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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Gdów,

2015

Trzymacie Państwo w rękach pierwsze 

w  tym roku wydanie Biuletynu Informacyj-

nego Gminy Gdów. Na łamach gazety przed-

stawione zostały najważniejsze informacje 

o działalności samorządu lokalnego na prze-

strzeni ostatnich miesięcy, ale również plany 

na najbliższy czas. W tym miejscu chciałbym 

wspomnieć o dwóch przedsięwzięciach, któ-

rymi będziemy żyli w niedalekiej przyszłości. 

Pierwsze z nich to oddanie do użytku dru-

giej części obwodnicy Gdowa i nowego mo-

stu na rzece Rabie. Realizacja przedsięwzię-

cia będzie wyda-

rzeniem niezwykle 

istotnym dla miesz-

kańców, ponieważ 

pozwoli całkowicie 

wyprowadzić ruch 

samochodów cię-

żarowych poza cen-

trum Gdowa. Sprawi 

też, że tereny przy-

ległe do nowej dro-

gi staną się bardziej 

atrakcyjne dla inwe-

storów, którzy chcą 

rozpocząć bądź 

rozwinąć tu działal-

ność gospodarczą. 

Warto dodać, że 

dzięki odpowiednio 

wcześnie przygoto-

wanej dokumentacji 

rozpoczęcie  budo 

wy dalszej części ob-

wodnicy Gdowa było 

jednym z pierwszych 

zadań inwestycyjnych 

w  województwie małopolskim współfi n an-

sowanych z budżetu Unii Europejskiej w la-

tach 2014 -2020.

Drugie kluczowe przedsięwzięcie to 

zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki 

Raby na cele związane z rekreacją i turysty-
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ką. Obecnie kończą się już prace budowlane 

w dwóch strefach wypoczynku na gdowskim 

Zarabiu. Mieszkańcy i  turyści będą mieli do 

dyspozycji nowoczesny scatepark, ściankę 

wspinaczkową, siłownię terenową, nowo-

czesny plac zabaw dla dzieci, boisko do siat-

kówki plażowej, kort tenisowy, ścieżki i alejki 

piesze, parkingi, chodniki, sanitariaty, małą 

architekturę, infokioski wraz systemem infor-

macji turystycznej i inne. A to dopiero począ-

tek inwestycji wzdłuż rzeki Raby. W  dalszej 

części zadania związanego z  zagospodaro-

waniem nadbrzeży powstanie oznakowana 

lokalna trasa pieszo - rowerowa oraz Miejsca 

Obsługi Rowerzystów.

Z  pozyskanych funduszy zewnętrznych 

realizowanych jest też szereg innych zadań. 

Do najważniejszych mogę zaliczyć m.in. roz-

budowę sieci wodociągowej i  kanalizacyj-

nej w Gdowie i Niegowici, wymianę pieców 

w gospodarstwach domowych, przebudowę 

boiska w  Pierzchowie, modernizację remizy 

w Bilczycach, remonty dróg, zagospodarowa-

nie przestrzeni publicznej w sołectwach, reno-

wację kapliczek, projekty społeczne w obsza-

rze oświaty, kultury czy pomocy społecznej.

 Zachęcam Państwa do przeczytania ca-

łości Biuletynu Informacyjnego, ponieważ 

przedstawione zostały w  nim informacje 

opisujące różnorodne działania podejmo-

wane na naszym terenie. Zapraszam także 

do stałego odwiedzania gminnego portalu 

internetowego www.gdow.pl. Można tam 

znaleźć wiele bieżących informacji, opisy po-

szczególnych inwestycji oraz kalendarium, 

w  którym umieszczone są zapowiedzi nad-

chodzących wydarzeń.

   Wójt Gminy Gdów

Zbigniew Wojas

SPIS TREŚCI:

STR. 2 - SŁOWO WÓJTA 

STR. 4 - INWESTYCJE 

STR. 21 - OCHRONA ŚRODOWISKA

STR. 24 - STREFA PARKOWANIA 

STR. 26 - POMOC SPOŁECZNA

STR. 28 - BEZPIECZEŃSTWO

STR. 30 - OŚWIATA

STR. 33 - INNE
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MODERNIZACJA PLACU 
TARGOWEGO

Gmina Gdów realizuje obecnie zadanie 

pn. „Przebudowa istniejącego targowiska  przy 

ul. Targowej w Gdowie poprzez budowę Punk-

tu Promocji Produktów Regionalnych oraz 

modernizację i  budowę sanitariatów”. Zakres 

projektu: modernizacja istniejącego budynku 

sanitariatów, budowa nowego budynku sani-

ZAGOSPODAROWANIE
 ZARABIA CZ. 1 

W wakacje zakończy się realizacja pierwszej 

części projektu związanego z  zagospodaro-

waniem brzegów rzeki Raby obejmującego 

urządzenie dwóch stref rekreacji w Gdowie. 

ZARABIE I - rozbudowa Parku Przygody i Roz-

rywki: okolice ul. Spacerowej i błoń na Zarabiu 

INWESTYCJE

tariatów, budowa utwardzonego i zadaszone-

go Punktu Promocji Produktów Regionalnych 

pn. „Mój Rynek”, ogrodzenie targowiska. Koszt 

zadania to około 0,9 mln zł. Inwestycja współfi -

nansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wniosek złożony 

przez Gminę Gdów znalazł się na 3. miejscu li-

sty rankingowej (dotację zagwarantowano dla 

9 najwyżej ocenionych projektów). 
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(scatepark, ścianka wspinaczkowa, siłownia 

terenowa, nowoczesny plac zabaw dla dzieci, 

boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, 

ścieżki i  alejki piesze, parking na 46 miejsc, 

ciąg spacerowy (chodnik) przy ul.Spacero-

wej, przebudowa sanitariatów, mała archi-

tektura: kosze, ławki, stoliki, wiaty i  stojaki na 

rowery, oświetlenie solarne).

ZARABIE II - okolice mostu (budowa prome-

nady pieszej i  schodów tarasowych prowa-

dzących nad Rabę, urządzenie plaży piasko-

wej, mała architektura:  miejsca na ognisko, 

kosze, ławki, stoliki, wiaty i  stojaki na rowery, 

oświetlenie solarne).

Projekt pn. „Rekreacyjno - turystyczna Doli-

na Raby”, którego liderem jest Gmina Gdów, 

uzyskał największą liczbę  punktów na etapie 

oceny merytorycznej i znalazł się na 1. miej-

scu listy zadań wybranych do dofi nanso-

wania w  ramach konkursu nr RPMP.06.03.

01-IZ.00-12-060/16 w  ramach Poddziałania 

6.3.1. ,,Rozwój lokalnych zasobów subregio-

nów – SPR w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Małopol-

skiego na lata 2014 - 2020’’. 

Całkowita wartość projektu: 7,8 mln zł, 

z czego dofi nansowanie to 5,8 mln zł.

ZAGOSPODAROWANIE 
ZARABIA CZ. 2

Wiosną br. rozpoczął się drugi etap projektu 

związanego z zagospodarowaniem brzegów 

rzeki Raby. 

Harmonogram prac:

Do 31 lipca 2018 r. – budowa parkingu na 

60  miejsc wraz z  oświetleniem, elementy 

małej architektury – ławki, kosze na śmieci, 

dostawa i  montaż dwóch infokiosków wraz 

systemem elektronicznej informacji tury-

stycznej, (dostosowanych dla osób z niepeł-

nosprawnością wzrokową).

Do 31 maja 2019 r. – budowa odcinka trasy 

VeloRaba relacji Gdów – Marszowice – Gdów 

(pętla trasy prowadzona od restauracji ,,Sza-

łas’’ w  Gdowie do restauracji ,,Kuter Port’’ 

po obu stronach rzeki Raby), oznakowanie 

drogowe i  informacyjne całej trasy, montaż 

małej architektury położonej w  sąsiedztwie 

trasy tj. MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów) 

– ławki, kosze na śmieci, tablica informacyj-

na, wiata rowerowa drewniana ze stojakiem 

rowerowym, stoły, drewniane wiaty zadaszo-

ne z ławkami, oświetlenie solarne.

Wartość całego projektu „Budowa tras pie-

szo - rowerowych wraz z  podstawową in-

frastrukturą towarzyszącą trasom w  Dolinie 

Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia 

– etap I”: ok. 6,4 mln zł.

Wartość całej dotacji RPOWM: ok. 4,2 

mln zł (dofi nansowanie w  ramach Działania 

6.1.  ,,Rozwój dziedzictwa kulturowego i  na-

turalnego’’, Poddziałania 6.1.4. ,,Lokalne trasy 

INWESTYCJE
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turystyczne – SPR’’ w  ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Ma-

łopolskiego na lata 2014 - 2020).

ZAGOSPODAROWANIE 
ZARABIA CZ. 3

W  styczniu br. Gmina Gdów złożyła wnio-

sek o  dotację na realizację kolejnego etapu 

projektu związanego z zagospodarowaniem 

brzegów rzeki Raby.

Projekt obejmuje dalszą rozbudowę stref re-

kreacyjnych w Dolinie Raby:

a) ZARABIE I w Gdowie - Park Przygody i Roz-

rywki: przebudowa wraz z rozbudową sce-

ny plenerowej kinowo - koncertowej, roz-

budowa leśniczówki myśliwych i budynku 

ekspozycji do wystawy łowiectwa, budowa 

drewnianej wiaty z pergolą,

b) punkt widokowy w  Zręczycach: budowa 

żelbetowego podestu widokowego ze 

schodkami, z balustradą stalowo - szklaną 

i betonowym siedziskiem.

Planowane koszty:

- koszt całości: ok. 7,8 mln zł.

- wartość dofi nansowania: ok. 5,9 mln zł.

- termin realizacji: 2019 – 2020 r.

ZAGOSPODAROWANIE ZARABIA CZ. 4

W II kwartale 2018 r. planowane jest złożenie 

wniosku o  kolejną dotację. 

Planowany termin realiza-

cji: 2019 - 2020 rok.  Koszty 

przedsięwięcia są obecnie 

szacowane. Planowana jest kontynuacja 

budowy i  oznakowania tras pieszo - rowe-

rowych w  Dolinie Raby, w  tym na obszarze 

Gminy Gdów:  budowa lokalnej trasy pie-

INWESTYCJE
szo - rowerowej wraz z małą architekturą po 

lewej stronie rzeki Raby oraz oznakowanie 

pozostałych tras i  szlaków turystycznych na 

terenie gminy Gdów.

TRASA ROWEROWA  ,,VELORABA”
Województwo Małopolskie 

zamierza budować trasę 

„VeloRaba”. Prowadzić będzie 

ona po atrakcyjnych terenach 

doliny Raby i połączy gminy i miejscowości: 

Chabówka, Rabka Zdrój, Niedźwiedź, Msza-

na Dolna, Kasinka Mała, Pcim, Stróża, Myśle-

nice, Dobczyce, Gdów, Książnice, Chełm, Sta-

nisławice, Mikluszowice, Uście Solne.

ROZBUDOWANA SZKOŁA 
W MARSZOWICACH

Od kilku miesięcy uczniowie z  Marszowic 

korzystają z  nowej sali gimnastycznej wraz 
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z zapleczem, a także z dodatkowych sal lek-

cyjnych i innych pomieszczeń. 

Od wiosny 2017 r. prowadzony był ostatni 

etap budowy sali gimnastycznej i tzw. łączni-

ka, w którym znajdują się sale lekcyjne i inne 

pomieszczenia szkolne. Prace polegały na 

wykonaniu instalacji gazowej, wodno - ka-

nalizacyjnej wraz z przyłączem kanalizacji sa-

nitarnej, centralnego ogrzewania wraz z ko-

tłownią, montażu wentylacji mechanicznej, 

wykonaniu instalacji elektrycznej i  teletech-

nicznej oraz pozostałych robót wykończe-

niowych, a także urządzeniu miejsc postojo-

wych, placów i chodników. Wartość prac to 

1 312 000,00 zł.

W  nowym budynku połączonym z  dotych-

czasową Szkołą Podstawową mieści się m.in. 

sala gimnastyczna, magazyn sprzętu spor-

towego, łazienki, pokój nauczyciela wycho-

wania fi zycznego, sale lekcyjne, szatnie dla 

uczniów, pomieszczenia do zajęć dydaktycz-

nych oraz socjalne, gospodarcze i inne.

POWSTANIE SALA GIMNASTYCZNA 
W JAROSZÓWCE 

Kolejna, duża inwestycja sportowa zapla-

nowana jest do realizacji w  Jaroszówce. 

INWESTYCJE
W ubiegłym roku został opracowany projekt 

budowlany rozbudowy Szkoły Podstawowej 

o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym 

i  niezbędną infrastrukturą. Obecnie trwają 

przygotowania do ogłoszenia przetargu na 

wykonanie zadania. W 2018 r. rozpocznie się 

realizacja inwestycji w terenie. Ponadto, Gmi-

na Gdów złożyła wniosek do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki o dofi nansowanie inwesty-

cji. Obecnie jest on rozpatrywany. 

PIERZCHÓW – BOISKO ZYSKA 
NOWĄ NAWIERZCHNIĘ

Ponad 170 000 zł pozyskała Gmina Gdów 

z  projektu „Małopolskie boiska” na remont 

obiektu sportowego przy Szkole Podstawo-

wej w  Pierzchowie. Promesę gwarantującą 

dofi nansowanie odebrała Sekretarz Gminy 

Gdów Bożena Malarczyk. Gmina Gdów zna-

lazła się na liście 54 samorządów z całej Ma-

łopolski, którym przyznano dofi nansowanie. 

Dzięki temu nawierzchnia asfaltowa na bo-

isku w Pierzchowie zostanie wymieniona na 

tzw. bezpieczną (poliuratanową). Prace bu-

Promesę gwarantującą dofi nansowanie 

odebrała Sekretarz Bożena Malarczyk
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INWESTYCJE

dowlane prowadzone będą głównie podczas 

wakacji, a zakończą się przed rozpoczęciem 

nowego roku szkolnego.

„OSA” W GDOWIE I NIEGOWICI

Gmina Gdów pozyskała z Ministerstwa Spor-

tu i Turystyki środki na budowę „Otwartych 

dzenia: rowerek, orbitrek, biegacz, steper i 

wioślarz. Wnioski o dofinansowanie złożo-

ne przez Gminę Gdów są obecnie rozpatry-

wane i oceniane. Szacunkowy koszt zadań 

to około 85  000 zł, dofinansowanie około 

46 000 zł.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
W STRYSZOWEJ I WINIARACH

Gmina Gdów podjęła starania o pozyskanie 

dofi nansowania do inwestycji w  Stryszowej 

i  Winiarach. W  Stryszowej planowane jest 

wykonanie boiska wielofunkcyjnego, ogól-

nodostępnego o  nawierzchni poliuretano-

wej oraz montażem oświetlenia. W  ramach 

projektowanej inwestycji planowany jest też 

drenaż pod nawierzchnią boiska, montaż pił-

kochwytów, bramek do piłki, koszy do koszy-

kówki, słupków do siatkówki oraz wykonanie 

Planowana lokalizacja Otwartej 

Strefy Aktywnosci w Gdowie

Planowana lokalizacja Otwartej 

Strefy Aktywnosci w Niegowici

Boisko przed przebudową

Stref Aktywności”. Z  pozyskanych funduszy 

zostaną wykonane ogólnodostępne siłownie 

plenerowe wraz ze strefą relaksu przy obiek-

tach oświatowych w  Gdowie i  Niegowici. 

Znajdą się w  nich m.in. następujące urzą-
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INWESTYCJE

utwardzonego dojścia i  częściowego obej-

ścia boiska. 

Z  kolei w  Winiarach zaplanowano budowę 

wielofunkcyjnego boiska z  nawierzchnią 

bezpieczną zlokalizowanego przy Szkole 

Podstawowej w Winiarach wraz z bieżnią, ze-

skocznią do skoku w dal i nawierzchniami wy-

konanymi z kostki. Planuje się też wykonanie 

ogrodzenia boiska oraz oświetlenie lampami 

wykorzystującymi odnawialne źródło ener-

gii. Szacunkowa wartość zadań w Stryszowej 

i Winiarach: około 1 196 918 zł. Wnioskowana 

kwota pomocy – 629 287 zł. Termin realizacji-

zadań - jesień 2018 r.

BUDOWA OBWODNICY GDOWA

Za kilka miesięcy zostanie oddana do użyt-

ku druga część obwodnicy Gdowa z nowym 

Stryszowa - boisko powstanie w centrum 

miejscowości, obok remizy OSP

Winiary - zaplecze sportowe powstanie 

obok istniejącego placu zabaw
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mostem na rzece Rabie. Obecnie prace pro-

wadzone są na całym odcinku nowej drogi, 

a  ich fi nał ma nastąpić już w sierpniu. Przez 

najbliższe tygodnie będą występowały 

utrudnienia w  ruchu, szczególnie w  okolicy 

przysiółka Dłużyzny, gdzie nowa droga bę-

dzie łączyć się z  ulicą Łapanowską. Zacho-

wajmy w tym miejscu szczególną ostrożność 

i  zwracajmy uwagę na oznakowanie. Nowa 

droga zostanie oddana do użytku jesienią br. 

Całkowita wartość projektu to ok. 28, 7 mln zł, 

w tym wartość dofi nansowania z Unii Euro-

pejskiej: 21,4 mln zł.

PRZEBUDOWA DROGI NIEGOWIĆ 
– PIERZCHÓW

Około 812 500,00 zł kosztowała modernizacja 

drogi gminnej Niegowić – Niewiarów – Pierz-

chów. Prace prowadzone były na odcinku 

około 2,3 km. Zakres inwestycji obejmował 

min.: udrożnienie rowów przydrożnych, czę-

ściową wymianę podbudowy, udrożnienie 

lub wymianę przepustów drogowych, wyko-

nanie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej 

oraz utwardzenie poboczy. Od dnia odbioru 

końcowego wykonawca udzielił 5-letniego 

okresu gwarancji na wykonane prace.

INWESTYCJE
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INWESTYCJE

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE

W  ostatnich tygodniach w  sześciu miejsco-

wościach na terenie Gminy Gdów (Czyżów, 

Szczytniki, Zborczyce, Zręczyce, Zalesiany, 

Nieznanowice) zostały zamontowane nowe 

wiaty przystankowe. Koszt zadania wyniósł 

około 34 000 zł.

WIĘKSZY PLAC POSTOJOWY 
PRZY SZKOLE

Na zlecenie Gminy Gdów została położona 

nawierzchnia bitumiczna na placu postojo-

wym przy Szkole Podstawowej w  Gdowie. 

Koszt prac to około 25 000 zł.

REMONTY DRÓG

Niebawem rozpocznie się realizacja zadania 

„Przebudowa dróg gminnych i  wewnętrz-

nych wraz z  odwodnieniem”. W   tym roku 

zaplanowano remonty 25 odcinków dróg 

w 19 miejscowościach.

REMONTY DRÓG ROLNICZYCH

Po raz kolejny Gmina Gdów pozyskała fundu-

sze z Województwa Małopolskiego na reali-

zację inwestycji pn. „Remont dróg rolniczych 

na terenie Gminy Gdów”. W ramach zadania 

zaplanowano modernizację 10 odcinków 

dróg o łącznej długości około 1500 mb.

POWSTAJE DOKUMENTACJA

Na zlecenie Gminy Gdów przygotowywana 

jest dokumentacja niezbędna do realizacji 

następujących zadań inwestycyjnych:

1. Remont przepustu drogowego za Urzę-

dem Gminy w Gdowie,
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INWESTYCJE

3. Budowa drogi gminnej od ronda im. księdza 

Karola Wojtyły do terenów przemysłowych 

zlokalizowanych przy obwodnicy Gdowa,

2. Budowa chodnika przy ul. Bocheńskiej 

w Gdowie - od ul. Cegielnianej do centrum 

(strona prawa),

5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 

w Gdowie (ul. Stadnicka, strona północna).

CHODNIK PRZY DRODZE 
WOJEWÓDZKIEJ W FAŁKOWICACH 

Gmina Gdów przejmie od Województwa 

Małopolskiego zadanie polegające na wy-

konaniu projektu chodnika przy drodze 

wojewódzkiej w  Fałkowicach - od ronda na 

obwodnicy Gdowa w kierunku Myślenic. Sza-

cunkowa wartość dokumentacji to 60 000 zł. 

4. Budowa chodnika w Niegowici - od apteki 

do budynku dawnej poczty,

Sporządzenie projektu niezbędne jest do 

rozpoczęcia inwestycji w terenie. 
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CHODNIK PRZY DRODZE
WOJEWÓDZKIEJ W BILCZYCACH

Gmina Gdów przejmie od Województwa 

Małopolskiego zadanie polegające na wyko-

naniu projektu chodnika przy drodze woje-

wódzkiej w  Bilczycach – od ul. Cmentarnej 

w  Gdowie do ronda na obwodnicy Gdowa 

i  dalej w  kierunku Bilczyc do istniejącego 

chodnika. Szacunkowa wartość dokumenta-

cji to 90 000 zł. Sporządzenie projektu niezbęd-

ne jest do rozpoczęcia inwestycji w terenie.

KONTYNUACJA 
BUDOWY CHODNIKA 
PRZY UL. OBRYTKA W GDOWIE

W kwietniu br. Gmina Gdów złożyła wniosek 

o  dofi nansowanie z „Rządowego Programu 

na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infra-

struktury Drogowej”. Dotyczy on budowy 

około 1000 mb chodnika przy ul. Obrytka 

w Gdowie. Wysokość dofi nansowania wyno-

si do 80% wartości inwestycji. Obecnie wnio-

sek jest rozpatrywany. 

PRZEBUDOWA DROGI 
WIENIEC - JAROSZÓWKA

W najbliższych miesiącach zaplanowana jest 

gruntowna modernizacja drogi gminnej re-

lacji Wieniec – Jaroszówka na odcinku około 

1500 mb. Obecnie trwają przygotowania do 

ogłoszenia przetargu na realizację w/w. zadania.

REMONT PARKINGU W GDOWIE 

Gmina Gdów będzie realizować zadanie pn. 

„Ożywienie życia rekreacyjno – kulturowego 

poprzez remont i modernizację nawierzchni 

ogólnodostępnego parkingu poniżej kościo-

ła w Gdowie – etap III”. Obejmie ono  m.in. re-

mont kolektora deszczowego, remont scho-

dów i ciągów pieszych w obrębie parkingu, 

położenie obrzeży i  kostki brukowej. Sza-
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cunkowa wartość projektu: ok. 230 000  zł. 

Wniosek o  dofinansowanie inwestycji zo-

stał pozytywnie  rozpatrzony.

REMONT KAPLICZKI 
W WINIARACH

W  ramach tegorocznych prac zaplanowano 

II etap  prac konserwatorskich i  restaurator-

skich przy kamiennej kapliczce słupowej 

w Winiarach pochodzącej z  1863 r. z  fi gurą 

Matki Boskiej Szkaplerznej oraz płaskorzeź-

bionymi wizerunkami świętych. Szacunkowa 

kwota całości zadania:  14 145 zł. Pozyskane 

dofi nansowanie:  6 000 zł.

REMONT ŚWIETLICY I REMIZY 
W FAŁKOWICACH 

W ostatnich tygodniach w świetlicy w Fałko-

wicach zostały wymienione okna i parapety 

zewnętrzne. Budynek na co dzień jest wy-

korzystywany m.in. do organizacji zajęć dla 

najmłodszych mieszkańców miejscowości. 

Ponadto, w remizie OSP Fałkowice została wy-

konana instalacja centralnego ogrzewania. 

DOKOŃCZENIE ROZBUDOWY 
REMIZY OSP BILCZYCE

Wiosną rozpoczęła się realizacja zadania pn. 

„Rozbudowa i  przebudowa budynku OSP 

w  Bilczycach - dobudowa garażu dla sa-

mochodu pożarniczego wraz z  zapleczem 
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Odbiór promesy gwarantującej dofi nansowanie 

z programu MAŁOPOLSKIE REMIZY

socjalnym - Etap III”. Zakres ostatniego za-

dania obejmuje roboty związane z   instala-

cją elektryczną, odgromowa, wody zimnej 

i  ciepłej, kanalizacji sanitarnej wewnętrznej 

i zewnętrznej, centralnego ogrzewania, mon-

tażem armatury i  urządzeń, stolarką drzwio-

wą wewnętrzną oraz roboty wykończeniowe. 

Wartość prac to około 170 000 zł (fi nasowanie 

Gmina Gdów i OSP). Termin zakończenia in-

westycji został wyznaczony na 31 sierpnia br. 

Ponadto, Gmina Gdów pozyskała ponad 

40 000 zł z programu MAŁOPOLSKIE REMIZY 

na docieplenie i wykonanie elewacji remizy 

OSP Bilczyce. Prace realizowane będą w dru-

gim półroczu br.

MODERNIZACJA BUDYNKU 
OSP NIEWIARÓW 

W  ostatnich miesiącach prowadzony był 

remont pomieszczeń w  budynku Ochotni-

czej Straży Pożarnej w  Niewiarowie. Zakres 

zrealizowanego remontu obejmował m.in.: 

roboty wyburzeniowe, wzmocnienie stropu, 

uzupełnienie ścian i tynków, wymianę okien 

i  parapetów, ułożenie posadzek, montaż 

sufi tów podwieszanych, malowanie ścian. 

Koszt zadania został pokryty z budżetu Gmi-

ny Gdów oraz jednostki OSP. Wartość prac to 

ponad 50 000,00 zł.

Prace remontowe prowadzone były również 

na zewnątrz budynku i  obejmowały m.in. 

wymianę bramy garażowej, malowanie da-

chu i remont elewacji. Koszt zadania wyniósł 
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Siłownia powstanie obok remizy OSP

około 45 000,00 zł i został pokryty z budżetu 

Gminy Gdów. 

REMONT OSP STRYSZOWA

W ostatnich miesiącach w budynku OSP Stry-

szowa prowadzone były prace obejmujące 

m.in.: remont instalacji elektrycznej, a  także 

modernizację pomieszczenia kuchennego 

i  sanitariatu przy dużej sali. Zakres robót 

obejmował m.in.: wymianę posadzek i  pły-

tek ściennych, remont sufi tów, malowanie, 

wymianę drzwi wewnętrznych do kuchni 

i sanitariatu oraz przyborów w sanitariacie. 

Koszt to około 40 000 zł. Prace remontowe 

będą kontynuowane w  najbliższych tygo-

dniach.

REMONT W WIATOWICACH 

Kończy się remont pomieszczeń w świetlicy 

w  Wiatowicach. Prace obejmują m.in.: de-

montaż  podłóg i  lamperii, wykonanie wy-

lewek i  posadzek z  płytek, przygotowanie 

podłoży i malowanie ścian, wykonanie sufi tu 

podwieszonego, montaż wyłazu na strych, 

wymianę drzwi wewnętrznych. Koszt zada-

nia to 77 000,00 zł. Odnowiony budynek bę-

dzie służył całej społeczności lokalnej.

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 
W NIEZNANOWICACH

Gmina Gdów pozyskała dofi nansowanie do 

zadania polegającego na zagospodarowa-

niu terenu przy budynku OSP Nieznanowice, 

gdzie zostanie zamontowana siłownia ze-

wnętrzna. Zakres prac obejmuje m.in.: robo-
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ty ziemne, wykonanie nawierzchni bezpiecz-

nej, montaż urządzeń małej architektury tj. 

siłowni terenowej. W jej skład wejdą urządze-

nia takie jak: biegacz, orbitrek, wyciąg górny, 

drabinka, betonowy stolik do gier, tablica 

informacyjna z  regulaminem siłowni, ławka 

i kosz na śmieci.  

Wartość zadania: około 57 000 zł. 

Kwota dofi nansowania: około 36 000 zł.

INWESTYCJE Z DOFINANSOWA-
NIEM UNIJNYM 

W pierwszym kwartale br. Zakład Gospodar-

ki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o. pozyskał 

dotację na rozbudowę sieci wodociągowej 

i  kanalizacji sanitarnej. Dokument gwaran-

tujący dofi nansowanie w wysokości ponad 

2,4 mln zł odebrał Wójt Gminy Gdów Zbi-

gniew Wojas oraz Prezes Zakładu Gospodar-

ki Komunalnej w Gdowie Ryszard Żukowski.

Dzięki pozyskanym funduszom możliwa 

jest realizacja projektu pn. „Budowa dwóch 

odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach 

ul. Grzybowskiej i  ul. Grażyńskiego wraz 

z przebudową odcinka wodociągu w ul. Ce-

gielnianej i  w  ciągu ulic: Łapanowska - My-

ślenicka - Grzybowska w miejscowości Gdów 

wraz z  budową sieci kanalizacji sanitarnej 

w  miejscowości Niegowić – Etap III jako 

elementów dostosowujących aglomerację 

Gdów do spełnienia wymogów KPOŚK i Dy-

rektywy 91/271/EWG”.

Projekt zakłada realizację sześciu zadań 

składowych tj.:

Zadanie 1:

Budowa kanalizacji w okolicy ul. Grzybow-

skiej – obejmuje realizację odcinka ka-
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nalizacji PVC o  łącznej długości 258,8  m. 

W  skład zadania wchodzi: odbudowa na-

wierzchni terenu, montaż studni siecio-

wych, inne roboty towarzyszące. Termin 

realizacji inwestycji - 30.11.2018 r.

Zadanie 2:

Budowa kanalizacji w okolicy ul. Grzybow-

skiej - Krzywej – obejmuje realizację od-

cinka kanalizacji PVC/PE o łącznej długości 

285,9 m wraz z przepompownią ścieków. 

Termin realizacji inwestycji - 30.11.2018 r.

Zadanie 3:

Budowa kanalizacji w  okolicy ul. Grażyń-

skiego – obejmuje realizację odcinka ka-

nalizacji PVC o  łącznej długości 392,5 m. 

Termin realizacji inwestycji - 30.11.2018 r.

Zadanie 4:

Budowa kanalizacji w  miejscowości Nie-

gowić – Etap III (okolice Ośrodka Zdrowia) 

– obejmuje realizację odcinka kanalizacji 

PVC o  łącznej długości 965,0 m. Zadanie 

realizowane według formuły „zaprojektuj 

i  wybuduj”. W  skład zadania wchodzi: wy-

konanie map do celów projektowych, wy-

konanie prac projektowych, budowlano 

- montażowych, odbudowa nawierzchni 

terenu, montaż studni sieciowych, inne ro-

boty towarzyszące. Termin realizacji inwe-

stycji - 31.05.2019 r.

Zadanie 5:

Przebudowa wodociągu w  ul. Cegielnia-

nej - dotyczy wymiany starego wodociągu  

i  wykonania rurociągów z  PE/PVC o  dłu-

gości 953,0 m. Termin realizacji inwestycji - 

30.11.2018 r.

Zadanie 6:

Przebudowa wodociągu w  ciągu ulic Łapa-

nowska/Myślenicka/Grzybowska - dotyczy 
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wymiany starego wodociągu i  wykonania 

rurociągów z PE o długości 910,0 m. Termin 

realizacji inwestycji - 31.05.2019 r.

Całkowity koszt projektu: 3 518 637,88 zł.

Wartość dofi nansowania w  formie dotacji: 

2 431 579,00 zł.

Środki własne: 1 087 058,68 zł.

Projekt współfi nansowany z  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Ma-

łopolskiego na lata 2014 – 2020.

BUDOWA KANALIZACJI 
W NIEGOWICI - DOKUMENTACJA

W maju zakończyła się realizacja zadania po-

legającego na wykonaniu projektu budow-

lanego i  wykonawczego sieci kanalizacji sa-

nitarnej z przyłączami w Niegowici – część II 

(od granicy z Liplasem do boiska sportowe-

go w  Niegowici). Wykonanie dokumentacji 

niezbędne jest do rozpoczęcia inwestycji, 

której zakres obejmuje: budowę kolekto-

rów sanitarnych grawitacyjnych/tłocznych 

o  przewidywanej długości ok. 3,5 - 4,0 km 

i budowę pompowni sieciowych, co pozwoli 

na  wykonanie  przyłączy domowych w ilości 

ok. 35 - 40 szt.

BUDOWA KANALIZACJI W MAR-
SZOWICACH - DOKUMENTACJA

Do końca sierpnia br. zaplanowano wyko-

nanie kompletnej dokumentacji projektowo 

– kosztorysowej wraz z  uzyskaniem wszyst-

kich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń wraz 

z  prawomocnym pozwoleniem na budowę 

dla zadania pn. „Uzyskanie decyzji o pozwo-

leniu na budowę wraz z wykonaniem pełnej 

dokumentacji projektowej i  wykonawczej 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  przyłącza-

mi dla miejscowości Marszowice”. Umożliwi 

to realizację inwestycji obejmującej budo-

wę kolektorów sanitarnych grawitacyjnych 

i tłocznych o łącznej długości około ok. 14 km 

oraz  4 pompowni sieciowych, dzięki czemu 

do sieci kanalizacji sanitarnej będzie możliwe 

podłączenie około 170 gospodarstw domo-

wych.

NOWA KOPARKO – ŁADOWARKA 

Zarząd ZGK Sp. z o.o. zawarł umowę leasingu 

koparko - ładowarki JCB 3CX Compact. Nowa 

maszyna łączy w sobie łatwość użytkowania 

minikoparki z  wydajnością ładowarki kom-

paktowej. Dzięki zakupowi ZGK Sp. z o.o. roz-

szerzy swoją działalność w  obszarze świad-

czenia usług z  zakresu robót wodociągowo 

- kanalizacyjnych.

POWSTANIE KOLEJNY ZBIORNIK 
NA WODĘ PITNĄ

Zakład Gospodarki Komunalnej w  Gdowie 

Sp. z  o.o. pozyskał kolejne dofi nansowanie 
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z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 

Tym razem w ramach Działania 5.3. ,,Ochro-

na zasobów wodnych’’, poddziałanie 5.3.2. 

Gospodarka wodno - kanalizacyjna. Zakres 

inwestycji obejmuje budowę zbiornika wy-

równawczego o pojemności V=250 m3 wraz 

z  infrastrukturą techniczną na terenie Stacji 

Uzdatniania Wody w  Gdowie oraz budowę 

odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy uli-

cy Wygon. Będzie to kontynuacja działań 

prowadzonych przez ZGK związanych z mo-

dernizacją istniejącej infrastruktury wodocią-

gowej oraz wyposażania aglomeracji Gdów 

w  niezbędną infrastrukturę sieci sanitarnej. 

Całkowita wartość projektu: 962 434,69 zł. 

Wartość dofi nansowania: 665 097,14 zł.

ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENNE 

W najbliższych tygodniach Gmina Gdów za-

mierza ogłosić przetarg na  realizację miej-

scowych planów zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Gdów – Fałkowice, Ja-

roszówka, Klęczana, Książnice, Marszowice, 

Nieznanowice, Pierzchów, Wieniec, Winiary.

 REALIZACJA ODCINKA 
WODOCIĄGU WIENIEC - PODSKALE 

W ramach zawartego porozumienia z miesz-

kańcami przysiółka Podskale w  Wieńcu, 

ZGK Sp. z o.o. zrealizował odcinek wodocią-

gu o średnicy 80 mm i długości 200 m. Zasili 

on w wodę nieruchomości z tego terenu.

INWESTYCJE
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 Jeden z wykrytych przypadków

W popiołach znajdowały się m.in. sprzączki z butów

Resztki tworzyw sztucznych wyodrębione z popiołu

KONTROLE PALENISK

Sezon zimowy za nami, jednak problem ze 

spalaniem odpadów jest nadal aktualny. 

W  ostatnich miesiącach zostały przepro-

wadzone kontrole kotłowni w budynkach, 

w  których zostało zgłoszone podejrzenie 

nieprawidłowości (m.in. w Pierzchowie, Wi-

niarach, Stryszowej, Gdowie, Cichawie, Ni-

żowej, Książnicach, Marszowicach). Próbki 

z  tych miejsc trafi ły do ekspertyzy w Cen-

tralnym Laboratorium Pomiarowo-Badaw-

czym w Jastrzębiu - Zdroju. Analiza polega 

na badaniu metali ciężkich oraz innych sub-

stancji wydzielających się podczas spala-

nia materiałów niedozwolonych takich jak: 

plastiki, części mebli, guma, zużyty olej me-

chaniczny itp. Dodatkowo popiół pobrany 

do badań  sprawdzany jest morfologicznie, 

po to by stwierdzić czy w próbce znajdują 

się np. gwoździe, śruby czy inne elementy, 

które świadczyć mogą o niestosowaniu się 

do przepisów. Niestety przypuszczenia po-

twierdziły się. W popiołach znajdowały się 

m.in. folia aluminiowa z opakowań, metalo-

we sprzączki z butów, plastikowe nakrętki, 

torebki foliowe, fragmenty tworzywa sztucz-

nego.

Każdy, kto jest zainteresowany uzyskaniem 

informacji dotyczących prawidłowego spa-

lania paliw stałych, dofi nansowania wymia-

ny ogrzewania, niskoemisyjnych urządzeń 

grzewczych, termomodernizacji itp. proszo-

ny jest o kontakt z ekodoradcą: Piotr Zawała, 

tel. 12 251-06-70; 570-499-988.
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CZUJNIKI MIERZĄ JAKOŚĆ 
POWIETRZA

Na terenie gminy Gdów działają czujniki za-

nieczyszczenia powietrza Airly. Dziesięć urzą-

dzeń całą dobę monitoruje stan czystości po-

wietrza, a wyniki dostępne są w internecie.

Czujniki zainstalowano na budynkach szkół 

podstawowych w miejscowościach: Marszo-

wice, Niegowić, Książnice, Jaroszówka, Pierz-

chów, Wiatowice, Szczytniki, Winiary, Zręczy-

ce, Gdów (na budynku byłego gimnazjum). 

Sensor jest urządzeniem, które mierzy ta-

kie parametry powietrza jak zawartość pyłu 

PM 10 i PM 2.5, wilgotność powietrza, tempe-

raturę, a na podstawie przeciętnych danych 

przedstawia prognozy na kolejne godziny. 

Mieszkańcy mogą sprawdzić stan jakości po-

wietrza poprzez bezpłatną aplikację mobilną 

Airly oraz na stronie producenta.

W TROSCE O LEPSZE POWIETRZE

13 oczyszczaczy powietrza trafi ło w ostatnich 

tygodniach do Przedszkola Samorządowego 

w Gdowie. To efekt wspólnej akcji zorganizo-

wanej przez Urząd Gminy, Przedszkole oraz 

rodziców dzieci. Wszystko przy wsparciu pro-

gramu LIFE.

W marcu br. została zainicjowana akcja pn. 

„Oddychajmy czystym powietrzem”. Dzięki 

wspólnym działaniom udało się wyposażyć 

oddziały przedszkolne w urządzenia, które fi l-

trują powietrze, usuwają szkodliwe cząsteczki, 

kurz i roztocza. Ich zakup został sfi nansowany 

z budżetu Gminy Gdów, projektu LIFE ,,Wdra-

żanie Programu ochrony powietrza dla Woje-

wództwa Małopolskiego - Małopolska w zdro-

wej atmosferze” oraz przez rodziców.

Dodatkowo, w najbliższych miesiącach Woje-

wództwo Małopolskie planuje kupić oczysz-

czacze powietrza do wszystkich przedszkoli 

w całym regionie. Urządzenia maja trafi ć do 

przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych, 

zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. 

Dzięki tym urządzeniom najmłodsi podczas 

kilkugodzinnego pobytu w tych placówkach 

będą mogli oddychać czystszym powie-

trzem, co w efekcie może uchronić je od pro-

blemów zdrowotnych, w tym m.in. alergii.

POSTAWY PROEKOLOGICZNE 
NAGRODZONE

Dyrektorzy Szkół Podstawowych z Winiar, 

Jaroszówki i Niegowici odebrali nagrody 

Mapa obrazująca stan czystości powietrza

OCHRONA ŚRODOWISKA
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dla swoich uczniów za udział w  konkursie 

pt. „Zbieraj zużyte baterie” organizowanym 

przez Gminę Gdów.

A oto lista Laureatów konkursu:

w I kategorii (szkoły małe) zwyciężyła 

SP z Jaroszówki - uczniowie zebrali łącz-

nie 88,8 kg zużytych baterii – nagroda: 

mapy geografi czne

w II kategorii (szkoły średnie) zwyciężyła 

SP z Winiar - uczniowie zebrali łącznie 

45,9 kg zużytych baterii – nagroda: po-

moce dydaktyczne (modele komórki ro-

ślinej i zwierzęcej)

w III kategorii (szkoły duże) zwyciężyła 

SP z Niegowici - uczniowie zebrali łącz-

nie 72,4 kg zużytych baterii – nagroda: 

oczyszczacz powietrza.

Łącznie zebrano 434,05 kg zużytych baterii.

MONTAŻ PANELI 
FOTOWOLTAICZNYCH

Trwa ocena wniosku o  dofi nansowanie  zło-

żonego przez Gminę Gdów w ramach Dzia-

łania 4.1. ,,Zwiększenie wykorzystania odna-

wialnych źródeł energii’’, Poddziałanie 4.1.1. 

,,Rozwój infrastruktury produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych’’. Zadanie umożliwi mon-

taż paneli fotowoltaicznych na 5 budynkach 

użyteczności publicznej, a  także u  osób pry-

watnych (zainteresowanie udziałem w projek-

cie wyraziło około 100 mieszkańców).

OCHRONA ŚRODOWISKA
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NOWY SAMOCHÓD 
DLA ŚDS W ZAGÓRZANACH

W tym roku Środowiskowy Dom Samopomo-

cy w Zagórzanach świętował 10-lecie działal-

ności. Podczas Jubileuszu został poświę-

cony i przekazany nowy samochód marki 

Opel Vivaro przystosowany do przewozu 

osób niepełnosprawnych. Zakup mikrobu-

su o wartości około 119 000 zł. był możliwy 

dzięki pozyskaniu dotacji z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych w kwocie około 71 tys. zł. Pozo-

stałe środki stanowiły wkład własny Gminy 

Gdów.

PROJEKT „PRZEMOC, 
TO BROŃ LUDZI SŁABYCH”

Projekt dofi nansowany jest przez Minister-

stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach Programu Osłonowego „Wspieranie 

Jednostek Samorządu terytorialnego w two-

rzeniu systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie”. 

Całkowity koszt projektu – 64 333,00 zł.

Kwota dofi nansowania – 51 000,00 zł.

W ramach projektu zaplanowano działania, 

które wpisują się w realizację I priorytetu 

Programu. tj.  rozwój działań profilaktycz-

nych mających na celu podniesienie świa-

domości społecznej na temat zjawiska 

przemocy m.in.:

- spotkanie konsultacyjno - informacyjne 

dla dyrektorów i pedagogów biorących 

udział w projekcie,

- spotkań dla młodzieży i rodziców w kon-

tekście konsekwencji zachowań przemo-

cowych z prawnikiem i terapełtami

- warsztaty fotograficzne dla młodzieży, 

- wejście na  siłownię, 

- rodzinne wyjścia dzieci z rodzicami (na 

kręgle, na basen, do kina),

- zakup i montaż siłowni zewnętrznej.

- działania dotyczące zapoznania benefi -

cjentów ze ścieżką prawną w ramach, któ-

rej uczestnicy poznają funkcjonowanie 

policji, prokuratury, sądów, aresztu i wię-

zienia oraz zakładu poprawczego (wizyta 

w Komisariacie Policji, wyjazd edukacyj-

ny do Sądu, wyjazd do więzienia i aresztu 

śledczego, wyjazd do zakładu popraw-

czego, spotkanie z kuratorem karnym 

i rodzinnym).

Beneficjentami projektu  będą:

- uczniowie 6 i 7 klas szkół podstawowych 

oraz uczniowie 2 i 3 klas  oddziałów gim-

nazjalnych,

- rodzice dzieci biorących udział w projekcie,
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- grono pedagogiczne ze szkół biorących 

udział w projekcie.

Cele projektu to m.in.:

- poznanie konsekwencji prawnych stoso-

wania przemocy,

- uświadomienie odpowiedzialności za sto-

sowanie przemocy,

- przybliżenie instytucji pomocowych, 

w których osoby doświadczające przemo-

cy mogą uzyskać wsparcie,

- podniesienie świadomości z zakresu me-

chanizmów i konsekwencji stosowania 

przemocy, 

- poznanie konsekwencji społecznych 

i  prawnych stosowania przemocy (po-

przez wizyty studyjne w zakładzie karnym, 

sądzie, prokuraturze, policji, jak również 

poprzez spotkania z prawnikiem, kurato-

rem zawodowym rodzinnym i karnym),

- poszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży 

zagrożonej i dotkniętej przemocą w rodzi-

nie poprzez wspólne wyjścia rodzinne.

PROJEKT „PROFESJONALNA 
POMOC”

W marcu br. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gdowie rozpoczął realizację 

projektu „Profesjonalna pomoc”. Działania 

realizowane będą do sierpnia 2019 roku.

Celem projektu jest wdrożenie uspraw-

nień organizacyjnych polegających na od-

dzieleniu pracy administracyjnej od pracy 

socjalnej oraz usług socjalnych. Realiza-

cja przewidziana jest na okres 18 miesię-

cy tj. od marca 2018 r. do sierpnia 2019 r. 

W  wyniku wdrożenia projektu w GOPS 

nastąpi zmiana systemu organizacyjnego, 

rozumiana jako zmiana organizacji pracy 

socjalnej. Oddzielenie pracy socjalnej od 

zadań administracyjnych przyczyni się do 

poprawy obsługi osób zgłaszających się 

do GOPS (w celu umożliwienia im prze-

zwyciężenia trudnej sytuacji). W ramach 

projektu wprowadzone zostaną rozwiąza-

nia optymalizujące wykorzystanie kwalifi-

kacji i kompetencji zatrudnionych pracow-

ników. W celu organizacji pracy wyodręb-

nione zostaną 4 zespoły:

- zespół ds. pierwszego kontaktu,

- zespół ds. pracy socjalnej,

- zespół ds. usług,

- zespół ds. świadczeń przyznawanych de-

cyzją.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 

100%. Ośrodek otrzyma dotację w  wyso-

kości 398 201,25 zł. z czego 84,28% środki 

z  Funduszy Europejskich, a   15,72% środki 

z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w ramach kon-

kursu ogłoszonego przez Departament 

Wdrażania Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z Programu Operacyj-

nego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

w  ramach II Osi priorytetowej II Efektyw-

ne polityki publiczne dla rynku pracy, go-

spodarki i  edukacji, Działanie 2.5. ,,Sku-

teczna pomoc społeczna’’. Tytuł konkursu 

„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych 

w  jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej przez nakierowanie działań na 

poprawę obsługi klienta”.
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DODATKOWY SPRZĘT 
DLA STRAŻAKÓW 

Specjalistyczny sprzęt o łącznej wartości 

niespełna 50 000 zł trafi ł do jednostek OSP 

z Winiar, Kunic, Gdowa, Marszowic, Pierz-

chowa i  Książnic. Wszystko dzięki dotacji, 

jaką Gmina Gdów pozyskała z Ministerstwa 

Sprawiedliwości. Jednostki OSP otrzymały  

zestawy PSP R1 z pełnym wyposażeniem, 

deską ortopedyczną i szynami Kremera (do 

stabilizacji złamanych kończyn).  Zestaw ra-

townictwa medycznego zawarty w torbie 

PSP R1 jest potrzebny każdemu strażako-

wi, aby można było udzielić Kwalifi kowanej 

Pierwszej Pomocy każdemu poszkodowane-

mu na miejscu zdarzenia w zgodzie z proce-

durami ratowniczymi. Dodatkowo, druhowie 

z OSP Pierzchów otrzymali defi brylator AED. 

Jest to urządzenie, które analizuje rytm serca 

poszkodowanego i decyduje o konieczności 

defi brylacji. 

SPRĘŻARKA DLA 
OSP Z GMINY GDÓW 

Sprężarka do napełniania butli powietrznych 

trafi ła z Komendy Powiatowej PSP w Wielicz-

ce do OSP Gdów. Sprzęt służy wszystkim jed-

nostkom z Gminy Gdów wykorzystującym 

aparaty ochrony dróg oddechowych pod-

czas akcji ratowniczo - gaśniczych i ćwiczeń. 

Urządzenie na ręce Wójta Gminy Gdów Zbi-

gniewa Wojasa i prezesa OSP Gdów Zbignie-

wa Gumułki przekazał były Komendant Po-

wiatowy PSP bryg. Mateusz Pieczko. Agregat 

wykorzystywany będzie do napełniania butli 

sprężonym powietrzem. Wykorzystywane są 

one przez strażaków podczas gaszenia poża-

rów w zadymionych budynkach i pomiesz-

czeniach.

NOWY RADIOWÓZ

Od grudniu 2017 r. policjanci z Komisariatu 

Policji w Gdowie mają do dyspozycji nowy 

BEZPIECZEŃSTWO
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radiowóz marki Opel Astra z silnikiem o mocy 

200 KM. Zakup pojazdu był współfi nansowa-

ny przez Gminę Gdów. Symboliczne przeka-

zanie kluczyków oraz poświęcenie pojazdu 

odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji 

w Wieliczce.

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZA
I POSIEDZENIE ZOSP RP

Pierwszy kwartał 2018 r. był czasem pod-

sumowania ubiegłorocznej działalności 

ochotniczych straży pożarnych. W ubie-

głym roku strażacy z Gminy Gdów 451 razy 

wyjeżdżali do udziału w akcjach (pożary, 

wypadki drogowe i kolizje, połamane drze-

wa i inne przeszkody na drodze, zabezpie-

czanie lądowiska Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, pompowanie studni, neu-

tralizacja plam oleju na drodze i inne). 

Zestawienie wyjazdów jednostek OSP.

OSP Gdów – 170 interwencje,

OSP Pierzchów – 59 interwencji,

OSP Winiary – 33 interwencje,

OSP Bilczyce – 24 interwencje,

OSP Marszowice – 24 interwencje,

OSP Niegowić – 20 interwencji,

OSP Cichawa – 20 interwencji,

OSP Kunice – 13 interwencji,

OSP Wieniec – 11 interwencji,

OSP Wiatowice – 11 interwencji,

OSP Niewiarów – 11 interwencji,

OSP Nieznanowice –10 interwencji,

OSP Książnice – 10 interwencji,

OSP Szczytniki – 9 interwencji,

OSP Liplas – 7 interwencji,

OSP Klęczana – 5 interwencji,

OSP Zagórzany - 5 interwencji,

OSP Fałkowice - 4 interwencje,

BEZPIECZEŃSTWO

OSP Stryszowa – 3 interwencje,

OSP Zręczyce – 2 interwencje.

Ponadto, w maju br. odbyło się posiedze-

nie Zarządu Gminnego OSP, w którym 

wzięli udział druhowie ze wszystkich jed-

nostek oraz przedstawicie Gminy Gdów . 

Omawiano m.in. tegoroczne zakupy sprzę-

tu i umundurowania strażackiego. 

Zebranie OSP Bilczyce

Zebranie OSP Nieznanowice
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KONKURS NA STANOWISKA 
DYREKTORA

W związku z zakończeniem 5-letniej ka-

dencji, Wójt Gminy Gdów ogłosił kon-

kurs na stanowisko Dyrektora Publicznej 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie. Do 

konkursu może przystąpić osoba, która 

spełnia wymagania określone w przepi-

sach w  sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 

dyrektora oraz inne stanowisko kierowni-

cze w poszczególnych typach publicznych 

szkół i rodzajach publicznych placówek. 

Oferty należało składać w terminie do 

1  czerwca 2018 r. na adres:  Urząd Gminy 

w Gdowie, Rynek 40, 32-420 Gdów lub oso-

biście na Dzienniku Podawczym Urzędu 

Gminy Gdów. 

WIĘCEJ MIEJSC W PRZEDSZKOLU

Gmina Gdów realizuje projekt, w ramach 

którego w Przedszkolu w Gdowie powstały 

dodatkowe oddziały dla maluchów. Ponad-

to, prowadzone są rozmowy z właściciela-

mi działek sąsiadujących z Przedszkolem 

w Gdowie dotyczące wykupu przez Gminę 

Gdów ich nieruchomości, dzięki czemu moż-

liwe byłoby rozbudowanie obiektu.

OŚWIATA

W ramach projektu pn. „Idę do przedszkola - 

rozszerzenie działalności oraz wzbogacenie 

oferty edukacyjnej przedszkola w Gdowie” 

zostały zaadaptowane na potrzeby przed-

szkolaków i odpowiednio doposażone po-

mieszczenia w budynku dotychczasowego 

gimnazjum. Utworzono tam dwa oddziały 

dla 45 dzieci (w tym jeden integracyjny). Po-

nadto, projekt obejmował dostosowanie ist-

niejących miejsc przedszkolnych do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami poprzez za-

kup pomocy dydaktycznych i doposażenie 

oddziałów.

Działania obejmują także rozszerzenie oferty 



31URZĄD GMINY GDÓW

OŚWIATA
zajęć dodatkowych dla maluchów (gimna-

styka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, za-

jęcia terapeutyczno - wyrównawcze, zajęcia 

rozwijające umiejętność uczenia z wykorzy-

staniem narzędzi i technologii cyfrowych, 

gry i zabawy matematyczno - logiczne, zaję-

cia rozwijające zainteresowania j. angielskim, 

zajęcia rozwijające kompetencje matema-

tyczno - przyrodnicze, zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczno - emocjonalne, zaję-

cia stymulujące rozwój psychoruchowy) oraz 

doskonalenie umiejętności, kompetencji 

i kwalifi kacji nauczycieli - studia podyplomo-

we, kursy kwalifi kacyjne, szkolenia.

Całkowita wartość projektu pn. „Idę do 

przedszkola (…)” wynosi 1 169 250,00 zł. 

Dofi nansowanie to 993 250,00 zł (15% war-

tości projektu). Zadanie współfi nansowane 

jest z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. 

Projekt realizowany jest od 1 września 2017 

do 31 grudnia 2019 r.

„KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ”

W maju i czerwcu odbywają obozy nauko-

we w Chłapowie nad Morzem Bałtyckim dla 

120 uczniów uczestniczących w projekcie 

„KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ – program rozwoju 

kompetencji w szkołach Gminy Gdów”. Or-

ganizacja obozów naukowych to tylko część 

działań zaplanowanych w ramach 2-letnie-

go programu, na realizację którego Gmina 

Gdów pozyskała dofi nansowanie w wyso-

kości 1 820 903,00 zł. stanowiące około 95% 

jego wartości. Benefi cjentami są uczniowie 

i nauczyciele szkół podstawowych w Gdo-

wie, Jaroszówce, Książnicach, Marszowicach, 

Niegowici, Wiatowicach i Zręczycach, a także 

gimnazjaliści z Gdowa i Niegowici. Realiza-

cję działań zaplanowano na okres od 1 lipca 

2017 do 30 czerwca 2019 roku. Celem głów-

nym projektu jest podniesienie kompetencji 

kluczowych: informatycznych, matematycz-
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nych i przyrodniczych uczniów oraz naby-

cie umiejętości kształcenia kompetencji 

kluczowych nauczycieli z  wykorzystaniem 

innowacyjnych oraz aktywnych metod na-

uczania. W  ramach projektu w szkołach 

realizowane są zajęcia rozwijające i  wy-

równawcze z  uczniami. Projekt przewiduje 

także zakup pomocy dydaktycznych do pra-

cowni informatycznych, matematycznych 

i  przyrodniczych, a  także organizację szko-

leń, warsztatów i studiów podyplomowych 

dla nauczycieli.

ENGLISH TEACHING 
W SP W GDOWIE

Szkoła Podstawowa w  Gdowie zamierza re-

alizować projekt „The Great History of Great 

Britain” (w ramach ścieżki English Teaching 

Activities Programu English Teaching). Au-

torem i  fundatorem Programu jest Polsko 

- Amerykańska Fundacja Wolności,  a krajo-

wym operatorem Nidzicka Fundacja Rozwo-

ju NIDA.

Cele i założenia projektu:

- zapoznanie uczestników z historią i kulturą 

Wielkiej Brytanii,

- przygotowanie i  przedstawienie spektaklu 

w j. angielskim dla szkoły i społeczności lo-

kalnej,

- wzbogacenie zasobu słownictwa,

-  ćwiczenie wymowy,

- wyjazd do Krakowa na warsztaty lub spek-

takl w ramach „Nauki bez granic”.

Termin realizacji:  rok szkolny 2018/2019 

Kwota grantu do pozyskania: 10 000 zł

Zajęcia pozalekcyjne: 60 h w roku szkolnym

Obóz naukowy nad Bałtykiem

OŚWIATA
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ZMIANA SEKRETARZA 
I KIEROWNIKA 

Sekretarz Gminy Gdów Józef Zając oraz 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa 

i  Ochrony Środowiska Henryk Hankus za-

kończyli swoją pracę zawodową i przeszli na 

emeryturę. Uroczyste pożegnanie odbyło się 

m.in. podczas 50. Sesji Rady Gminy.

Nowym Sekretarzem Gminy Gdów została 

Bożena Malarczyk (dotychczas pełniąca 

funkcję zastępcy Kierownika Referatu 

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, 

a wcześniej Głównego Księgowego 

Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty). 

Z kolei nowym Kierownikiem Referatu 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

został wybrany Tomasz Miszczyk.

„KIERUNEK KARIERA”

Kursy prawa jazdy kat. A, B, C+E, szkolenia ję-

zykowe, kursy informatyczne – to tylko niektó-

re propozycje szkoleń przeznaczone dla osób 

pracujących z terenu małopolski. Spotkanie 

informacyjne w Gdowie już 11 czerwca br. 

Szczegóły na stronie www.pociagdokariery.pl 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI 

Gmina Gdów aktywnie współpracuje z orga-

nizacjami pozarządowymi. Jednym z obsza-

rów współpracy jest pomoc w pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych. W  ostatnich mie-

siącach, za pośrednictwem Lokalnej Grupy 

Działania DOLINA RABY naszym organiza-

cjom zagwarantowano  środki na realizację 

następujących zadań:

a. OSP Gdów - „Remont wraz z modernizacją 

i  wyposażeniem pomieszczeń Strażackiej 

Izby pamięci służącej zachowaniu walo-

rów kulturowo - historycznych (...)” – kwo-

ta dofi nansowania: 80 000zł.

b. Gminny Związek Rolników, Kółek i  Orga-

nizacji Rolniczych - „Zakup strojów regio-

nalnych oraz promocja podczas imprez lo-

kalnych markowej żywności (…)” - kwota 

dofi nansowania: 19 999 zł.
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c. Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Po-

dolanach - „Zakup systemu wystawienni-

czego do promocji atrakcji turystycznych 

Gminy Gdów oraz zorganizowanie wysta-

wy plenerowej (…)” - kwota dofi nansowa-

nia: 19 850 zł.

Nasze organizacje pozyskały fundusze także 

z budżetu Województwa Małopolskiego:

a. Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Po-

dolanach - „Akademia aktywności społecz-

nej w ramach Gdowskiego UTW”– kwota 

dofi nansowania: 12 000 zł.

b. OSP Pierzchów „Ożywić pamięć” (m.in. or-

ganizacja rekonstrukcji potyczki stoczonej 

jesienią 1914 r. pod Łysą Górą na granicy 

Niegowici  i Wiatowic) – kwota dofi nanso-

wania: 15 000 zł.

c. OSP Pierzchów „Piknik historyczny PRO 

MEMORIA – ku pamięci gen. J. H. Dąbrow-

skiego” z okazji z 200. rocznicy śmierci 

gen. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz 

100. rocznicy Odzyskania Niepodległości - 

kwota dofi nansowania: 8 000 zł.

WSPARCIE ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

W  2017 r. po raz kolejny został ogłoszony 

konkurs ofert na  realizację zadań publicz-

nych. W  wyniku rozstrzygnięcia konkursu 

dotację na realizacje zadań w zakresie wspie-

rania i  upowszechniania kultury fi zycznej 

otrzymały:

• Ludowy Klub Sportowy „Gdovia” w Gdowie 

- 86 500 zł.

• Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” w  Niego-

wici - 16 750 zł.

• Ludowy Klub Sportowy „Raba” w  Książni-

cach - 24 500 zł.

• UKS ,,ROKICIE” Szczytniki - 31 000 zł.

• LKS ,,GRYF” Wiatowice - 4 500 zł.

• UKS przy Zespole Szkół w Gdowie - 5 500 zł.

• Wielicko – Gdowska Szkoła Walki Prime - 

9 000zł.

• UKS Grot – Gdów - 5 250 zł.

Projekty dofi nasowane w  zakresie prowa-

dzenia działalności rehabilitacyjnej na rzecz 

mieszkańców Gminy Gdów:

• CARITAS Archidiecezji Krakowskiej - 70 000 zł.

• Fundacja Osób Niepełnosprawnych w  Po-

dolanach - 70 000 zł.

Ogółem w  roku 2017 oferty złożyło 10 or-

ganizacji, z  którymi Gmina Gdów podpisała 

umowy na łączną kwotę 323 000 zł. Wszyst-

kie dotacje zostały rozliczone w terminie.

Adresatami działań sportowych było około 

1000 osób. Byli to przede wszystkim członko-

wie ludowych klubów piłkarskich i uczniow-

skich klubów sportowych. 

W  obszarze ochrony i  promocji zdrowia, 

wsparcie w  ośrodku rehabilitacyjnym w  Po-

dolanach otrzymało 654 mieszkańców gmi-

ny Gdów oraz wykonano 22 645 zabiegów. 

Zabiegi rehabilitacyjne odbywały się w  po-

mieszczeniach ośrodka, pomocy udzielono 

pacjentom w każdym przedziale wiekowym. 

W ramach pracy ośrodka odbywały się pora-

dy lekarza specjalisty. 

W  stacji opieki Caritas skorzystało łącznie 

2191 mieszkańców oraz wykonano 58 528 za-

biegów. Zabiegi rehabilitacyjne odbywały się 

w gabinetach stacji oraz w środowisku domo-

wym. Gimnastyka korekcyjna objęła również 

dzieci w wieku szkolnym od 7 do 16 roku życia 

oraz najmłodszych pacjentów w  wieku od 3 
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tyg. do 7 roku życia. W ramach prac stacji od-

bywały się porady i wizyty lekarza specjalisty 

oraz usługi pielęgniarsko - rehabilitacyjne 

udzielone w  domu chorego. Stacja umożli-

wia również wypożyczenie sprzętu rehabi-

litacyjnego takiego jak: wózki inwalidzkie, 

łóżka ortopedyczne, chodziki, kule.  

SZLAKAMI CMENTARZY 
WOJENNYCH

Kilkadziesiąt osób odpowiedziało na zapro-

szenie do udziału w  wycieczce historycz-

nej, która była jednym z  punktów progra-

mu całorocznych obchodów związanych 

z 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości. 

Uczestnicy odwiedzili miejsca, gdzie znaj-

dują się mogiły żołnierzy poległych w  I  woj-

nie światowej. Na trasie przejazdu znalazły się 

cmentarze w Cichawie, Niegowici i Gdowie. 

W role przewodników wcielili się pasjonaci 

historii wojskowości skupieni w  projekcie 

„Odkrywcy Historii”. Dodatkowo, o  histo-

rii cmentarza w  Cichawie opowiedział 

sołtys Krzysztof Chyrc oraz strażacy z OSP 

Cichawa.
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