów zarówno w życiu prywatnym, społecznym jak 
i zawodowym.

Zbigniew Wojas
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roZBudowa KanaliZacji Sanitarnej 
Od kilku miesięcy trwa realizacja zadania pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niewiarów, Niego-
wić wraz z budową pompowni w miejscowości Gdów”. 
Koszt robót budowlano-montażowych zadania wyniesie 
1 224 801,97zł. Inwestycja współfinansowana jest z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinka głównej 
sieci kanalizacji sanitarnej w Niewiarowie, która połą-
czy istniejącą sieć w Niegowici z oczyszczalnią ścieków 
w  Pierzchowie. Łączna długość rurociągów wyniesie 
ponad 2,7km. W ramach zadania zostaną wybudowane 
także dwie pompownie ścieków w Niewiarowie i jedna 
przepompownia ścieków w Gdowie. Realizacja zadania 
ma się zakończyć w październiku 2014r.

Budowa Sali gimnaStycZnej 
w marSZowicacH

Jesienią br. rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w Marszowicach. Pierwszy 
etap zadania obejmował makroniwelację terenu, roboty 
ziemne, wykonanie fundamentów, ścian fundamento-
wych oraz izolacje fundamentów. Wartość pierwszego 
etapu budowy sali gimnastycznej wyniósł 86 000zł.

Do końca 2013r. będzie realizowany drugie etap 
budowy sali gimnastycznej. Zakres prac obejmuje wyko-
nanie ścian parteru i piętra, stropu nad parterem oraz 
budowę schodów z parteru na piętro. Prace są obecnie 
prowadzone.

Budowa Sali gimnaStycZnej
 w PierZcHowie

W 2013 został wykonany stan surowy przestrzeni sali gim-
nastycznej w Pierzchowie (od poziomu „0”), konstrukcja 
dachu wraz z pokryciem dachu oraz zamontowane zostały 
okna i drzwi zewnętrzne w całym obiekcie (włącznie za 
zapleczem sanitarno-socjalnym). Koszt robót budow-
lanych wyniósł 254 029,28zł. i został pokryty z budżetu 
Gminy Gdów. Budynek przygotowywany jest do prze-
prowadzenia w nim prac wykończeniowych, po których 
będzie można z niego w pełni korzystać.

W 2014r. zostaną wykonane prace wykończeniowe 
w sali gimnastycznej. Na dokończenie budowy obiektu 
sportowego w Pierzchowie, Gmina Gdów otrzyma dofi-
nansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Wartość robót budowlanych ujętych w tym etapie inwe-
stycji wynosi około 750 000,00zł. (wartość robót według 
wskazania kosztorysu inwestorskiego). Zakończenie 
realizacji zadania zaplanowano w lipcu 2014r. Wysokość 
pozyskanej dotacji to 500 000,00zł. Wniosek złożony 
przez Gminę Gdów znalazł się wśród 137 projektów 
z całej Małopolski, którym udzielono dofinansowania.

doKoŃcZenie Budowy 
Świetlicy wiejSKiej w cZyŻowie 

W najbliższych miesiącach zostaną wykonane prace 
wykończeniowe i  instalacyjne w  budynku świetlicy 
wiejskiej w Czyżowie. Zakres zadania obejmował będzie 
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 cen-
tralnego ogrzewania oraz robót instalacyjnych hydrau-
licznych, elektrycznych, kanalizacyjnych i gazowych 
i  inne. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano 
w sierpniu 2014r. Wartość robót to 252 801,63zł. (war-
tość robót podana w kwotach brutto według wskazania 

kosztorysu inwestorskiego). Wysokość dotacji wynosi 
154 708,00zł. Jest to kolejny wniosek złożony przez 
Gminę Gdów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który otrzymał 
dofinansowanie.

moderniZacja remiZy oSP winiary

Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Winiarach polegała na wykonaniu odwodnienia 
budynku oraz osuszenie zawilgoconych ścian. Zakres prac 
obejmował m.in. wykonanie iniekcji w ścianach, wyko-
nanie opaski wokół budynku, izolację pionową ścian 
budynku, naprawę tynków zewnętrznych oraz malo-
wanie elewacji. Koszt modernizacji wyniósł 68 308,21zł. 

Budowa sali gimnastycznej przy SP w Marszowicach

W ramach budowy kanalizacji wykonano już m.in. odcinek rurociągu tłocznego 
w Niegowici. Odnowiona remiza w Winiarach

Odbiór promesy na modernizację remizy OSP Winiary

Sala w Pierzchowie - stan surowy zamknięty
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ZŁoŻone wnioSKi o dofinanSowanie
Gmina Gdów złożyła trzy wnioski o dofinansowanie na 
łączna kwotę 300 000,00 w ramach naboru prowadzo-
nego przez LGD Dolina Raby:

• remont nawierzchni parkingu na działce 
nr 1221/7 wraz z odwodnieniem w miejscowości 
Gdów (parking dolny przy kościele – na działce 
należącej do Gminy Gdów),

• Park przygody i rozrywki w Gdowie – etap II 
– kontynuacja prac na gdowskim Zarabiu mają-
cych na celu zagospodarowanie tego terenu na 
cele rekreacyjne,

• Wykonanie placu zabaw w miejscowości Zbor-
czyce i renowacja elewacji budynku świetlicy.

Decyzją Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzia-
łania Dolina Raby powyższe projekty zostały uznane 
za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju wobec czego 
zostały skierowane do dalszej oceny. Czekamy na osta-
teczne rozstrzygnięci.

remont cZĄStKowy dróg gminnycH 
W  2013r. na drogach gminnych wykonano remont 
ubytków i wybojów w nawierzchniach bitumicznych 
mieszanką grysowo – emulsyjną na łącznej powierzchni 
1700 m². Naprawa rozpoczęła się w  kwietniu br. 
i zakończyła się w czerwcu br. Druga część remontu 
(na powierzchni 200m²) została wykonana jesienią. 
Całkowita wartość zadania wyniosła 62 500zł. i została 
pokryta z budżetu Gminy Gdów.

moderniZacja dojaZdów do Pól
Corocznie, na terenie Gminy Gdów prowadzone są 
remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jesienią 
br. odnowiono drogi w Kunicach i Wiatowicach o łącznej 
długości ponad 500mb.Prace polegały m.in. na wyprofi-
lowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz wykonaniu dwóch 
warstw podbudowy z mieszanki kruszyw. Łączna dłu-
gość wyremontowanych odcinków wynosi 530mb. Koszt 
zadania to 68 240,31zł. Inwestycję przeprowadzono przy 
wykorzystaniu środków własnych (50%) oraz pocho-
dzących ze źródeł zewnętrznych tj. dofinansowanie 
pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego (50%).

Plac zabaw w Nieznanowicach

Plac zabaw w Stryszowej

Plac zabaw w Wieńcu

Remont cząstkowy dróg gminnych

Odremontowana droga do pól w Kunicach

Plac zabaw w Książnicach

Remont świetlicy w Zagórzanach - wymiana instalacji elektrycznej

i został on pokryty ze środków własnych Gminy Gdów 
oraz z dotacji pozyskanej z Województwa Małopolskiego 
w ramach konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2013”. 

remont Świetlicy ŚrodowiSKowej 
w ZagórZanacH

Placówka Wsparcia Dziennego w Zagórzanach otrzy-
mała środki finansowe (w ramach resortowego pro-
gramu dofinansowania standardów placówek wsparcia 
dziennego w 2013 roku) na modernizację pomieszczeń 
w wysokości 47 595,00 zł., co stanowi 95% wszyst-
kich kosztów. Całkowita wartość zadania wynosi 50 
100,00zł., a zakres remontu obejmuje 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. 
Prace są obecnie prowadzone.

nowe Place ZaBaw
W ostatnich miesiącach na terenie Gminy Gdów urzą-
dzono cztery place zabaw dla dzieci. Nowe obiekty 
powstały m.in. w Książnicach, Nieznanowicach, Stry-
szowej i Wieńcu.
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Gmina Gdów otrzymała dodatkową dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego w kwocie 10 000,00zł. Wykonany 
został remont drogi tzw. kamiennej w miejscowości 
Zręczyce na odcinku około 100mb. Całkowita wartość 
modernizacji to 20 000,00zł. Zadanie sfinansowano ze 
środków Gminy Gdów (50%) i Województwa małopol-
skiego (50%).

nowe naKŁadKi na drogacH gminnycH 

Na terenie Gminy Gdów zmodernizowano 16 odcinków 
dróg gminnych i wewnętrznych, w 13 miejscowościach. 
Łącznie naprawionych zostało około 1500mb dróg 
w  następujących miejscowościach: Cichawa, Gdów, 
Hucisko, Jaroszówka, Krakuszowice, Kunice, Liplas, 
Marszowice, Niegowić, Stryszowa, Winiary, Zalesiany, 

Zręczyce. Od dnia odbioru końcowego robót Wykonawca 
udzielił Gminie Gdów 5-letniego okresu gwarancji na 
wykonane prace i w tym okresie jest zobowiązany do 
nieodpłatnego usuwania ewentualnych wad. Koszt prac 
wyniósł 333 000zł. i w całości został pokryty z budżetu 
Gminy Gdów.

StaBiliZacja oSuwiSKa 
i ZaBeZPiecZenie drogi w wieŃcu

W ostatnich miesiącach prowadzone były prace zwią-
zane ze stabilizacją osuwiska i zabezpieczeniem drogi 
gminnej w Wieńcu. Wykonywanie prac budowlanych 
w terenie nastąpiło po opracowaniu niezbędnych mate-
riałów geologiczno-inżynierskich oraz przygotowaniu 
dokumentacji budowlano-wykonawczej stabilizacji osu-
wiska. Koszt prac wyniósł ponad 310 000,00zł. i został 
pokryty ze środków pozyskanych z Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji (w kwocie 255 000zł.) oraz z budżetu 
Gminy Gdów (w kwocie 55 000,00zł.)

Budowa cHodniKa w niegowici
We wrześniu br. zakończyły się prace związane z budową 
chodnika obok Gimnazjum oraz w stronę kompleksu 
sportowego Orlik i placu zabaw w Niegowici. Zakres 
przedsięwzięcia obejmował m.in. budowę chodnika 
przy skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej, wyko-
nanie kanalizacji deszczowej, modernizację istniejących 

zjazdów, poszerzenie drogi na łuku oraz zabezpieczenie 
chodnika barierami. Całkowita wartość robót wynio-
sła 77 500zł. (wsparcie Powiatu Wielickiego wyniosło 
22 346,00zł.)

odBudowa drogi w PierZcHowie
Droga gminna w Pierzchowie (za potokiem) została 
odbudowana na odcinku ponad 300mb. Zakres przed-
sięwzięcia obejmował m.in. prace przygotowawcze, 
wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, ułożenie 
nawierzchni asfaltowej i zamontowanie znaków drogo-
wych. Koszt zadania wyniósł niespełna 90 000zł. i został 
pokryty ze środków pozyskanych z Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji oraz budżetu Gminy Gdów.

Odbudowa drogi w  Pierzchowie była kolejnym 
zadaniem, realizowanym przez Gminę Gdów w ramach 
odbudowy infrastruktury zniszczonej w wyniku nieko-
rzystnych zjawisk atmosferycznych, jakie miały miej-
sce w 2010r. W ubiegłych latach odbudowano drogi 
w  Szczytnikach, Zręczycach, Fałkowicach, Gdowie, 
Krakuszowicach, Kunicach i Winiarach.

PrZeBudowa drogi Powiatowej 
w niegowici – etaP i

Urząd Gminy Gdów prowadzi postępowanie przetar-
gowe na realizację zadania polegającego na przebu-
dowie drogi powiatowej nr 2017K Brzezie – Marszo-
wice – Łapanów i drogi powiatowej nr 2020K Łazany 
– Niegowić – etap I. Zakres zadania obejmuje: budowę 
chodnika o długości ok. 100mb oraz zatoki autobuso-
wej, przebudowę istniejącego zjazdu. Prace budowlane 
zakończą się w grudniu br.

PrZeBudowa dwócH moStów 
na drodZe wojewódZKiej w BilcZycacH

Dobiegają końca prace związane z przebudową dwóch 
mostów na drodze wojewódzkiej w Biczycach. Po zakoń-
czeniu inwestycji obiekty będą posiadały nośność 50 
ton. Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac 

Chodnik do ORLIKA w Niegowici

Odbudowana droga w Pierzchowie

Stabilizacja osuwiska w Wieńcu

Jeden z dwóch przebudowanych mostów  w Bilczycach

Nowa nakładka bitumiczna na drodze gminnej w Krakuszowicach

Nowa nawierzchnia na drodze gminnej w Zręczycach
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budowlanych w terenie, Wykonawca przygotował nie-
zbędną dokumentację projektową oraz uzyskał wszel-
kie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i decyzje 
umożliwiające wykonanie zaprojektowanych robót. 
W czasie trwania prac, ruch w tych miejscach odbywa 
się wahadłowo. Inwestycję finansuje Zarząd Dróg Woje-
wódzkich.

W ubiegłych latach również były prowadzone prace 
polegające na przebudowie obiektów mostowych na 
drogach wojewódzkich przebiegających przez Gminę 
Gdów. W 2011r. zmodernizowano most w Marszowi-
cach (DW 967), a w 2012r. wybudowano nowy obiekt 
w ciągu DW 966 w Zagórzanach. Obecnie obiekty posia-
dają nośność 50 ton.

Budowa cHodniKa 
PrZy ul. ŁaPanowSKiej w gdowie

W ostatnim kwartale br. prowadzone są prace związane 
z budową chodnika oraz montażem barierek ochronnych 
przy drodze wojewódzkiej w Gdowie. Chodnik (wraz 
z odwodnieniem) powstaje po prawej i lewej stronie 
ul. Łapanowskiej (przed mostem na rzece Rabie). Przed 
przystąpieniem do prac budowlanych niezbędna była 
przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej. Koszt inwe-
stycji wynosi 200 000zł. i zostanie pokryty ze środków 
Województwa Małopolskiego i Gminy Gdów.

Budowa cHodniKa 
PrZy drodZe wojewódZKiej w BilcZycacH

Do połowy grudnia zakończy się budowa kolejnego 
odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bilczy-
cach. Szlak dla pieszych (wraz z kanalizacją deszczową) 
powstanie na długości około 160mb. Odbiór końcowy 
zadania odbędzie się w  obecności: przedstawicieli 
Gminy Gdów, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krako-
wie oraz Wykonawcy. W momencie wydania biuletynu 
trwała procedura wyboru najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację ww. 
zadania.

Budowa oBwodnicy gdowa

Na podstawie wykonanych przez Jednostkę Projek-
tową projektów budowlanych oraz uzyskanych nie-
zbędnych decyzji, opinii i uzgodnień, dnia 25.01.2012 
r. inwestor złożył wnioski o wydanie decyzji o zezwo-
leniu 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 15.06.2012r oraz 20.06.2012r., odpowiednio dla 
zadania I i zadania II ww. inwestycji, została wydana 
przez Wojewodę Małopolskiego decyzja o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzję ustalającą 

wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości 
wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (Wojewoda Małopolski). 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie był zobowiązany 
do wypłaty odszkodowania na podstawie decyzji Woje-
wody Małopolskiego o ustaleniu wysokości odszkodo-
wania – wypłata odszkodowania następuje 14 dni po 
uzyskaniu przez tą decyzję waloru ostateczności.

Od decyzji ZRID dla zadania I  zostały wniesione 
odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej, co uniemożliwiło wypłatę odszko-
dowań dla części mieszkańców. Pozostałym 41 właści-
cielom za przejęte nieruchomości do realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Gdowa”, ZDW 
w  Krakowie wypłacił z  tytułu odszkodowań łączną 
kwotę w wysokości 3 873 816,65zł. 

Dnia 17.05.2013r na podstawie prowadzonego 
postępowania administracyjnego oraz wnikliwej analizy 
materiału dowodowego, Minister Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej wydał decyzję utrzymującą 
w mocy zaskarżoną decyzję, w związku z czym decyzja 
ZRID stała się ostateczna w toku instancji. 

Obecnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
wypłacił odszkodowania za przejęte nieruchomości do 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwod-
nicy Gdowa” łącznie 80-ciu właścicielom na łączną 

kwotę 7 654 744,25 zł.
Gmina Gdów zobowiązała się do przekazania na 

rzecz Województwa Małopolskiego pomocy finanso-
wej w kwocie 6 059 250,00zł. w formie dotacji celowej, 
z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości niezbęd-
nych do realizacji zadania pn.”Budowa obwodnicy 
Gdowa”. Ponadto, w  ubiegłych latach Gmina Gdów 
współfinansowała przygotowanie dokumentacji nie-
zbędnej do rozpoczęcia inwestycji m.in. opracowania 
projektu budowlano-wykonawczego zadania.

Z uwagi na trudności z dostępem do części działek, 
przez które ma przebiegać obwodnica, został podpisany 
aneks przesuwający termin zakończenia robót na 30 
czerwca 2014r.

Budowa chodnika przed mostem w Gdowie
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Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Gdowie

Książnicach, Podolanach, Winiarach, Hucisku) – 
finansowanie: Gmina Gdów, budżet państwa

• Odbudowa dróg zniszczonych przez opady 
w 2010r. (w Zręczycach, Szczytnikach, Fałkowi-
cach, Gdowie, Krakuszowicach, Kunicach i Winia-
rach i Pierzchowie) – finansowanie: Gmina Gdów, 
budżet państwa

wyBrane inweStycje i inne Zadania 
ZrealiZowane w latacH 2007 – 2013

Przedstawiamy informację o  wybranych zadaniach 
zrealizowanych w latach 2007 – 2013, które współfi-
nansowane były ze środków zewnętrznych:

• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gdowie wraz 
z budową sieci kanalizacyjnej – finansowanie: 
Gmina Gdów, Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska

• Modernizacja centrum Niegowici – finansowanie: 
Gmina Gdów, Urząd Marszałkowski

• Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej 
w  Zręczycach – finansowanie: Gmina Gdów 
i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

• Nowy budynek Przedszkola Samorządowego 
w Gdowie (do przedszkola zapisanych jest obecnie 
220 dzieci) – finansowanie: Gmina Gdów, Mało-
polski Regionalny Program Operacyjny

• Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 
w Kunicach – finansowanie: Gmina Gdów, Woje-
wództwo Małopolskie

• Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 
w Marszowicach – finansowanie: Gmina Gdów, 
Województwo Małopolskie

• Remont ul. Łapanowskiej w Gdowie – finanso-
wanie: Gmina Gdów, Województwo Małopolskie

• Modernizacja drogi wojewódzkiej na odcinku 
Winiary – Książnice – finansowanie: Gmina 
Gdów, Województwo Małopolskie

• Przebudowa mostu na drodze wojewódzkiej 
w Marszowicach – finansowanie: Województwo 
Małopolskie

• Przebudowa mostu na drodze wojewódzkiej 
w Zagórzanach – finansowanie: Województwo 
Małopolskie

• Przebudowa dwóch mostów na drodze woje-
wódzkiej w Bilczycach – finansowanie: Woje-
wództwo Małopolskie

• Remont ul. Bocheńskiej w Gdowie – finansowa-
nie: Gmina Gdów, Województwo Małopolskie

• Budowa obwodnicy Gdowa – finansowanie inwe-
stycji: Województwo Małopolskie. Gmina Gdów 
współfinansuje wykup nieruchomości niezbęd-

nych do realizacji tej inwestycji. oraz współfinan-
sowała przygotowanie niezbędnej dokumentacji 
m.in. opracowania projektu budowlano-wyko-
nawczego zadania.

• Odbudowa dróg zniszczonych przez nawałnice 
burzowe w 2008r. (nową nawierzchnię asfaltową 
wykonano na drogach gminnych w Pierzchowie, 

Nowy most na drodze wojewódzkiej w Zagórzanach

Nowy budynek Przedszkola Samorządowego w Gdowie

Remont ul. Bocheńskiej w Gdowie

Odbudowana droga gminna w Pierzchowie

Wiazd z ronda na wiadukt (obwodnica Gdowa) - listopad 2013

Wiazd z ronda na wiadukt (obwodnica Gdowa) - wrzesień 2013r

Nowa droga w Szczytnikach (poprzednia została uszkodzona podczas powodzi 
w 2010r.)

Odbudowana droga w Kunicach
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• Przebudowa drogi gminnej Gdów – Liplas – 
finansowanie: Gmina Gdów, Województwo 
Małopolskie

• Kompleks sportowy Orlik w Gdowie i Niegowici 
– finansowanie: Gmina Gdów, Województwo 
Małopolskie, budżet państwa

• Blok komunalny dla mieszkańców poszkodowa-
nych przez osuwiska w Zręczycach – finansowa-
nie: Gmina Gdów, budżet państwa

• Modernizacja centrum Szczytnik – finansowa-
nie: Gmina Gdów, Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

• Park przygody i rozrywki w Gdowie (etap I) – 
finansowanie: Gmina Gdów, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

• Projekt „Aktywizacja mieszkańców Gminy Gdów” 
– finansowanie: Gmina Gdów, Europejski Fundusz 
Społeczny

• Program „Poznaj świat i baw się razem z nami” 
(realizowany w  Przedszkolu Samorządowym 
w Szczytnikach) – finansowanie: Gmina Gdów, 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

• Program „Moje pierwsze uczniowskie doświad-
czenia drogą do wiedzy” – finansowanie: Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki

• Rządowy program „Radosna Szkoła” – dofinan-
sowanie do zakupu pomocy dydaktycznych do 
miejsc zabaw we wszystkich szkołach podstawo-
wych oraz budowa placów zabaw przy szkołach 
w Gdowie i Szczytnikach SP w Gdowie i Szczyt-
nikach (finansowanie: Gmina Gdów, program 
Radosna Szkoła)

• Program ,,Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu 
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miej-
sko – wiejskie” – finansowanie: PFRON

• Zadanie pn. „Zajęcia dodatkowe kluczem do 
sukcesu uczniów z Marszowic” – finansowanie: 
Gmina Gdów, Europejski Fundusz Społeczny

• Program English Teaching (w  SP w  Gdowie, 
Jaroszówce, Niegowici i Wiatowicach) – finan-
sowanie: Gmina Gdów, Polsko – Amerykańska 
Fundacja Wolności

• Zadanie pn. „Centrum edukacji w Książnicach” – 
finansowanie: Gmina Gdów, Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki

Kompleks sportowy ORLIK w Niegowici

Blok komunalny w Zręczycach, w którym zamieszkały rodziny poszkodowane 
przez osuwiska

Uczystnicy projektu. Aktywiazacja mieszkańców Gminy Gdów - kursu obsługi 
komputera

Program English Teaching realizowany m.in. w SP w Niegowici

Projekt pn. Szkoła Podstawowa w Książnicach centrum edukacji dla wielu 
pokoleń - wycieczka do ZakopanegoZmodernizowane centrum Szczytnik

Park przygody i rozrywki w Gdowie

Odbudowa drogi w Gdowie, która została zniszczona przez opady w 2010r
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nowe oPŁaty 
Za goSPodarowanie odPadami 

Komunalnymi
Od 1 lipca 2013r. zaczęły obowiązywać zmiany wpro-
wadzone do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Wymusiły przebudowę dotychczasowego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w gminach polegającą głównie na przejęciu obowiąz-
ków gospodarowania odpadami komunalnymi przez 
gminę. Od początku wakacji prowadzona była obserwa-
cja i analiza nowego systemu odbierania odpadów. Na 
tej postawie zostały określone rzeczywiste koszty jego 
funkcjonowania i zgodnie z zapowiedziami, jesienią br. 
zostały obniżone opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Gdów.

Od 1 października 2013r. miesięczna stawka opłaty 
od właścicieli nieruchomości, którzy zbierają i oddaja 
odpady w sposób selektywny wynosi:

• dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 
– 8,00zł.,

• dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 
– 16,00zł.,

• dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 
24,00zł.,

• dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 
i większego – 32,00zł.

Od 1 października 2013r. miesięczna stawka opłaty 
od właścicieli nieruchomości, którzy nie zbierają i nie 
oddają odpadów w sposób selektywny wynosi:

• dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 
– 16,00zł.,

• dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 
– 32,00zł.,

• dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 
48,00zł.,

• dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 
i większego – 64,00zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
płatna jest za okresy kwartalne w terminie do ostatniego 
dnia drugiego miesiąca danego kwartału. Zmiana opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiązała 
się z koniecznością ponownego złożenia tzw. „deklaracji 
śmieciowych”. Z informacji zawartych w deklaracjach 
wynika, że na terenie Gminy Gdów odpady wytwarza 
około 15 200 osób, z czego około 95% z mieszkańców pro-
wadzi selektywną zbiórkę odpadów. Odpady zmieszane 
(w kubłach) odbierane są co 14 dni, natomiast odpady 
posegregowane (w workach) odbierane są co 28 dni.

Porównanie oPŁat 
Za goSPodarowanie odPadami 

Komunalnymi 
Na sąsiedniej stronie przedstawiamy Państwu porówna-
nie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Gdów i innych gmin Powiatu Wie-
lickiego. Ponadto, przedstawiamy informacje o wyso-
kości opłat w wybranych gminach naszego regionu. 
W związku z tym, że około 95% mieszkańców Gminy 
Gdów zadeklarowało selektywna zbiórkę odpadów, 
porównane zostaną stawki opłat za gospodarowa-
nie odpadami w sposób selektywny. Analizując dane 
zawarte w tabeli szczególną uwagę proszę zwrócić na 
częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych w poszcze-
gólnych gminach. 

PunKt SeleKtywnej ZBiórKi 
odPadów KomunalnycH

Na terenie Gminy Gdów utworzony został punkt selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych, który funkcjo-
nuje na placu przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gdo-
wie (Gdów, ul. Cegielniana). Czynny jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w soboty 
w godzinach od 8:00 do 10:00. Jednostka obsługująca 
PSZOK jest Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami Sp. z  o.o. Biuro Obsługi Klienta Oddział 
w Gdowie (12) 251-62-60
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W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych odbierane są następujące frakcje odpadów dostar-
czane przez mieszkańców Gminy Gdów: papier i tektura, 
opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, 
opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania 
szklane bezbarwne i kolorowe, metale, opakowania 
metalowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, odpady 
budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac 
nie wymagających pozwolenia na budowę (ani zgłosze-
nia zamiaru wykonywania robót do starosty), odpady 
komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowa-
niowe, chemikalia i akumulatory, przeterminowane 
lekarstwa, baterie i drobne akumulatory.

nowe maSZyny w ZgK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie zakupił szereg 
nowych maszyn i urządzeń m.in. nowy ciągnik rolniczy, 
wóz asenizacyjny, kosiarkę rotacyjną, kosiarkę wysię-
gnikową, głowicę kosząca kosiarki wysięgnikowej oraz 
zamiatarkę ciągnikową ze zraszaczem i zasobnikiem 
na śmieci, pług przestawny do odśnieżania (wartość 
zakupów to ponad 335 000,00zł.). Dzięki temu posze-
rzył 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.

W sprawie odbioru i wywozu ścieków bytowych 
i komunalnych z prywatnych posesji proszę kontakto-
wać się z pracownikami ZGK – tel. 12 251-40-95 wew. 
27 lub 512-645-190. Cena za jeden kurs wraz ze ściekami 
wynosi 85,00zł. (cena zawiera podatek VAT).

unieSZKodliwianie aZBeStu
Jak co roku, na ternie Gminy Gdów realizowane jest 
zadanie polegające na odbiorze, transporcie i uniesz-
kodliwieniu materiałów zawierających azbest. Właści-
ciele nieruchomości pokrywają jedynie 10% kosztów 
przedsięwzięcia.

Według Krajowego Planu Gospodarowania Odpa-
dami wszystkie materiały zawierające toksyczne włókna 
azbestowe muszą zostać unieszkodliwione do 2032 
roku. Obecnie nie ma zakazu użytkowania azbestu 
(należy jednak każdego roku sprawdzać, czy jest on 

w dobrym stanie, np. bez pęknięć), nie wolno natomiast 
wykorzystywać go przy wznoszeniu nowych obiektów.

Ponadto, Gmina Gdów otrzymała z Ministerstwa 
Gospodarki dotację w  wysokości 14 400,00zł. (85% 
kosztów zadania, 15% stanowi wkład własny Gminy 
Gdów) na opracowanie programu usuwania azbestu 
wraz z wykonaniem inwentaryzacji. Projekt programu 
i wynik inwentaryzacji został już przekazany do Urzędu 
Gminy. Dla zainteresowanych projekt programu jest 
dostępny do wglądu na stronie internetowej Urzędu 
Gminy.

KonSerwacja rowów melioracyjnycH

W 2013r. wykonano roboty melioracyjne w zakresie 
utrzymania bieżącego urządzeń melioracji wodnych 
(roboty konserwacyjne na rowach na łącznej długości 
około 7 km, budowa nowych i naprawy zniszczonych 
przepustów) na kwotę około 100 000,00zł w nastę-
pujących miejscowościach: Gdów, Kunice, Niewiarów, 
Książnice, Cichawa, Szczytniki, Nieznanowice, Hucisko, 
Krakuszowice, Zręczyce, Fałkowice.

Pług przestawny do zgarniania śniegu

Ciągnik oraz wóz asenizacyjny służący do wywozu nieczystości z posesji

Odbiór azbestu na terenie Gminy Gdów

Rów w Cichawie Rów w Niewiarowie

Rów w Książnicach
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nowoŚci w centrum Kultury

Centrum Kultury w Gdowie poszerzyło swoja ofertę 
o następujące zajęcia dla dzieci i młodzieży: plastyka, 
logorytmika, zabawy z językiem angielskim dla dzieci 
przedszkolnych oraz kurs gry na gitarze. Plastyka dla 
najmłodszych (od 3 do 5 roku życia) odbywa się w każdy 
wtorek o godz. 16:00. Logorytmika (czyli zajęcia ogól-
norozwojowe, edukacja przez śpiew, recytację, taniec 
i zabawę) prowadzona jest dla dzieci (w wieku 3 – 5 
lat) w każdy czwartek o godz. 17:00. W każdy wtorek 
o godzinie 17:00 odbywają się zajęcia pn. „For Kids”. 
Są to zabawy z językiem angielskim dla najmłodszych. 
Koszt miesięcznego udziału w poszczególnych zajęciach 
wynosi 15 zł od dziecka. Wyżej wymienione zajęcia pro-
wadzone są także w Świetlicach Wiejskich w Cichawie, 

Niegowici i Nieznanowicach. Ponadto, prowadzony jest 
też kurs gry na gitarze (klasycznej, akustycznej i elek-
trycznej). Zajęcia są odpłatne i mogą się odbywać indy-
widualnie lub w grupach max. 5 osobowych.

Zapraszamy również na kursy decupage dla mło-
dzieży i dorosłych. Zajęcia odbywają się w każdą środę 
od. 18.00-20.00 koszt udziału 80zł /miesiąc/ zawiera 
wszystkie niezbędne materiały. Więcej informacji na 
stronie www.ckgdow.pl oraz na plakacie umieszczonym 
na sąsiedniej stronie.

Kolejny ProjeKt 
dla niePeŁnoSPrawnycH

„Centrum Kształcenia na Odległość”, działające w struk-
turach Centrum Kultury w Gdowie, realizuje projekt pn. 
,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z tere-
nów wiejskich i  małomiasteczkowych”. Beneficjenci 
biorą udział m.in. w wyjazdowych warsztatach aktywi-
zacji społeczno– zawodowej, warsztatach umiejętności 
społecznych, seminarium prawnym, indywidualnych 
konsultacjach z obszaru aktywizacji społeczno-zawodo-
wej, szkoleniach zawodowych, warsztatach praktycznej 
nauki zawodu, stażach zawodowych, i różnorodnych 
szkoleniach. Uczestnikom zostaną również sfinanso-
wane szkolenia zawodowe zewnętrzne (zgodnie z indy-
widualnymi potrzebami). 

BiBlioteKa PoZySKaŁa 
SPrZĘt informatycZny

Gmina Biblioteka Publiczna, w  ramach Programu 
Rozwoju Bibliotek, pozyskała nowoczesny sprzęt 
informatyczny i  multimedialny – laptop, projektor 
multimedialny, ekran, aparat cyfrowy oraz urządzenie 
wielofunkcyjne (drukarka, faks, ksero, skaner). Urzą-
dzenia trafiły także do filii bibliotecznej w Niegowici. 
Ponadto, jesienią br. bibliotekarze uczestniczyli w kilku 
szkoleniach m.in. warsztatach planowania rozwoju 
biblioteki, szkoleniach informatycznych oraz kursach 
specjalistycznych.Podczas zajęć decoupage powstają niezwykłe ozdoby

Zajęcia plastyczne dla najmłodszych
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nowocZeSny SamocHód dla oSP gdów
W sierpniu 2013r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gdowie 
otrzymała nowoczesny samochód ratowniczo– gaśniczy 
z napędem terenowym 4x4. Nowy samochód, zbudo-
wany na podwoziu marki MAN, wyposażony jest m.in. 
w  zbiornik wodny o  pojemności 3500 litrów wody  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wykonany z materiałów kompozytowych, zbiornik na 
środek pianotwórczy o pojemności 350 litrów, pompę 
szlamową, aparaty ochrony dróg oddechowych, agregat 
prądotwórczy, maszt oświetleniowy, autopompę linię 
szybkiego natarcia, zraszacze i działko wodno-pianowe. 

Zakup pojazdu o wartości 635 000zł. został sfinan-
sowany z budżetu Gminy Gdów (20%) oraz z dotacji 
pozyskanych ze źródeł zewnętrznych (80%) pochodzą-
cych z Komendy Głównej PSP w Warszawie, Komendy 
Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP.

Nowy samochód pożarniczy wraz pompą dużej 
wydajności (wydajność 6000 litrów na minutę) należy 
do Kompani Specjalnej – Pompowej ,,KRAK”. Kompa-
nia ta została utworzona rozkazem Komendanta Woje-

wódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 
dotyczącym zorganizowania Małopolskiej Brygady 
Odwodowej. Do jej głównych zadań należy likwidacja 
skutków gwałtownych ulew lub też powodzi, które 
mogą dotknąć gminy czy też powiaty leżące w obszarze 
działań kompanii.

SamocHód PoŻarnicZy dla oSP SZcZytniKi
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach został prze-
kazany ciężki samochód pożarniczy na podwoziu Jelcza. 

Wóz posiada zbiornik wody o pojemności 6000 litrów. 
Zastąpił on wysłużony samochód marki Star. W pojeź-
dzie zamontowano także podstawowy sprzęt niezbędny 
do walki z pożarami oraz inne narzędzia używane do 
prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

KamPania PromujĄca 
noSZenie odBlaSKów

Dotychczas akcje edukacyjno-informacyjne promu-
jące noszenie odblasków kierowane były głównie do 
dzieci i młodzieży szkolnej, gdyż zgodnie z prawem 
o ruchu drogowym każde dziecko w wieku do 15 lat, 
poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym, jest zobowiązane używać elementów 
odbijających światło. Tylko we wrześniu br. Urząd 
Gminy zakupił ponad 600 kamizelek odblaskowych, 
które zostały przekazane uczniom szkół podstawowych 
i przedszkoli.

Jesienią, z inicjatywy Wójta Gminy Gdów została 
przeprowadzona kampania pn. „Chroń swoje życie, załóż 
odblask!”. Specjalne, odblaskowe opaski rozdawane były 
m.in. w Urzędzie Gminy oraz podczas zebrań wiejskich. 
Ponadto, w części spotkań z mieszkańcami uczestniczyli 
przedstawiciele policji, którzy omawiali sprawy doty-
czące bezpiecznego poruszania się po drogach.

W okresie jesienno-zimowym dochodzi do wzmo-
żonej liczby wypadków na drogach. Policja ocenia, że 

winę ponoszą zarówno kierowcy jak i same osoby pie-
sze. Wieczorami i w nocy pieszy ubrany w ciemny strój 
jest widziany przez kierowcę z odległości około 20 – 30 
metrów, a jeśli ma na sobie elementy odblaskowe – 
z ponad 150 metrów. Warto już dziś pamiętać, że nawet 
najmniejszy element odbijający światło znacznie zwięk-
sza bezpieczeństwo pieszego czy rowerzysty. CHROŃ 
SWOJE ŻYCIE, ZAŁÓŻ ODBLASK!

Zimowe utrZymanie dróg
W momencie wydania Biuletynu nie były znane szcze-
gółowe informacje dotyczące zimowego utrzymania 
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie 
naszej gminy. Wszelkie informacje zostaną na bieżąco 
zamieszczane na stronie internetowej WWW.GDOW.PL

W poprzednich latach za odśnieżanie dróg gminnych 
na terenie całej gminy była odpowiedzialna jedna firma. 
W tym roku postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów gminnych 
i parkingów gminnych zostało tak przygotowane, że za 
odśnieżanie będzie odpowiadało kilka podmiotów – 
obszar Gminy Gdów został podzielony na sześć części 
i w tych częściach jednocześnie będą prowadzone dzia-
łania mające na celu odśnieżanie i usuwanie oblodzeń. 
Dzięki temu o wiele szybciej firmy odpowiedzialne za 
zimowe utrzymanie dróg w poszczególnych częściach 
gminy będą wykonywały powierzone im zadania. 

Samochód zakupiony dla OSP Gdów został w 80% sfinansowany ze środków zewnętrznych

Od lipca br. druhowie ze Szczytnik posiadają ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy

Przedszkolaki i uczniowie posiadają kamizelki odblaskowe
Dorośli i starsi mogli otrzymać od wójta Zbigniewa Wojasa opaski odblaskowe 
m.in. podczas zebrań wiejskich
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 Mapka przedstawia podział Gminy Gdów na sześć części. W poszczególnych częściach jednocześnie będą prowadzone działania mające na celu odśnieżanie i usuwanie 
oblodzeń. Dzięki temu o wiele szybciej firmy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg w poszczególnych częściach gminy będą wykonywały powierzone im zadania. 
W pierwszej kolejności odśnieżane będą trasy, którymi dowożeni są uczniowie do szkół.

 Kolorem żółtym oznaczono drogi gminne objęte zimowym utrzymaniem dróg w okresie zimowym 2013/2014 w miejscowości Gdów. W pierwszej kolejności odśnie-
żane będą trasy, którymi dowożeni są uczniowie do szkół.
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wyróŻnienia dla ucZniów
28 czerwca 2013r. we wszystkich placówkach oświato-
wych zakończono rok szkolny 2012/2013. W Gimnazjum 
im. św. Brata Alberta w Gdowie oraz w Gimnazjum im. 
księdza Karola Wojtyły w Niegowici pożegnano uczniów 
klas trzecich, którzy od września br. podjęli naukę 
w szkołach średnich. W uroczystościach wzięli udział 
uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkół oraz 
przedstawiciele władz samorządowych. Spotkanie było 
także okazją do wyróżnienia uczniów, którzy w szcze-
gólny sposób na to zasłużyli. 

uczniowie wyróżnieni w gimnazjum w gdowie:
• Nagrodę Wójta Gminy Gdów otrzymała Lidia 

Nowak,
• Nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy Gdów 

otrzymała Karolina Pieprzyk,
• Nagrodę Przewodniczącej Rady Rodziców otrzy-

mała Karolina Dulik,
• Nagrodę Dyrektora Gimnazjum otrzymała Karo-

lina Kot,
• Nagrodę Rady Pedagogicznej otrzymała Weronika 

Tuleja.

uczniowie wyróżnieni w gimnazjum w niegowici:
• Nagrodę Wójta Gminy Gdów otrzymała Wiktoria 

Lasoń,
• Nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy Gdów 

otrzymała Zuzanna Mętel,
• Nagrodę Przewodniczącej Rady Rodziców otrzy-

mała Aleksandra Dreścik,
• Nagrodę Dyrektora Gimnazjum otrzymał Marek 

Bułat.

iloŚĆ dZieci i mŁodZieŻy 
w PlacówKacH oŚwiatowycH

Gmina Gdów jest organem prowadzącym dla 11 szkół 
podstawowych, 2 szkół gimnazjalnych, 2 przedszkoli 
samorządowych oraz 1 szkoły muzycznej I stopnia.

Do poszczególnych placówek oświatowych uczęsz-
cza następująca liczba uczniów:

Przedszkole 
Samorządowe

ilość dzieci

Gdów 220

Szczytniki 50

Szkoła Podstawowa ilość uczniów ilość dzieci*

Bilczyce 69 23

Gdów 361 43

Jaroszówka 76 23

Książnice 68 21

Marszowice 73 14

Niegowić 136 52

Pierzchów 106 39

Szczytniki 92 -

Wiatowice 56 23

Winiary 81 24

Zręczyce 124 47

*– ilość dzieci w oddziale zerowym utworzonym przy danej szkole podstawowej

gimnazjum ilość uczniów

Gdów 352

Niegowić 300

Szkoła muzyczna ilość uczniów

Gdów 135

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 przed-
szkolnego. Po zmianie ustawy o systemie oświaty, od 
1 września 2013r. za każdą godzinę powyżej podstawy 
programowej opłata wnoszona przez rodziców wynosi 
1,00zł. Oddziały przedszkolne (5-godzinne) działające 
przy szkołach podstawowych są bezpłatne. 

W ciągu ostatnich dwóch lat w szkołach podstawo-
wych i w szkołach gimnazjalnych łączna liczba uczniów 
zmniejszyła o  około 100 osób. Wysokość subwencji 
oświatowej uzależniona jest od liczby uczniów uczęsz-
czających do tych szkół. W związku ze zmniejszeniem 
ilości uczniów w szkołach, zmniejszyła się także wyso-
kość subwencji oświatowej jaką otrzymuje samorząd na 
prowadzenie placówek oświatowych. Brakujące pienią-
dze pokrywane są z budżetu Gminy Gdów. 

Zadaniem samorządu jest zapewnienie uczniom 
dojazdu do placówek oświatowych. Na terenie gminy 
dowóz uczniów realizują trzy firmy przewozowe, które 
łącznie dysponują 5 autokarami i 3 busami. Do szkół 
podstawowych i  gimnazjów dowożonych jest około 
1000 uczniów. Do szkół specjalnych i przedszkoli dowo-

Nagrodę Przewodniczącego RG w Gimnazjum w Gdowie otrzymała Karolina Pieprzyk

Nagrodę wójta Gminy Gdów w Gimnazjum w Niegowici otrzymała Wiktoria Lasoń

Ilość dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Gdowie
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żonych jest 20 dzieci niepełnosprawnych. Opiekę nad 
uczniami dowożonymi sprawują pracownicy (7 osób) 
zatrudnieni przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Admi-
nistracyjny Szkół w Gdowie. 

eduKacja PrZedSZKolna 
w gminie gdów

Gmina Gdów jest organem prowadzącym dla Przed-
szkola Samorządowego w Gdowie i Przedszkola Samo-
rządowego w  Szczytnikach. Od 1 września 2013r. 
utworzono 9 oddziałów w Przedszkolu Samorządowym 
w Gdowie (czyli o jeden oddział więcej niż w poprzed-
nim roku), do których uczęszczać będzie 220 dzieci 
(8 oddziałów po 25 dzieci, 1 oddział integracyjny dla 
20 dzieci). Jeden z oddziałów (dla 25 dzieci) Przed-
szkola Samorządowego w Gdowie ma swoją siedzibę 
nadal w budynku Szkoły Podstawowej w Winiarach. Od 
1 września 2013r. utworzono 2 oddziały w Przedszkolu 
Samorządowym w Szczytnikach, do których uczęszcza 
50 dzieci. Ponadto, przy dziesięciu szkołach podstawo-
wych na terenie Gminy Gdów utworzone zostały bez-
płatne oddziały przedszkolne 5-cio godzinne.

rok szkolny
2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

Ilość dzieci 
w Przedszkolu 

Samorządowym 
w Gdowie

125 175 192 220

remonty i inweStycje 
w PlacówKacH oŚwiatowycH w 2013r.
• SP w Bilczycach – przebudowa poddasza i urzą-

dzenie dodatkowej sali lekcyjnej, urządzenie sali 
gimnastycznej , 

• SP w gdowie – remont na klatce schodowej, 
awaryjna wymiana sieci wodociągowej, naprawa 
parkietu w sali gimnastycznej, malowanie biblio-
teki szkolnej

• SP w jaroszówce – usunięcie awarii i wymiana 
części instalacji centralnego ogrzewania, usunię-
cie awarii i montaż instalacji wody, malowanie 
elementów placu zabaw, malowanie korytarza 
górnego, naprawa schodów na boisko szkolne 

oraz naprawa płyt chodnikowych (część prac 
został wykonana przy współudziale rodziców),

• SP w Książnicach – montaż placu zabaw, awa-
ryjne przetykanie kanalizacji, demontaż części 
starej kanalizacji i montaż nowej, malowanie sal 
lekcyjnych przez rodziców uczniów (materiały 
zakupione przez Gminę),

• SP w marszowicach – rozpoczęcie budowy sali 
gimnastycznej oraz wymiana pieca centralnego 
ogrzewania,

• SP w Pierzchowie – kontynuacja budowy sali 
gimnastycznej

• SP w Szczytnikach – wykonanie systemu TV 
przemysłowej,

• SP w wiatowicach – remont progu przy wejściu 
szkoły, malowanie pomieszczeń oddziału przed-
szkolnego, sal lekcyjnych oraz prace remontowe 
na korytarzu szkolnym (część prac została wyko-
nana przy współudziale rodziców),

• SP winiary – malowanie sal lekcyjnych przez 
rodziców uczniów (materiały zakupione przez 
Gminę),

• 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 (sku-
cie i ułożenie płytek), wykonanie trzech boków 
ogrodzenia z siatki o wysokości 4m wokół pełno-
wymiarowego boiska sportowego o nawierzchni 
trawiastej (wymiary boiska: 105m długości i 68 
metrów szerokości). Ponadto, za bramkami 
zostały zamontowane piłkochwyty (do wysoko-
ści 6m.).

W 2013r. wykonano projekty budowlane i wyko-
nawcze przydomowych oczyszczalni ścieków przy 
szkołach podstawowych Bilczycach, Książnicach, Wia-
towicach i Zręczycach.

wartość remontów i  inwestycji podjętych 
w  placówkach oświatowych w  2013r. wynosi 
około 800 000zł.

Prace przy przebudowie Szkoły Podstawowej w Bilczycach

Po modernizacji SP w Bilczycach zyskała dodatkową salę lekcyjną na poddaszu

Ogrodzenie pełnowymiarowego boika sportowego przy Gimnazjum w Gdowie

Przestronna stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Gdowie
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wyBrane Programy realiZowane 
w SZKoŁacH (finanSowane 
Ze ŚrodKów ZewnĘtrZnycH

Od września 2012r. do grudnia 2013r. we wszystkich 
szkołach podstawowych z terenu Gminy Gdów realizo-
wany jest projekt pn. „Indywidualizacja procesu naucza-
nia i wychowania uczniów klas I – III szkół z terenu 
Gminy Gdów”. Całkowita wartość projektu 377 930,20zł. 
(środki w całości pozyskane w ramach Programu Opera-
cyjnego „Kapitał Ludzki”). W ramach projektu zrealizo-
wanych będzie ogółem 4 560 godzin zajęć dodatkowych 
(wartość około 200 000zł.). Zakupiono także pomoce 
dydaktyczne (za kwotę około 170 000zł.). W ramach 
projektu prowadzone są następujące zajęcia:

• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych,

• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem 
dysleksji,

• zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 
z wadami postawy,

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo 
– matematycznych,

• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami 
mowy,

• zajęcia socjoterapeutyczne i psychologiczne.

SP w Gdowie i SP w Niegowici realizują od września 
2012 roku do listopada i grudnia 2013 roku projekt pn. 
„English Teaching”. Nauka języka angielskiego odbywa 
się poprzez udział w różnorodnych zajęciach dodatko-
wych m.in. wycieczkach, zajęciach teatralnych, spek-
taklach.

Ponadto, szkoły zakupiły dodatkowe pomoce dydak-
tyczne (filmy, słowniki, programy komputerowe).

Uczniowie ze SP w Jaroszówce uczestniczą w mię-
dzynarodowym projekcie pn. BEAGLE. W ramach pro-

Pomoc SPoŁecZna i ŚwiadcZenia rodZinne 
realiZowane PrZeZ goPS 

Świadczenia z  pomocy społecznej zostały przyznane 
211 rodzinom. Z zasiłków stałych skorzystały 53 osoby, 
z zasiłków okresowych 46 rodzin, z zasiłków celowych 120 
rodzin, z pomocy w formie posiłku 168 dzieci. Natomiast 
z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 313 rodzin. 
GOPS kładzie również bardzo duży nacisk na kwestię 
wzrostu zainteresowania mieszkańców problematyką 
przemocy, obalenia negatywnych stereotypów i uprze-
dzeń poprzez artykuły w prasie, ekspozycję na terenie 
gminy banerów reklamowych, rozwieszenie plakatów, 
ulotek oraz konferencje poświęcone przeciwdziałaniu 
przemocy dla mieszkańców oraz spotkania z rodzicami 
w szkołach. Poszerzono także ofertę skierowaną do miesz-
kańców poprzez utworzenie Punktu Wsparcia i Pomocy 
dla osób doznających przemocy, w którym dyżury pełnią 
pracownicy socjalni oraz psycholog (także poza godzi-
nami pracy GOPS). Znajdują się tam też ulotki, broszury 
i poradniki, z których można skorzystać na miejscu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje 
również szereg dodatkowych zadań:

• monitoruje osoby niezaradne życiowo pod kątem 
przygotowania do zimy (zakup opału i odzieży)

• współdziała z Parafią w Niegowici w celu zaopa-
trzenia podopiecznych w żywność z Banku Żyw-
ności organizowaną przez Caritas i pomaga przy 
jej wydawaniu. (w 2012r. tą formą pomocy obję-
tych zostało 106, a obecnie 118 rodzin),

• organizuje dla rodzin zbiórkę odzieży, mebli 
i sprzętu AGD itp,

• prowadzi rozeznanie w środowisku lokalnym pod 
kątem udziału w  projektach organizowanych 
przez GOPS,

• zatrudnia asystenta rodziny, pomimo że nie ma 
obecnie ustawowego obowiązku bowiem ustawa 
przewiduje jego zatrudnienie od 2015r. Asystent 
rodziny współpracuje z rodzinami, w których ist-
nieje prawdopodobieństwo zabrania dzieci oraz 

z  tymi rodzinami, których dzieci umieszczone 
są w  placówkach opiekuńczych czy rodzinach 
zastępczych w  celu powrotu ich do rodziców 
biologicznych. W ubiegłym i bieżącym roku pozy-
skano środki finansowe na zatrudnienie asystenta 
w wysokości 50% wydatków.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystały łącznie 1124 
rodziny. Z zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku 
rodzinnego 804 rodziny, z zasiłków pielęgnacyjnych – 
270 rodzin. Ze świadczeń pielęgnacyjnych 97 rodzin 
(do czerwca br.). Obecnie korzysta 47 rodzin – co jest 
następstwem zmiany obowiązujących przepisów. Ze 
świadczeń z  funduszu alimentacyjnego korzysta 89 
uprawnionych osób.

nowe ŚwiadcZenie oPieKuŃcZe
Od 1 stycznia 2013r. nowym świadczeniem opiekuńczym 
jest specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje oso-
bie spokrewnionej, jeżeli rezygnuje 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 wska-
zaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczno-
ścią stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

aKtywiZacja mieSZKaŃców 
gminy gdów c.d.

Na terenie Gminy Gdów realizowana jest kolejna edycja 
projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców Gminy Gdów” 
na lata 2013-2014. Zadanie współfinansowane jest 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Celem projektu jest zminimalizowanie problemów 
rodzinnych oraz wychowawczo-opiekuńczych w rodzi-
nach beneficjentów. Oczekiwane jest także pobudzenie  

jektu uczniowie z różnych krajów Europy prowadzą 
obserwację faz fenologicznych sześciu wybranych 
gatunków drzew oraz zastanawiają się nad tym, jak 
człowiek może wpływać na stan różnorodności biolo-
gicznej. Zakończenie realizacji projektu BEAGLE zapla-
nowano w 2015r. Do tego czasu uczniowie będą m.in. 
prowadzić sezonowe obserwacje drzew, a dostrzeżone 
zmiany będą rejestrować i analizować oraz porów-
nywać z wynikami obserwacji innych uczestników. 
Projekt zrealizowany jest przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej i dofinansowany jest przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej. 

SP w Pierzchowie przystąpiła do projektu „Zapobie-
ganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym 
poprzez edukację społeczeństwa w  zakresie żywie-
nia i aktywności fizycznej” realizowanego w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem 
programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywie-
nia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez 
kształtowanie prozdrowotnych postaw i – w konse-
kwencji – zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości 
oraz innym chorobom przewlekłym. 

W SP w Jaroszówce projekt BEAGLE będzie realizowany do 2015r
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aktywności społeczno-zawodowej, a  także wzrost 
kwalifikacji zawodowych beneficjentów. Adresatami 
projektu są mieszkańcy Gminy Gdów w wieku aktyw-
ności zawodowej, nieaktywni zawodowo, korzystający 
ze świadczeń pomocy społecznej i zagrożeni wyklu-

czeniem społecznym. W rekrutacji brano pod uwagę 
także ewentualne trudności opiekuńczo-wychowawcze 
z jakim borykają się rodzice. 

Uczestnicy projektu objęci są wsparciem psychologa, 
asystenta rodziny, pracownika socjalnego oraz doradcy 

zawodowego. Dla osób z niskimi kwalifikacjami zawodo-
wymi organizowane są kursy i szkolenia zawodowe – kurs 
kasjer-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kurs prawa 
jazdy, kurs opiekun osób starszych oraz kurs bukieciarstwa 
z elementami florystyki. Rodzice, którzy doświadczają 
trudności wychowawczych uczestniczyli w warsztatach 
„szkoła dla rodziców”. W  przypadku zdiagnozowania 
innych potrzeb możliwe jest poszerzenie wsparcia. 

Całkowita wartość zadania wyniesie 355 000zł., 
z czego 307 000zł. pochodzić będzie z Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

dZiaŁalnoŚĆ ŚdS w ZagórZanacH
Środowiskowy Dom Samopomocy w  Zagórzanach 
działa na terenie Gminy Gdów od lutego 2008 roku. 
Początkowo w rożnego rodzaju terapiach zajęciowych 
uczestniczyło 30 podopiecznych. Dzięki sukcesywnie 
dokonywanym inwestycjom, mającym na celu przy-
stosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych udało 
się osiągnąć odpowiednie standardy i ośrodek pozyskał 
dodatkowe dziewięć miejsc dla podopiecznych. Pod-

opieczni dowożeni są dwoma busami z terenów całej 
Gminy Gdów. Placówka ciągle się rozwija. Obecnie zaję-
cia prowadzone są w sześciu pracowniach terapeutycz-
nych. Ponadto, odbywają się treningi umiejętności prak-
tycznych mające na celu przystosowanie uczestników 
terapii do wykonywania obowiązków dnia codziennego. 
Podopieczni biorą udział w różnego rodzaju konkursach 
scenicznych, plastycznych, sportowych i odnoszą na 
tym polu sukcesy. ŚDS w Zagórzanach współpracuje 
z  innymi okolicznymi placówkami prowadzącymi 
podobną działalność m.in. z ŚDS w Rdzawie, Muchówce 
i Żegocinie, dzięki czemu możliwa jest integracja osób 
niepełnosprawnych. W tym roku w Środowiskowym 
Domu Samopomocy, dzięki wsparciu Gminy Gdów 
i zaangażowaniu podopiecznych, dokonano remontu 
pomieszczenia na piętrze i urządzono tam pracownię 
krawiecko-hafciarską. Oprócz przeprowadzanych zajęć 
mieszkańcy Domu w Zagórzanach mają organizowane 
dodatkowe atrakcje np. imprezy plenerowe, wycieczki 
krajoznawcze, wyjazdy na basen w Wieliczce i do Teatru 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

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

Podopieczni ŚDS podczas zajęć w odremontowanej pracowni krawiecko - hafciarskiejSzkoła dla rodziców - podsumowanie kursu
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Zmiana cZaSu Pracy urZĘdu gminy
Od dnia 15 lipca 2013r. uległ zmianie rozkład czasu pracy 
Urzędu Gminy Gdów.

godziny otwarcia urzędu gminy gdów:
• Poniedziałki – od godz. 8:30 do godz. 16:30
• Wtorki, środy, czwartki i piątki – od godz. 7:30 

do godz. 15:30

godziny otwarcia kasy w urzędzie gminy gdów:
• Poniedziałki – od godz. 8:30 do godz. 15:30
• Wtorki, środy, czwartki i piątki – od godz. 7:30 

do godz. 14:30

uniwerSytet trZeciego wieKu

We wrześniu odbyła się uroczysta inauguracja II roku 
zajęć na Gdowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Słu-
chacze biorą udział w wykładach, zajęciach w trzech 
grupach seminaryjnych („zdrowi, aktywni, spełnieni”; 
„turystyka i dziedzictwo kulturowe regionu” oraz „kul-
tura”), grupach muzycznych i plastycznych, lektora-
tach języka angielskiego i zajęciach informatycznych. 
Ponadto, seniorzy wykazują się aktywnością sportową 
podczas wizyt na pływalni oraz w czasie zajęć z gimna-

styki i nordic walking. Odbywają się także wyjazdy do 
teatru i operetki. Działalność gdowskiego UTW współfi-
nansowana jest z Rządowego Programu na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych na lata 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 Nie-

pełnosprawnych w Podolanach 
oraz Centrum Kultury w  Gdo-
wie. W skład Rady Programowej 

gdowskiej uczelni wchodzą: prof. dr hab. inż. Kazimierz 
Furtak (rektor Politechniki Krakowskiej), dr hab. arch. 
inż. Andrzej Białkiewicz, inż. Jacek Przędzik oraz mgr 
Edyta Trojańska-Urbanik.

PrZeciwdZiaŁanie 
wyKlucZeniu cyfrowemu

Projekt ,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Gminie Gdów realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oś prioryte-

towa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki. Całkowita wartość projektu 
to 1 458 717 ,36 zł. Projekt ten w całości dofinansowany 
jest przez Unię Europejską. Grupę docelową projektu 
stanowią dzieci i młodzież z rodzin będących w trud-
nej sytuacji materialnej i społecznej jak również osoby 
niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności oraz gospodarstwa domowe, 
które spełniają kryterium dochodowe upoważniające 
do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy 
społecznej i systemu świadczeń rodzinnych. 

Zakres projektu obejmuje wybudowanie sieci teleinfor-
matycznej, zakup 100 zestawów komputerowych (w tym 
70 przeznaczonych dla gospodarstw domowych z terenu 
Gminy Gdów oraz 30 komputerów z przeznaczonych dla 
szkół podstawowych w Gdowie, Jaroszówce, Marszowicach, 
Niegowici Winiarach i Zręczycach), organizację szkoleń 
komputerowych dla beneficjentów, zakup i dostarczenie 
bezpłatnego sygnału internetowego do gospodarstw 
domowych i jednostek podległych Gminie Gdów, pełne 
wsparcie techniczne zakupionego sprzętu w okresie reali-
zacji projektu i przez 5 lat po jego zakończeniu.

W ramach przeprowadzonego naboru spłynęło 105 
wniosków, z czego do projektu zakwalifikowało się 70 
osób. Wymienione wyżej szkoły otrzymają po pięć kom-
puterów wraz z dostępem do internetu. Firma, która 
przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieogra-
niczonego, rozpoczęła budowę sieci teleinformatycz-
nej. W grudniu br. w domach beneficjentów zostanie 
zainstalowany sprzęt komputerowy wraz z bezpłatnym 
dostępem do internetu. 

BudŻet SoŁectw na 2014r.
We wrześniu i październiku we wszystkich miejscowo-
ściach na terenie Gminy Gdów odbyły się zebrania wiej-
skie, podczas których podejmowano uchwały dotyczące 
podziału środków pozostawionych do dyspozycji sołectw 
na rok 2014.

W spotkaniach uczestniczyli m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych, pracownicy Urzędu Gminy Gdów, 
przedstawiciele policji oraz mieszkańcy poszczególnych 
miejscowości. Po otwarciu zebrania wiejskiego każdy 
sołtys przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu 
danego sołectwa za rok 2013. Następnie  gospodarze 
wsi prezentowali mieszkańcom projekt podziału środ-
ków finansowych przygotowany przez radę sołecką. Po 
przedstawieniu propozycji podziału budżetu odbywała 
się dyskusja, po której zebranie wiejskie podejmowało 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału tych środków.

Wysokość budżetu każdego sołectwa zależy od 
procentowego udziału danej miejscowości w docho-
dach budżetu gminy z tytułu podatku rolnego, leśnego 
i od nieruchomości. Kwota pozostawiona do dyspozycji Wykład inauguracyjny dla studentów UTW wygłosiła dr Władysława Francuz 

z Politechniki Krakowskiej

Ponad 50 osób bierze udział w zajęciach ruchowych na pływalni

Dużą popularnością cieszy się nordic walking

Podpisanie umowy z wykonawcą na realizacje projektu Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu w Gminie Gdów

W listopadzie zostały podpisane umowy z mieszkańcami, którzy otrzymają sprzęt 
komputerowyRządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej

Osób Starszych na lata 2012-2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
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współpraca z mieszkańcami

BezpłatnyNr 1 / 2013 rok 2013

mecenaS futBolu maŁoPolSKiego
Wójt Zbigniew Wojas znalazł się w gronie samorzą-
dowców, którym przyznano godność Mecenasa Fut-
bolu Małopolskiego. Tytułem „Mecenas Futbolu Mało-
polskiego” uhonorowano ponad 70 samorządowców 
i sponsorów nadzwyczaj przychylnych piłce nożnej oraz 
podejmujących działania na rzecz rozbudowy infrastruk-
tury sportowej i wspierających lokalne organizacje pro-
wadzące kluby sportowe i szkółki piłkarskie.

Na terenie Gminy Gdów funkcjonują obecnie dwa 
kompleksy sportowe ORLIK (w Gdowie i Niegowici), 
które są dostępne codziennie dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Ponadto, Gmina Gdów co roku wspiera orga-
nizacje pozarządowe realizujące programy szkolenia 
sportowego oraz prowadzące działalność rehabilita-
cyjną. W 2013r. dotacji na realizację zadań w obszarze 
wspierania rozwoju sportu udzielono 10 podmiotom:

• 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: 178 000,00zł.

Odznaczenie wójtowi Zbigniewowi Wojasowi wręczył Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udział w akcji pn. „Oddaj krew – uratuj życie”. Kolejna 
zbiórka krwi odbędzie się 19 stycznia 2014r. (niedziela) w godzinach od 9:00 – 13:00 w Przedszkolu Samo-
rządowym w Gdowie.

Zbiórka krwi

wszystkich sołectw w 2014r. wynosi 684 050zł. i jest 
o ponad 120 000zł. większa niż w 2013roku.

wySoKoŚĆ PodatKów loKalnycH w 2014r.
W  ostatnich tygodniach Rada Gminy Gdów podjęła 
uchwały określające wysokość podatków lokalnych 
(podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego 
i od nieruchomości) w 2014r. oraz uchwały dotyczące 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i  zbiorowe 
odprowadzanie ścieków w 2014r. Stawki wszystkich 
podatków oraz opłaty za wodę i odprowadzenie 

ścieków pozostały niezmieniane i nadal będą na 
takim samym poziomie jak obecnie.

roZlicZenie ZBiórKi PuBlicZnej
Dochód ze zbiorki publicznej (sprzedaży zniczy) zor-
ganizowanej przez „Komitet Organizacyjny Zbiórki 
Publicznej, Gdów 1117” na podstawie decyzji Wójta 
Gminy Gdów (nr decyzji PSG.V.5311.7.2013 z dnia 17 
październik 2013) wyniósł 8 060,00. Środki zostały 
przekazane po połowie, czyli po 4 030,00 na potrzeby 
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gdowie.
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