
Gmina Spytkowice

„„Miejsce gdzie natura nas otacza i obejmuje,Miejsce gdzie natura nas otacza i obejmuje,
  a jej piękno wlewa w serca ciszę i spokój.”a jej piękno wlewa w serca ciszę i spokój.”

Zator, dnia 5 listopada 2014 r.



CharakterystykaCharakterystyka

Gmina Spytkowice

Położona jest w zachodniej części województwa 
małopolskiego, w powiecie wadowickim, 
którego jest najdalej na północ wysuniętą 
częścią. Jej północną granicę stanowi dawne
i obecne koryto Wisły, zaś w części zachodniej 
sięga po Pogórze Wielickie.

Gmina zajmuje obszar o powierzchni 5008ha
i zamieszkuje ją ponad 10 tys. Mieszkańców,
a w jej skład wchodzi sześć sołectw: 
Spytkowice, Ryczów, Bachowice, Miejsce, 
Półwieś i Lipowa.



WstępWstęp

Gmina Spytkowice była jednym z liderów założycieli stowarzyszenia Doliny Gmina Spytkowice była jednym z liderów założycieli stowarzyszenia Doliny 
Karpia, którego wizję sformułowano jako główny ośrodek hodowli karpia oraz Karpia, którego wizję sformułowano jako główny ośrodek hodowli karpia oraz 
wędkarstwa w Polsce, posiadający rozbudowaną i kompleksową ofertę turystyczną.wędkarstwa w Polsce, posiadający rozbudowaną i kompleksową ofertę turystyczną.

Stawy hodowlane w Dolinie Karpia należą do jednych z największychStawy hodowlane w Dolinie Karpia należą do jednych z największych
i zarazem najciekawszych kompleksów stawowych w Polsce. Na terenie naszej i zarazem najciekawszych kompleksów stawowych w Polsce. Na terenie naszej 
gminy zajmują one obszar ponad 300 ha. gminy zajmują one obszar ponad 300 ha. 

Projekty realizowane w ramach partnerstwa w Dolinie Karpia są czynnikami, Projekty realizowane w ramach partnerstwa w Dolinie Karpia są czynnikami, 
które przyczyniają się  m. in. do  poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, które przyczyniają się  m. in. do  poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, 
aktywizacji mieszkańców oraz realizacji zadań inwestycyjnych. aktywizacji mieszkańców oraz realizacji zadań inwestycyjnych. 



Kadencja
2006 - 2010

Gmina Spytkowice



Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania kompleksu Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania kompleksu 
budynków użyteczności publicznej położonych w Spytkowicach budynków użyteczności publicznej położonych w Spytkowicach 

przy ul. Zamkowej 12 pełniących funkcję administracyjno - biurową przy ul. Zamkowej 12 pełniących funkcję administracyjno - biurową 
i społeczno - kulturalną – etap I nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachowej.i społeczno - kulturalną – etap I nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachowej.

Przeprowadzenie I etapu remontu budynku wielofunkcyjnego, przyczyniło się do Przeprowadzenie I etapu remontu budynku wielofunkcyjnego, przyczyniło się do 
poprawy warunków w obiekcie.poprawy warunków w obiekcie.

Wartość projektu: 397 942,44 złWartość projektu: 397 942,44 zł
Kwota dofinansowania: 83 421,00 złKwota dofinansowania: 83 421,00 zł



Święto kolarstwa w Gminie Spytkowice Święto kolarstwa w Gminie Spytkowice 
– Organizacja Startu etapu 48 Małopolskiego Wyścigu Górskiego – Organizacja Startu etapu 48 Małopolskiego Wyścigu Górskiego 

oraz imprezy sportowo – rekreacyjnej towarzyszącej startowi wyścigu.oraz imprezy sportowo – rekreacyjnej towarzyszącej startowi wyścigu.

Realizacja operacji umożliwiła aktywne uczestnictwo całych rodziny w wydarzeniu Realizacja operacji umożliwiła aktywne uczestnictwo całych rodziny w wydarzeniu 
sportowym.sportowym.

Wartość projektu: 13 044,50 złWartość projektu: 13 044,50 zł
Kwota dofinansowania: 8 719,00 zł  Kwota dofinansowania: 8 719,00 zł  



Powstanie ogólnodostępnej strefy rekreacyjno – wypoczynkowej Powstanie ogólnodostępnej strefy rekreacyjno – wypoczynkowej 
przy ul. Długiej w miejscowości Ryczów na terenie Gminy Spytkowice.przy ul. Długiej w miejscowości Ryczów na terenie Gminy Spytkowice.

Celem operacji był rozwój turystyki, rekreacji oraz stworzenie możliwości Celem operacji był rozwój turystyki, rekreacji oraz stworzenie możliwości 
do aktywnego spędzania wolnego czasu.do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Wartość projektu: 36 181,10 zł, Wartość projektu: 36 181,10 zł, 
Kwota dofinansowania: 20 759,64 złKwota dofinansowania: 20 759,64 zł



Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez remont chodników Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez remont chodników 
dla pieszych na ul. Bożego Ciała, Świętego Jana i Świętej Katarzynydla pieszych na ul. Bożego Ciała, Świętego Jana i Świętej Katarzyny

 w miejscowości Spytkowice. w miejscowości Spytkowice.

Podstawowym celem realizacji projektu było Podstawowym celem realizacji projektu było 
podniesienie standardu życia mieszkańców podniesienie standardu życia mieszkańców 
Gminy Spytkowice.Gminy Spytkowice.

Wartość projektu: 99 122,91 złWartość projektu: 99 122,91 zł
Kwota dofinansowania:Kwota dofinansowania: 60 936,00 zł 60 936,00 zł



Kadencja
2010 - 2014

Gmina Spytkowice



  Realizacja projektu "Przeprowadzenie warsztatów  i spotkań Realizacja projektu "Przeprowadzenie warsztatów  i spotkań 
profilaktyczno - edukacyjnych - Młodzi Rzecznikami Wiedzy".profilaktyczno - edukacyjnych - Młodzi Rzecznikami Wiedzy".

Projekt polegał na realizacji 20 profesjonalnych warsztatów drukarskich Projekt polegał na realizacji 20 profesjonalnych warsztatów drukarskich 
i papierniczych oraz 12 spektakli teatralnych.i papierniczych oraz 12 spektakli teatralnych.

            

Wartość projektu: 5 660,00 złWartość projektu: 5 660,00 zł
Kwota dofinansowania: Kwota dofinansowania: 3 962,00 zł3 962,00 zł



Nagranie płyty Gminnej Orkiestry Dętej z RyczowaNagranie płyty Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa

Nagranie płyty to zarejestrowanie Nagranie płyty to zarejestrowanie 
muzycznej działalności Gminnej Orkiestry muzycznej działalności Gminnej Orkiestry 

Dętej z Ryczowa. Celem tego Dętej z Ryczowa. Celem tego 
przedsięwzięcia było kultywowanie lokalnej przedsięwzięcia było kultywowanie lokalnej 

twórczości kulturalnej. Orkiestra, twórczości kulturalnej. Orkiestra, 
dostarczyła nam bardzo ciekawej muzycznej dostarczyła nam bardzo ciekawej muzycznej 

lektury. Płyta cieszy się dużym lektury. Płyta cieszy się dużym 
zainteresowaniem - została wydana zainteresowaniem - została wydana 

w nakładzie 1000 szt.w nakładzie 1000 szt.

Wartość projektu: 8 800,00 złWartość projektu: 8 800,00 zł
Kwota dofinansowania: 6 118,00 zł Kwota dofinansowania: 6 118,00 zł 



Rodzinny Turniej SołectwRodzinny Turniej Sołectw

Impreza plenerowa „Rodzinny Turniej Sołectw”, która pozwoliła na integrację Impreza plenerowa „Rodzinny Turniej Sołectw”, która pozwoliła na integrację 
społeczną poprzez dobrą zabawę oraz na zagospodarowanie czasu wolnego całych społeczną poprzez dobrą zabawę oraz na zagospodarowanie czasu wolnego całych 
rodzin.rodzin.

Wartość projektu: Wartość projektu: 21 635,29 zł21 635,29 zł
Kwota dofinansowania: Kwota dofinansowania: 13 015,56 zł 13 015,56 zł 



Remont i termomodernizacja Pawilonu Sportowego LKS „Orzeł” Ryczów Remont i termomodernizacja Pawilonu Sportowego LKS „Orzeł” Ryczów 
w celu poprawy zaplecza sportowego miejscowości.w celu poprawy zaplecza sportowego miejscowości.

Głównym celem inwestycji był rGłównym celem inwestycji był rozwój infrastruktury publicznej ze szczególnym ozwój infrastruktury publicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem infrastruktury turystycznej.uwzględnieniem infrastruktury turystycznej.

Wartość inwestycji: Wartość inwestycji: 265 686,06 zł265 686,06 zł
Kwota dofinansowania: Kwota dofinansowania: 172 803,00 zł172 803,00 zł



Projekt "Promocja skarbów sakralnych Gminy Spytkowice Projekt "Promocja skarbów sakralnych Gminy Spytkowice 
i Doliny Karpia poprzez wydanie albumu, mapy i widokówek i Doliny Karpia poprzez wydanie albumu, mapy i widokówek 

prezentujących ich walory"prezentujących ich walory"

Jest to bogata publikacja dotycząca Jest to bogata publikacja dotycząca 
obiektów sakralnych położonych na obiektów sakralnych położonych na 
terenie gminy Spytkowice.                        terenie gminy Spytkowice.                        
Wydawnictwo składa się z trzech części: Wydawnictwo składa się z trzech części: 
albumu, mapy i widokówek.albumu, mapy i widokówek.

Wartość projektu: 44 324,00 złWartość projektu: 44 324,00 zł
Kwota dofinansowania: 25.000,00 złKwota dofinansowania: 25.000,00 zł



„„Sukces na talerzu, czyli promocja tradycyjnych potraw lokalnych Sukces na talerzu, czyli promocja tradycyjnych potraw lokalnych 
poprzez wydanie książki kucharskiej i zorganizowanie imprezy poprzez wydanie książki kucharskiej i zorganizowanie imprezy 

promocyjnej z degustacją potraw”promocyjnej z degustacją potraw”

Publikacja jest wspaniałą lekturą 
przynoszącą dużo konkretnego pożytku. 
Pozwala nam poznać lub przypomnieć 
sobie dawne tradycyjne potrawy. 
Przepisy, które znajdują się na stronach 
tej książki są napisane w sposób bardzo 
przejrzysty, każda z nich jest pięknie 
zilustrowana fotografią.

Wartość projektu: 31 175,50 zł
Kwota dofinansowania: 24 232,00 zł 



Poszerzenie oferty edukacyjno - kulturalnej świetlic wiejskich działającychPoszerzenie oferty edukacyjno - kulturalnej świetlic wiejskich działających
 w miejscowościach Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Miejsce i Półwieś na terenie  w miejscowościach Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Miejsce i Półwieś na terenie 

Gminy Spytkowice poprzez zakup zestawów komputerowych wrazGminy Spytkowice poprzez zakup zestawów komputerowych wraz
 z umeblowaniem stanowisk komputerowych. z umeblowaniem stanowisk komputerowych.

Poprzez realizację operacji świetlice wiejskie zostały wyposażone w stanowiska Poprzez realizację operacji świetlice wiejskie zostały wyposażone w stanowiska 
komputerowe.komputerowe.

Wartość projektu: 13 304,98 złWartość projektu: 13 304,98 zł
Kwota dofinansowania: 7 571,00 zł Kwota dofinansowania: 7 571,00 zł 



Produkty lokalneProdukty lokalne

Na terenie gminy Koła Gospodyń Na terenie gminy Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz Związek EmerytówWiejskich oraz Związek Emerytów
i Rencistów kultywują tradycję produktów i Rencistów kultywują tradycję produktów 
lokalnych, które mają również szansę lokalnych, które mają również szansę 
wypromować gminę.                              wypromować gminę.                              
Produkty te przyrządzane są według Produkty te przyrządzane są według 
ponad 100 – letnich receptur. Dużą furorę ponad 100 – letnich receptur. Dużą furorę 
robi sernik królewski, który znalazł robi sernik królewski, który znalazł 
uznanie i w maju 2012 r. otrzymał uznanie i w maju 2012 r. otrzymał 
Certyfikat Doliny Karpia w kategorii Certyfikat Doliny Karpia w kategorii 
Kulinarne Produkty Lokalne, a w 2013 r. Kulinarne Produkty Lokalne, a w 2013 r. 
został wpisany na Listę Produktów został wpisany na Listę Produktów 
Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Zmiana sposobu użytkowania i remont budynku Domu StrażakaZmiana sposobu użytkowania i remont budynku Domu Strażaka
 w Bachowicach wraz z modernizacją części bojowej remizy Ochotniczej  w Bachowicach wraz z modernizacją części bojowej remizy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w celu poprawy zaplecza kulturalnego miejscowości.Straży Pożarnej w celu poprawy zaplecza kulturalnego miejscowości.

W wyniku operacji nastąpił rozwój infrastruktury społeczno - kulturalnej, poprawa W wyniku operacji nastąpił rozwój infrastruktury społeczno - kulturalnej, poprawa 
funkcjonowania, stanu technicznego i estetycznego budynku.funkcjonowania, stanu technicznego i estetycznego budynku.

Wartość inwestycji: 411 709,33 złWartość inwestycji: 411 709,33 zł
Kwota dofinansowania: 115 274,92 złKwota dofinansowania: 115 274,92 zł



Festiwal Orkiestr Dętych Doliny KarpiaFestiwal Orkiestr Dętych Doliny Karpia

Realizacja tego przedsięwzięcia stworzyła możliwość integracji orkiestr,Realizacja tego przedsięwzięcia stworzyła możliwość integracji orkiestr,
a uczestnikom wysłuchania wielu znakomitych  utworów w wykonaniu a uczestnikom wysłuchania wielu znakomitych  utworów w wykonaniu 
wspaniałych muzyków i ich dyrygentów.                                             wspaniałych muzyków i ich dyrygentów.                                             

Wartość projektu: 9 401,50 złWartość projektu: 9 401,50 zł
Kwota dofinansowania: 6 204,55 złKwota dofinansowania: 6 204,55 zł  

                



Festiwal Rzemiosła w Gminie SpytkowiceFestiwal Rzemiosła w Gminie Spytkowice

Podczas festiwalu można było miłoPodczas festiwalu można było miło
i w muzycznym klimacie spędzić wolny i w muzycznym klimacie spędzić wolny 
czas, przede wszystkim dzięki zespołowi czas, przede wszystkim dzięki zespołowi 
„BRATHANKI”, który zagrał dla licznej „BRATHANKI”, który zagrał dla licznej 
publiczności bardzo żywiołowopubliczności bardzo żywiołowo
i dynamicznie swoje największe przeboje. i dynamicznie swoje największe przeboje. 
Cała impreza ubarwiona została pięknymi, Cała impreza ubarwiona została pięknymi, 
kolorowymi stoiskami na których własne kolorowymi stoiskami na których własne 
wyroby zaprezentowali rzemieślnicywyroby zaprezentowali rzemieślnicy
z terenu Doliny Karpia.z terenu Doliny Karpia.

                

                Wartość projektu: 39 842,32 złWartość projektu: 39 842,32 zł
        Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł         Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł 



Zakup łodzi wraz z przyczep do transportu Zakup łodzi wraz z przyczep do transportu 
w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej 

i zabezpieczenia obszarów chronionychi zabezpieczenia obszarów chronionych

Celem operacji była poprawa ochrony przeciwpowodziowej i zabezpieczenie Celem operacji była poprawa ochrony przeciwpowodziowej i zabezpieczenie 
obszarów chronionych na terenie Doliny Karpia, co przyczyniło się równieżobszarów chronionych na terenie Doliny Karpia, co przyczyniło się również
do poprawy stanu środowiska naturalnego.do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Wartość projektu: 31 919,00 złWartość projektu: 31 919,00 zł
Kwota dofinansowania: 22 057,00 złKwota dofinansowania: 22 057,00 zł



Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Spytkowice poprzez rozbudowę, Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Spytkowice poprzez rozbudowę, 
przebudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń przebudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń 
istniejącego budynku pawilonu sportowego „LKS Astra” w Spytkowicach.istniejącego budynku pawilonu sportowego „LKS Astra” w Spytkowicach.

Celem operacji była poprawa funkcjonowania, stanu technicznego i estetycznego Celem operacji była poprawa funkcjonowania, stanu technicznego i estetycznego 
budynku.budynku.

Wartość projektu: 1 131 878,66 złWartość projektu: 1 131 878,66 zł
Kwota dofinansowania: 355 643,00 złKwota dofinansowania: 355 643,00 zł

`



Budowa zaplecza sportowego Budowa zaplecza sportowego 
dla Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieśdla Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieś

Celem nadrzędnym projektu był rozwój infrastruktury społecznej oraz aktywizacja Celem nadrzędnym projektu był rozwój infrastruktury społecznej oraz aktywizacja 
mieszkańców sołectwa Półwieś. mieszkańców sołectwa Półwieś. 

Wartość projektu: 411 136,92 złWartość projektu: 411 136,92 zł
Kwota dofinansowania: 157 900,00 złKwota dofinansowania: 157 900,00 zł



Tradycja, folklor, obyczaje... –Tradycja, folklor, obyczaje... –założenie zespołu regionalnego wraz założenie zespołu regionalnego wraz 
z zakupem strojów oraz organizacją imprezy podsumowującej projekt.z zakupem strojów oraz organizacją imprezy podsumowującej projekt.

Kultywowanie miejscowych tradycji jest ważnym elementem każdej społeczności Kultywowanie miejscowych tradycji jest ważnym elementem każdej społeczności 
lokalnej, dlatego też chcemy zrealizować projekt, który rozpoczęły trwające już lokalnej, dlatego też chcemy zrealizować projekt, który rozpoczęły trwające już 
warsztaty z profesjonalnym instruktorem.                                                   warsztaty z profesjonalnym instruktorem.                                                   
Nabyte umiejętności zespół regionalny zaprezentuje podczas imprezy Nabyte umiejętności zespół regionalny zaprezentuje podczas imprezy 
promującej, która odbędzie się w marcu 2015 r. Ponadto planujemy zakup promującej, która odbędzie się w marcu 2015 r. Ponadto planujemy zakup 
strojów i sprzętu. Zespół swoimi występami kultywować będzie regionalne strojów i sprzętu. Zespół swoimi występami kultywować będzie regionalne 
tradycje, szerzyć kulturę oraz promować gminę, a również Dolinę Karpia.tradycje, szerzyć kulturę oraz promować gminę, a również Dolinę Karpia.

Wartość projektu: 30 553,50 złWartość projektu: 30 553,50 zł
Planowana kwota dofinansowania: 21 600,00 zł Planowana kwota dofinansowania: 21 600,00 zł   



„„Łączy nas rzeka – organizacja plenerowej imprezy kulturalnej Łączy nas rzeka – organizacja plenerowej imprezy kulturalnej 
promującej walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez promującej walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez 

pryzmat rzek”.pryzmat rzek”.

Impreza była okazją do promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru Impreza była okazją do promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru 
LGD. Ponadto podczas imprezy wystąpił zespół SKALDOWIE, który okazał się LGD. Ponadto podczas imprezy wystąpił zespół SKALDOWIE, który okazał się 
doskonałym uzupełnieniem tej imprezy oraz przyczynił się do udziału tak licznej doskonałym uzupełnieniem tej imprezy oraz przyczynił się do udziału tak licznej 
publiczności.publiczności.

Wartość projektu:Wartość projektu: 47 488,06 zł 47 488,06 zł
Kwota dofinansowania: Kwota dofinansowania: 34 657,60 zł 34 657,60 zł 



Rozwój infrastruktury społecznej poprzez wykonanie instalacji Rozwój infrastruktury społecznej poprzez wykonanie instalacji 
oświetleniowej i nagłośnienia stadionu LKS Orzeł w Ryczowieoświetleniowej i nagłośnienia stadionu LKS Orzeł w Ryczowie

Głównym celem projektu był rozwój bazy Głównym celem projektu był rozwój bazy 
rekreacyjnej oraz poprawa jakości rekreacyjnej oraz poprawa jakości 
przeprowadzanych wydarzeń sportowych.przeprowadzanych wydarzeń sportowych.

Wartość projektu: 164 506,85 złWartość projektu: 164 506,85 zł
Kwota dofinansowania: 92 000,00 złKwota dofinansowania: 92 000,00 zł



Kultywowanie lokalnej tradycji poprzez zakup instrumentówKultywowanie lokalnej tradycji poprzez zakup instrumentów

W ramach realizacji operacji zakupiono profesjonalne instrumenty muzyczneW ramach realizacji operacji zakupiono profesjonalne instrumenty muzyczne
na doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej. Dzięki pozyskaniu nowych na doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej. Dzięki pozyskaniu nowych 
instrumentów jest możliwe ciągłe poszerzanie repertuaru prezentowanych instrumentów jest możliwe ciągłe poszerzanie repertuaru prezentowanych 
utworów.utworów.

Wartość projektu: Wartość projektu: 22 980,00 zł22 980,00 zł
Kwota dofinansowania: Kwota dofinansowania: 14 946,33 zł 14 946,33 zł 



Wspieranie kulturalnej twórczości poprzez zakup wyposażenia sali prób Wspieranie kulturalnej twórczości poprzez zakup wyposażenia sali prób 
i spotkań Gminnej Orkiestry Dęteji spotkań Gminnej Orkiestry Dętej

Odpowiednio wyposażona sala prób ułatwi profesjonalne przygotowanie orkiestry Odpowiednio wyposażona sala prób ułatwi profesjonalne przygotowanie orkiestry 
do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach organizowanych na terenie do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach organizowanych na terenie 
Doliny Karpia i poza jej obszarem. Obecnie jest ona materialnym gruntemDoliny Karpia i poza jej obszarem. Obecnie jest ona materialnym gruntem
na rozwijanie się tejże orkiestry oraz promocję muzykina rozwijanie się tejże orkiestry oraz promocję muzyki

Wartość projektu: Wartość projektu: 8 938,54 zł8 938,54 zł
Kwota dofinansowania: Kwota dofinansowania: 6 928,00 zł 6 928,00 zł 



Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez zakup instrumentów Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez zakup instrumentów 
oraz zorganizowanie warsztatóworaz zorganizowanie warsztatów

Prowadzone działania przyczyniły się do promocjiProwadzone działania przyczyniły się do promocji
i organizacji lokalnej twórczości kulturalnej poprzez i organizacji lokalnej twórczości kulturalnej poprzez 
stworzenie warunków do kultywowania tradycji stworzenie warunków do kultywowania tradycji 
istnienia orkiestry dętej i muzykowania w miejscowości istnienia orkiestry dętej i muzykowania w miejscowości 
Ryczów oraz w Gminie Spytkowice.Ryczów oraz w Gminie Spytkowice.

Wartość projektu: Wartość projektu: 48 302,10 zł48 302,10 zł
Kwota dofinansowania: Kwota dofinansowania: 31 416,00 zł 31 416,00 zł 



W trakcie realizacji...W trakcie realizacji...



PPrzebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku rzebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku 
Domu Strażaka w miejscowości Półwieś w celu utworzenia Domu Strażaka w miejscowości Półwieś w celu utworzenia 

centrum dziedzictwa kulturowo – przyrodniczegocentrum dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego

Budynek zostanie przebudowany. Zmieni się jego wygląd, a niektóre pomieszczenia Budynek zostanie przebudowany. Zmieni się jego wygląd, a niektóre pomieszczenia 
zyskają nowe przeznaczenie. zyskają nowe przeznaczenie. 
Po zakończeniu remontu oprócz dotychczasowej funkcji w budynku zostanie Po zakończeniu remontu oprócz dotychczasowej funkcji w budynku zostanie 
utworzone centrum dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego. utworzone centrum dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego. 

Wartość projektu: Wartość projektu: 672 054,35 zł672 054,35 zł
Kwota dofinansowania: Kwota dofinansowania: 316 097,00 zł316 097,00 zł



Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej szkoły rolniczej Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej szkoły rolniczej 
w Bachowicach w celu utworzenia muzeum regionalnegow Bachowicach w celu utworzenia muzeum regionalnego

Celem projektu jest poszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjnejCelem projektu jest poszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej
wokół potoku „Czarczewka” oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowegowokół potoku „Czarczewka” oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego
i historycznego. i historycznego. 

Wartość projektu: 1 477 714,44 złWartość projektu: 1 477 714,44 zł
Kwota dofinansowania: 500 000,00 złKwota dofinansowania: 500 000,00 zł



Budowa Centrum sportowo – rekreacyjnego Budowa Centrum sportowo – rekreacyjnego 
wraz z zagospodarowaniem terenuwraz z zagospodarowaniem terenu

Celem operacji jest wzmocnienie Celem operacji jest wzmocnienie 
atrakcyjności rekreacyjno – sportowej atrakcyjności rekreacyjno – sportowej 
gminy Spytkowice oraz aktywizacja gminy Spytkowice oraz aktywizacja 
mieszkańców.mieszkańców.

Wartość projektu: 4 091 088,00 złWartość projektu: 4 091 088,00 zł
Kwota dofinansowania: 566 085,53 złKwota dofinansowania: 566 085,53 zł



Opracowanie i wydanie mapy przyrodniczo-turystycznej Opracowanie i wydanie mapy przyrodniczo-turystycznej 
Gminy SpytkowiceGminy Spytkowice

Celem operacji jest promocja walorów przyrodniczo-kulturowych i rozwój turystyki Celem operacji jest promocja walorów przyrodniczo-kulturowych i rozwój turystyki 
na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju "Dolina Karpia".na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju "Dolina Karpia".

Wartość projektu: 10 788,00 złWartość projektu: 10 788,00 zł
Kwota dofinansowania: 7 360,00 złKwota dofinansowania: 7 360,00 zł



PodsumowaniePodsumowanie



Dolina Karpia staje się miejscem bogatym w inicjatywyDolina Karpia staje się miejscem bogatym w inicjatywy
i przedsięwzięcia wspólne, z których korzyści przeznacza się na stałą poprawę i przedsięwzięcia wspólne, z których korzyści przeznacza się na stałą poprawę 
jakości życia jej mieszkańców.jakości życia jej mieszkańców.

Przedstawiona  prezentacja przybliżyła realizację różnorodnych projektów, Przedstawiona  prezentacja przybliżyła realizację różnorodnych projektów, 
które sprawiają, że każdy z mieszkańców gminy może odczuć korzyści płynącektóre sprawiają, że każdy z mieszkańców gminy może odczuć korzyści płynące
ze współpracy w ramach Stowarzyszenia Dolina Karpia. ze współpracy w ramach Stowarzyszenia Dolina Karpia. 
Zaś jej umiejscowienie  na prezentowanym  slajdzie   sytuuje ją w  szkielecie budowy Zaś jej umiejscowienie  na prezentowanym  slajdzie   sytuuje ją w  szkielecie budowy 
karpia  w części  grzbietowej  połączonej  z  płetwą grzbietową, która to  płetwa karpia  w części  grzbietowej  połączonej  z  płetwą grzbietową, która to  płetwa 
umożliwia prawidłowe położenie ciała  w  wodzie. Ale, aby ryba mogła żyćumożliwia prawidłowe położenie ciała  w  wodzie. Ale, aby ryba mogła żyć
w wodzie, konieczne są sprawne wszystkie jej organy.w wodzie, konieczne są sprawne wszystkie jej organy.

Gmina Spytkowice  zapewnia właściwe  warunki do tego aby  swym grzbietem Gmina Spytkowice  zapewnia właściwe  warunki do tego aby  swym grzbietem 
posiadanych walorów - prezentowany karp  mógł  pływać  w  Dolinie Karpia - jedno posiadanych walorów - prezentowany karp  mógł  pływać  w  Dolinie Karpia - jedno 
ciało. ciało. 

Na dalsze lata życzmy sobie „Na dalsze lata życzmy sobie „głębokiej wody”,głębokiej wody”, w której popłyniemy w której popłyniemy
w kierunku określonym przyjętą Lokalną Strategią Rozwoju, której realizacji życzmy w kierunku określonym przyjętą Lokalną Strategią Rozwoju, której realizacji życzmy 
sobie wszyscy wzajemnie.sobie wszyscy wzajemnie.



Dziękujemy za uwagę!Dziękujemy za uwagę!

Urząd Gminy SpytkowiceUrząd Gminy Spytkowice
Anna PrzejczowskaAnna Przejczowska
Damian BraniaDamian Brania
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