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SZLAKI TURYSTYCZNE
Przebywając na terenie Gminy Gdów czeka na Ciebie wiele możliwości
spędzenia wolnego czasu. Jedną z form wypoczynku, do którego chcielibyśmy Cię zaprosić – jest przejazd szlakami rowerowymi prowadzącymi
naszymi okolicami. Mamy nadzieję, że mapa którą trzymasz w swoich
rękach ułatwi Ci poruszanie się opisanymi trasami.

Gdzie okiem sięgnąć… SZLAK WIDOKOWY

Nad Rabą w Gdowie

Gmina Gdów położona jest w centralnej części Województwa Małopolskiego, w Powiecie Wielickim na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych Myślenice – Bochnia, a także Kraków – Wieliczka – Limanowa.
Gmina Gdów znajduje się w południowo-zachodniej części Pogórza
Bocheńskiego oraz północno-wschodniej części Pogórza Wielickiego.
Zróżnicowane ukształtowanie – część terenu ma charakter równinny,
a część – falisto-pagórkowaty sprzyja rozwojowi turystyki i rekreacji.
W skład Gminy Gdów wchodzi 29 sołectw, które zajmują łączną powierzchnię ponad 100 km².
Na terenie gdowskiego Zarabia znajdują się obiekty sportowo-rekreacyjne
powstałe z myślą o mieszkańcach naszej gminy oraz licznie przybywających w nasze strony gościach
i turystach. Opisanym na stronach
niniejszego informatora walorom turystycznym znajdującym się na terenie
Gminy Gdów towarzyszy ciekawa
oferta gastronomiczna.
Drogi Turysto, oddajemy w Twoje ręce
folder mając nadzieję, że pomoże Ci
poznać bliżej naszą Małą Ojczyznę
i zwiąże Cię z naszą Gminą miłymi
wspomnieniami, które przywiodą Cię
w nasze strony ponownie!

Raba jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych walorów przyrodniczych
Gminy Gdów. Rzeka będąca prawobrzeżnym dopływem Wisły od wielu lat
stanowi główne miejsce odpoczynku dla wszystkich, którzy korzystając
z letnich promieni słońca licznie zjeżdżają się nad gdowskie Zarabie. Aby
urozmaicić czas spędzony przez mieszkańców i turystów nad gdowską
Rabą powstała Promenada – miejsce idealnie pasujące do spacerów oraz
spotkań towarzyskich.
Wypoczywając w Gminie Gdów nie można ominąć pięknego punktu
widokowego położonego w Stryszowej, z którego można zaobserwować
atrakcyjność ukształtowania terenu okolicznych miejscowości. Nad okolicą góruje niezwykły, 14-metrowy Krzyż Milenijny.
W każdym zakątku Polski zobaczyć można urokliwie dwory szlacheckie,
również w naszej gminie znajdują się przykłady takich zabudowań. Znajdują się one na terenie m.in. Bilczyc, Gdowa czy Niegowici. Jednym z pięknych
przykładów drewnianej zabudowy dworskiej jest zręczycki, modrzewiowy
dwór Feillów, usytuowany w okalającym go Lesie Wólczańskim.
Szlaki rowerowe to propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Do dyspozycji rowerzystów oddane zostały następujące szlaki: widokowy, kulturowy,
kulinarny oraz trasa pieszo-rowerowa.
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GMINA GDÓW

32-420 Gdów, Rynek 40,
www.gdow.pl

Promenada na gdowskim Zarabiu

WARTO ZOBACZYĆ
W samym sercu Gdowa znajduje się Sanktuarium NMP, w którym można
zobaczyć słynący łaskami
obraz z wizerunkiem Maryi,
koronowany w 1999 r.
Najstarsze fragmenty Sanktuarium pochodzą z XV w.,
w tym dwutonowy, spiżowy
dzwon z 1462 r. zwany powszechnie starszym bratem
dzwonu Zygmunta z Wawelskiej katedry.
Sanktuarium NMP

AKTYWNIE W GMINIE GDÓW
Możliwość skorzystania z kortu tenisowego lub boiska do siatkówki
plażowej to pierwsza z naszych
propozycji, a nowoczesne boiska
gwarantują wyśmienitą zabawę
w gronie znajomych i rodziny.
Dla wszystkich tych, którzy lubią
spędzać czas na siłowni proponu- Boisko do siatkówki
jemy wykorzystać przyrządy znajdujące się w naszej Strefie Rekreacji.
Trening „pod chmurką” to forma aktywności pozwalająca cieszyć się
możliwością wykonywania ćwiczeń na świeżym powietrzu. W sąsiedztwie siłowni znajduje się również ścianka wspinaczkowa.
Dużą popularnością wśród młodzieży cieszy się skatepark. Obiekt
przeznaczony dla amatorów jazdy na deskorolce, rolkach czy BMXie
zapewnia pełnię satysfakcji wszystkim fanom sportów ekstremalnych.
Do innych propozycji należą również boisko asfaltowe do gry w koszykówkę, tenis stołowy oraz place zabaw dla najmłodszych. Czekamy na Ciebie!

Plac zabaw

Skate Park

Dwór Feillów w Woli Zręczyckiej

Na gdowskim cmentarzu znajduje się Kopiec powstańców krakowskich
z 1846 r., którzy stoczyli w okolicach Gdowa bitwę z wojskami austriackimi.
Kopiec jest także ich mogiłą – pochowanych jest tu 154 uczestników bitwy.
W obrębie Gminy Gdów można odwiedzić trzy cmentarze wojenne – o numerach 333, 335 oraz 375. Informacje o miejscach spoczynku żołnierzy z okresu
Wielkiej Wojny można znaleźć na stronie www.cmentarze.jasonek.pl
Parafia w Niegowici jest miejscem
pierwszej posługi duszpasterskiej ks.
Karola Wojtyły, późniejszego papieża
Jana Pawła II. Obowiązki wikarego
pełnił w tutejszej parafii na początku
swojej kapłańskiej drogi. Przed niegowickim kościołem stoi pomnik
Karola Wojtyły, wyjątkowy – bo ukazujący go jako młodego wikarego u
progu swojej drogi do świętości. W
Niegowici znajduje się również Regionalna Izba Pamięci poświęcona jego
osobie oraz cmentarz wojenny, będą- Kościół w Niegowici
cy miejscem spoczynku austriackich
i rosyjskich żołnierzy.
Pierzchów – miejscowość, w której
na świat przyszedł gen. Jan Henryk
Dabrowski, twórca Legionów Polskich
we Włoszech, bohater Hymnu Polski.
Dla upamiętnienia niezwykłego krajana mieszkańcy usypali Kopiec, obok
którego można podziwiać pamiątkowy pomnik Generała. W miejscowości
znajduje się również Izba Pamięci
jego osoby oraz pomnik przyrody
nieożywionej – głaz narzutowy, będą- Kopiec w Pierzchowcu na szlaku
cy „pamiątką” po zlodowaceniu połu- kulturowym
dniowopolskim.
W Hucisku swój dom twórczy
posiadał wybitny krakowski malarz
i reżyser Tadeusz Kantor. Co ciekawe
– budynek pozostaje jedynym zrealizowanym projektem architektonicznym artysty. Obok domu stoi 14-metrowa rzeźba autorstwa Kantora –
tzw. Krzesło Kantora, betonowa
konstrukcja będącą najbardziej
charakterystycznym elementem
miejscowego krajobrazu. W miejscowości znajduje się również zabytko- Obok Kantorówki
wy dwór szlachecki oraz katakumby rodziny Lipowskich.

DŁUGOŚĆ: 6,9 km
PRZEBIEG TRASY: Gdów Zarabie II – Gdów ul. Kwiatowa –
Gdów ul. Stadnicka – Stryszowa – Zręczyce – Gdów (DW 966) –
Gdów ul. Stadnicka – Gdów Zarabie II
Na początku podróży naszymi trasami zapraszamy Cię do zapoznania
się z tzw. szlakiem widokowym. Najkrótszy, siedmiokilometrowy dystans
oferuje możliwość dotarcia do pięknych miejsc, w których spojrzysz na
Gdów i okalające go miejscowości. Początek trasy znajduje się na terenie
Zarabia II, obok Zajazdu Szałas. Przejeżdżając przez most na Rabie mijamy po prawej stronie Strefę Rekreacji na Zarabiu, skręcając następnie
w ul. Stadnicką. Po 1 km skręcamy w asfaltową drogę do Stryszowej.
Niewątpliwie tutaj napotykamy najtrudniejszy etap trasy, ze względu na
konieczność pokonania blisko kilometrowego podjazdu pod wspomnianą
miejscowość. Po minięciu tego odcinka znajdziemy się w Stryszowej,
w której znajduje się piękny punkt widokowy wraz z 14-metrowym Krzyżem
Milenijnym. Kolejne etapy trasy
są już zdecydowanie łatwiejsze,
m.in. liczący 4 kilometry odcinek
prowadzący przez Zręczyce. Ze
Zręczyc, obok budynku Szkoły
Podstawowej, skręcamy w lewo,
w kierunku tzw. Skotnicy, którą
docieramy do ul. Łapanowskiej,
i dalej do terenu Zarabia II zamykając całą pętlę.
Decydując się na przejazd właśnie tą trasą… PAMIĘTAJ!
• •Jest to trasa jednokierunkowa, tzn. oznakowana z Gdowa
w kierunku Stryszowej. Kierując się w przeciwną stronę
trasa jest uciążliwa i pełna
długich podjazdów.
• Poruszasz się w całości drogami asfaltowymi
Na szlaku widokowym

TROCHĘ HISTORII… SZLAK KULTUROWY

DŁUGOŚĆ: 36,1 km
PRZEBIEG TRASY: Gdów Zarabie II – Marszowice – Nieznanowice
– Pierzchów – Niegowić – Liplas – Wiatowice – Jawczyce – Bilczyce –
Niżowa – Hucisko – Winiary – Kunice – Fałkowice – Gdów Zarabie II
Szlak kulturowy jest najdłuższym do pokonania ze wszystkich opisanych
tutaj szlaków. Wybierając podróż tą trasą mamy do pokonania ponad 40
kilometrów. Na całej długości drogi znajduje się wiele obiektów, które stanowią świadectwo lokalnej historii. Rozpoczynając drogę przy Zajeździe
Szałas, poruszamy się przez most na Rabie w kierunku ul. Targowej, która
prowadzi do Marszowic, i dalej do miejscowości Nieznanowice, kierujemy
się prosto – wzdłuż stawów. Na długości 2,6 km, malowniczym terenem
wzdłuż Raby, jednym z najciekawszych krajobrazowo odcinków szlaku,
docieramy do Pierzchowca - miejsca urodzin gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, twórcy Legionów Polskich we Włoszech. Znajduje się tu kopiec
i pomnik ku jego pamięci. Równie interesującym przystankiem na naszej
trasie jest Niegowić – pierwsza parafia na drodze posługi kapłańskiej ks.
Karola Wojtyły. Przed kościołem stoi wyjątkowy pomnik przedstawiający
Ojca Świętego Jana Pawła II z początków jego pracy duszpasterskiej.
Dalej na szlaku spotykamy piękny dwór szlachecki znajdujący się jeszcze
w Niegowici. Z Gminą Gdów związany był również wybitny polski artysta
Tadeusz Kantor, jego Dom Pracy Twórczej znajduje się w Hucisku. Obok
budynku stoi Krzesło Kantora – 14-metrowa konstrukcja stanowiąca
charakterystyczny punkt okolicy. Mijając „Kantorówkę” poruszamy się
zjeżdżając w Dolinę Raby do DW 967 - w kierunku Kunic, Fałkowic, w których
mijając remizę OSP zmierzamy
w kierunku gdowskich ulic – Na
Grobli oraz Łapanowskiej, gdzie
następuje zamknięcie pętli.
Decydując się na przejazd właśnie tą trasą… PAMIĘTAJ!
• Szlak prowadzi głównie drogami asfaltowymi, poruszamy
się w dużej mierze drogami
publicznymi co ułatwia modyfikację szlaku według własnego
uznania
Oprócz trzech głównych szlaków rowerowych opisanych
w niniejszym folderze w Gminie
Gdów można również poruszać
się gminną trasą pieszo-rowerową oraz 17-kilometrowym
odcinkiem szlaku Żeleńskich. Pomnik Ojca Św. Jana Pawła II

Restauracja i Łowisko Kuter Port w Nieznanowicach

WYTĘŻAJĄC ZMYSŁ SMAKU… SZLAK KULINARNY

DŁUGOŚĆ: około 20,2 km
PRZEBIEG TRASY: Gdów Zarabie II – Podolany skrzyżowanie –
Las Wólczański – Klęczana (granica gminy) – Wieniec – Dąbrowica –
Podolany Skrzyżowanie – Gdów Zarabie II
Kolejną propozycją jaką chcielibyśmy przedstawić jest szlak kulinarny. Poruszając się nim zyskujemy możliwość spotkania na swojej drodze obiektów
gastronomicznych znajdujących się na jego trasie bądź też w jego pobliżu.
Wyruszając z terenu Zarabia należy kierować się w stronę gdowskich Dłużyzn,
gdzie ścieżką rowerową dotrzemy do Podolan. Następnie podjeżdżamy przez
Las Wólczański stanowiący piękną scenerię dla Dworu Feillów – dawnego
majątku ziemskiego oferującego dziś m.in. możliwość noclegu. Kolejny
odcinek to tzw. Droga Jakubowska prowadząca wzdłuż granicy Gminy Gdów
w Klęczanie. Po minięciu wsi osiągamy Jaroszówkę i Wieniec. W Wieńcu
znajduje się łowisko i smażalnia, w której zasmakujemy m.in. potraw rybnych.
Co ciekawe, w kulinariach można nie tylko posmakować, ale również... o nich
poczytać. Opuszczając bowiem Wieniec – Czarnym Szlakiem, po przejechaniu
półtora kilometra można dojechać do Dąbrowicy, gdzie drogowskaz wskaże
dalszy dojazd do znajdującego się na terenie d. dworu Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej – zawierającego zbiór publikacji kulinarnych nie tylko
z regionu, ale i z całej Polski. Wracając na szlak, żegnamy Dąbrowicę skręcając
w stronę Raby, przed mostem nad Rabą pokonujemy zakręt w lewo, gdzie po
trzech przejechanych kilometrach osiągamy kolejny most – pod Klęczaną.
Przejeżdżając przez niego zyskujemy możliwość zapoznania się ze smakami
nieznanowickiej restauracji i łowiska Kuter Port. Chcąc natomiast trzymać
się szlaku kierujemy w stronę Podolan, gdzie pokonując po raz drugi tutejsze
skrzyżowanie wracamy Dłużyznami na Zarabie – miejsca rozpoczęcia podróży.
Decydując się na przejazd właśnie tą trasą… PAMIĘTAJ!
• Spośród ponad 17 kilometrów szlaku 3,5 km prowadzi drogami utwardzonymi, a więc nie asfaltowymi

TRASA PIESZO-ROWEROWA

DŁUGOŚĆ: 11 km
Trasa pieszo-rowerowa to propozycja
rekreacyjnej podróży
rowerem, która zajmuje około godziny
czasu. Początek wycieczki rozpoczynamy
obok Zajazdu Szałas
na gdowskim Zarabiu, i stąd kierujemy
się w kierunku Dłużyzn, gdzie skręcamy w lewo osiągając Tor Mała Finlandia w Podolanach i stawy
miejscowość Podo- w Nieznanowicach
lany. Jadąc przez wieś trzymamy się lewej strony docierając do tzw. Małej
Finlandii – toru rajdowego przyciągającego fanów czterech kółek i wyścigów,
gdzie przy ścieżce rowerowej stoją różne wraki aut. Okolica jest również
miejscem katastrofy amerykańskiego samolotu z okresu II wojny światowej
– o czym przypomina stojąca przy drodze tabliczka informacyjna. Podolany
mijamy ponownie kierując się w lewo. W Klęczanie czeka nas podjazd, będący
jedynym trudniejszym odcinkiem trasy. Po jego pokonaniu – zjazd w kierunku
mostu, a za nim – Restauracja Kuter Port, gdzie specjałem są ryby z tutejszego
łowiska. Po minięciu obiektu, tuż za łowiskami droga wśród pól prowadzi nas
w kierunku kolejnej wsi – Marszowic. Dojeżdżając do zabudowań miejscowości
po raz kolejny odbijamy w lewo – i trzymając się lewej strony docieramy do
gdowskiego mostu na Rabie. Przejeżdżając pod nim dotrzemy do ostatniego
punktu podróży – ul. Targowej i „Mojego Rynku”, gdzie zamyka się pętla.

MAPA TURYSTYCZNA

Szlaki rowerowe
i turystyczne
w Gminie Gdów
skala 1 : 40 000

SZLAK ŻELEŃSKICH

DŁUGOŚĆ: Niepołomice – Jodłownik 49,6 km, Gdów Zarabie – Niepołomice 24,4 km, Gdów Zarabie – Jodłownik 25,2 km
Szlak Żeleńskich (szlak czarny) liczy blisko 50 km długości, a jego trasa
jest wyjątkowo bogata w walory turystyczne. Początek szlaku ulokowany
jest w Niepołomicach, biegnąc w kierunku południowym przebiega kolejno
przez Gminy: Kłaj, Gdów i Łapanów swoją trasą zamykając w Jodłowniku.
Największą atrakcją – związaną z samą nazwą szlaku jest dwór Żeleńskich
w Grodkowicach, majątek ziemski będący dawną siedzibą rodu szlacheckiego
Żeleńskich. Odcinek szlaku przebiegający przez Gminę Gdów to ponad 20 km
trasy. Miejscowości, które mijamy poruszając się w kierunku Łapanowa
i Jodłownika to kolejno: Cichawa – Krakuszowice – Niegowić – Niewiarów
– Liplas – Gdów – Podolany – Klęczana. W samym Gdowie szlak przebiega
przez węzeł szlaków na terenie Zarabia II, co pozwala – według uznania – skierować się na jeden ze szlaków Gminy Gdów przedstawionych w tym folderze.

www.gdow.pl

