


Osławiona licznymi łaskami Figura Matki Bożej 
Leśniowskiej przyciąga swoją miłością i cudownością 
wiernych z całego świata. Materialne pozostałości 
po sztetlu – małym miasteczku, w którym przed 
II wojną światową było więcej Żydów niż Polaków 
przyciągają potomków tych, którzy przeżyli 
Holocaust. Żarecki Jarmark jedyny w swoim rodzaju 
supermarket pod chmurką, ściąga 500 kupców 
i blisko 10 tysięcy kupujących. Przywilej handlowania 
dla Żarek nadał król Zygmunt August. 

Małe miasteczko ma swój urok i znaczenie dla 
naszych gości. Każdy odwiedzający może liczyć na to, 
iż w bogatej przeszłości miasta znajdzie dla siebie punkt 
zaczepienia, który doprowadzi go do materialnych 
zabytków zachowanych do dzisiaj w przestrzeni 
miasta. 

Dzięki unijnym dotacjom udało się Gminie                                        
w ostatnim czasie zadbać o wiele miejsc, 
rewitalizować je i zachować dla przyszłych pokoleń. 
W 2013 roku budujemy spójny system ścieżek 
pieszo-rowerowych z sąsiednimi gminami, aby być 
przyjaznym dla miłośników aktywnego wypoczynku 
i oddać im w użytkowanie infrastrukturę turystyczną 
z prawdziwego zdarzenia.

Zapraszam do odwiedzenia małej jurajskiej gminy. Po 
prostu warto! 

Klemens Podlejski
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

Wydawnictwo zostało zrealizowane w ramach projektu
współfi nansowanego ze środków Samorządu Gminy Żarki oraz Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 – 2013 wdrażanego 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Projekt realizowano na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju wdrażaną przez Lokalną 
Grupę Działania  „Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury”.

Szanowni Państwo !
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Gmina Żarki ma doskonałe położenie w północnej części 
województwa śląskiego w bardzo atrakcyjnej części  Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Niezwykle interesująca 
przeszłość miasteczka, zachowane zabytki, nowe produkty 
turystyczne w połączeniu z gościnnością mieszkańców 
stanowią zachętę do odwiedzenia tego miejsca.

Co roku tysiące osób przybywają do słynącej z łask 
figury Matki Bożej Leśniowskiej będącej pod opieką ojców 
paulinów. Sanktuarium w Leśniowie na przedmieściach 
Żarek słynie jako miejsce rodzinnych błogosławieństw  
i udokumentowanych cudów. 

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się jedyna 
na Jurze Pustelnia Ducha Świętego w Czatachowie.  
W modlitwie znajdują tu ukojenie osoby zniewolone 
szukające wsparcia u egzorcystów.

Religia chrześcijańska przez wieki współistniała  
z religią mojżeszową. Dzisiaj w Żarkach nie ma ludności 
pochodzenia żydowskiego. W centrum miasteczka 
pozostały jednak najlepiej zachowane judaika w północnej 
części województwa śląskiego, w tym odrestaurowana 
dawna synagoga na potrzeby domu kultury i kirkut  
z ponad tysiącem macew. 

W dawne dziedzictwo kulturowe doskonale wprowadzają 
właściciele Miniskansenu Wsi Jurajskiej w Przybynowie. 
Wiejskie klimaty można poznać odwiedzając zagrody 
agroturystyczne w Ostrowie oraz Przybynowie.

Dla aktywnych polecamy szlaki piesze, rowerowe, konne. 
Dla wszystkich atrakcją może być wizyta na największym 
jarmarku w województwie śląskim i spróbowanie 
lokalnego przysmaku  chleba tatarczucha.

Gmina Żarki – jurajska kraina wrażeń stanowi doskonałe 
miejsce do wypoczynku dla rodzin, a dogodne położenie 
względem innych atrakcji jurajskich sprawia, iż łatwo 
stąd dotrzeć do innych zakątków Jury Krakowsko-
Częstochowskiej. 

Żarki na jurajskich szlakach 

W poszukiwaniu wody – źródła życia
Wracający z Rusi w roku 1382 śląski książę Władysław 
Opolczyk, bezskutecznie poszukując wody w okolicy 
dzisiejszego Leśniowa – dzielnicy Żarek, zwrócił się 
w pokornej modlitwie do Matki Bożej i uzyskał  łaskę, 
bo nagle wytrysnęło obfite źródło, dające początek 
istniejącemu do dziś potokowi Leśniówka. W dowód 
wdzięczności pozostawił w kaplicy przy źródle figurkę 
Matki Bożej, którą wiózł razem z Cudownym Obrazem 
Czarnej Madonny.
Gotycka statua, wysoka na 70 cm, znajduje się dzisiaj w 
głównym sanktuarium i jest otoczona żywym kultem. W 
roku 1559 kasztelan oświęcimski Jan Koryciński w dowód 
wdzięczności za liczne łaski umieścił cudowną figurę w 
specjalnie dlań wybudowanym kościele. Na początku XVIII 
w. nowy właściciel Leśniowa Józef Męciński, przebudował 
istniejący kościół. W 1706 r. aktem fundacyjnym przekazał 
go Paulinom, których posługa w tym Sanktuarium trwała 
do roku 1864, kiedy to na rozkaz cara Aleksandra II 
nastąpiła kasata zakonu. Paulini powrócili do Leśniowa 
dopiero w 1936 roku. W 1937 r. do Leśniowa zostaje 
przeniesiony z Leśnej Podlaskiej zakonny nowicjat.

Sanktuarium słynące 
z cudów i łask

Madonna z najpiękniejszym uśmiechem
Od początku obecności figury w Leśniowie 
rozwija się kult Matki Bożej, czczonej jako 
Patronka Rodzin. Prymas Polski Józef 
Glemp mówił, iż leśniowska Madonna ma 
najpiękniejszy uśmiech w Polsce. Według 
bardzo dawnej tradycji kult Matki Bożej 
Leśniowskiej związany jest ściśle z kultem 
Matki Bożej Jasnogórskiej.

Kardynał Karol Wojtyła nakłada korony
W dniu 13 sierpnia 1967 roku 
odbyła się uroczystość 
koronacji figury Matki 
Bożej Leśniowskiej. Korony 
zostały nałożone przez 
Prymasa Polski – kard. 
Stefana Wyszyńskiego 
kard. Karola Wojtyłę, bp 
Stefana Barełę i Generała 
Zakonu Paulinów –  
O. Jerzego Tomzińskiego. 

Korony zostały skradzione w 2010 roku. Mimo 
zaangażowania policji, wiernych oraz nagrody w wysokości 
50 tys. zł  od ojca przeora Jerzego Kielecha, burmistrza 
Żarek Klemensa Podlejskiego i anonimowego darczyńcy  
z Piekar Śląskich, cennych zabytków nie odzyskano.

W lipcu 2011 roku odbyła się uroczystość rekoronacji 
figury. Mszę świętą  odprawił abp Stanisław Nowak, który 
był inicjatorem wykonania nowych koron. Znalazły się w 
nich m.in. perły z perłowego różańca, który podarował 
klasztorowi na Jasnej Górze Jan Paweł II. Nowe korony 
powstały również  dzięki wotom złożonym przez wiernych 
i pomocy finansowej wielu osób.

Cuda i łaski 
W leśniowskim sanktuarium mają miejsce liczne łaski 
uzdrowień fizycznych i duchowych. Katalog, prowadzony 
przez Ojców Paulinów od 1706 r., wymienia ich kilkaset. 
Jeden z ostatnich cudów wywarł ogromne wrażenie na 
autorze tekstów Zbigniewie Książku, który współpracował 
ze znanym polskim kompozytorem Piotrem Rubikiem. 
Panowie przystąpili do pracy nad Oratorium Leśniowskim 
„Siedem Pieśni Marii”. Powstało pierwsze tego typu dzieło 
maryjne w Polsce od kilkuset lat. Premiera miała miejsce 

w 2007 r. Poezja Zbigniewa Książka w połączeniu z muzyką 
skomponowaną przez Bartłomieja Gliniaka tworzy dzieło 
radosne, pełne ekspresji, wzruszające do łez. 

„Ty coś domem, o którym się śniło
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece każdziutką miłość 
Ty uśmiechem, gdy słońce zaświeci 
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece marzenia dzieci
Ty co odświętną sukienką w kwiatki 
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece łzy naszej matki 
Ty co w kolorach fiołków i bratków
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece ojców i dziadków
Ty co pierwszym rumieńcem dziewczyny
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece nasze rodziny
Ty coś słodka jak białe czereśnie
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece świat i miej Leśniów”

SŁOWA PIEŚNI “MATKA BOSKA LEŚNIOWSKA” 
AUTOR ZBIGNIEW KSIĄŻEK
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Rodzinne Błogosławieństwa 
Leśniów to nie tylko sanktuarium maryjne i placówka 
paulińska wraz z nowicjatem to także jedyne na świecie 
sanktuarium rodzinnych błogosławieństw. Każdej niedzieli 
przybywają tu rodziny z całej Polski, by u stóp uśmiechniętej 
Matki przyjąć z rąk kapłana dar Bożego błogosławieństwa. 
Udzielane tu błogosławieństwa rodzinne, co do liczby 
i formy, są z pewnością ewenementem w skali światowej.
 
Klasztor Ojców Paulinów,
ul. Leśniowska 99, 42 – 310 Żarki, 
tel. (34) 314 80 22,
tel./fax. (34) 314 81 02, 
e-mail: sanktuarium.mbl@wp.pl, 
www.lesniow.pl

W poszukiwaniu miłości i miłosierdzia
W gminie Żarki znajduje się jedyna w północnej Jurze -  
Pustelnia pw. Ducha Świętego w Czatachowie. Wzniesiona 
została na przełomie wieków XX i XXI wysiłkiem kilku 
mężczyzn pustelników, którzy w 1992 roku osiedlili się 
w Czatachowie.
Wspólnota z Czatachowy działa w zgodzie z prawem 
świeckim i zasadami Kościoła katolickiego. W 2010 roku 
powstała wspólnota “Miłość i Miłosierdzie Jezusa”, która 
organizuje spotkania modlitewne. Dodatkowe informacje 
pod adresem: www.mimj.pl

Żarki na styku kultur 
polskiej i żydowskiej
Z kart historii ...
Żarki były od XVII wieku małym, ale wielonarodowym 
miastem, w którym splatały się dzieje i losy Polaków oraz 
mieszkańców pochodzenia niemieckiego, rosyjskiego, ale 
przede wszystkim żydowskiego. Świadczą o tym m.in. 
wielojęzyczne nagrobki na tutejszych cmentarzach. Jeszcze 
dzisiaj niektórzy określają Żarki mianem “żydowskie”. Od 
co najmniej XVII w. Żarki stanowiły miejsce żydowskiego 
osadnictwa. Z czasem wyznawcy judaizmu zorganizowali, 
za zgodą właściciela 
miasta, własny 
samorząd. Tutejsi 
Żydzi trudnili się 
handlem, rzemiosłem, 
fi nansami, przyczynili 
się do XIX - wiecznego 
uprzemysłowien ia 
Żarek, współtworzyli 
elitę miasta, 
uczestniczyli także np. w walkach powstańczych 
i Września 1939 r. 

Pozostały ślady i pamięć
Przed II wojną światową w Żarkach żyło ok. 600 rodzin 
żydowskich, a ich członkowie mieli własne, ale i wspólne 
z chrześcijanami, organizacje i instytucje - oświatowo-
kulturalne, sportowe, społeczno-polityczne. Wszystko to 
przerwały okupacja i Holokaust, pozostały jednak cenne 
ślady i pamięć.

Zabytki na Szlaku Kultury Żydowskiej 
To dziedzictwo materialne jest połączone w jedynym 
w województwie śląskim Szlak Kultury Żydowskiej.  
Na szlak składa się siedem przystanków, w polskiej 
i angielskiej wersji językowej oraz strzałki kierunkowe, 
które wyznaczają kierunek wędrówki. Pierwszy 
przystanek znajduje się przy ul. Koziegłowskiej w Żarkach 
(parking naprzeciw Karczmy Wiejskiej). Przejście trasy 
zajmuje około 1,5 h. 

Atutami szlaku są obiekty świadczące o działalności Gminy 
Żydowskiej w Żarkach. Ta od  XVII w. sprawowała władzę 
administracyjną i sądowniczą nad ludnością pochodzenia 
żydowskiego oraz umożliwiała jej prowadzenie odrębnego 
życia religijnego oraz kulturalnego. 
Wędrując szlakiem można zobaczyć uroczo położony 
i najlepiej zachowany w regionie kirkut, dawną synagogę 
z pierwotnym układem sal. Te zabytki robią wrażenie, 
podobnie, jak spacer wąskimi uliczkami obok zachowanych 
żydowskich domów.

Koniecznie zobacz:
• dawną synagogę-bóżnicę z ok. 1870 r. Była to trzecia 

synagoga w Żarkach  tzw. reformowana, najbardziej 
okazała, w unikatowym neoromańsko-mauretańskim 
stylu.

• przy ul. Polnej na 
tzw. Kierkowie, 
zachował się jeden z 
obecnie największych 
i najciekawszych 
jurajskich cmentarzy 
żydowskich. Założony 
w 1821 r. był trzecim 
z kolei kirkutem w 
Żarkach, rozciągając się - na powierzchni 1,5 ha. 
Inwentaryzacja z lat 1983 - 1985 odnotowała tu ok. 
900 nagrobków. Inwentaryzacja z 2005 roku wykazała 
1100 macew – wiele w całości, inne we fragmentach. 

• Stary Rynek oraz uliczki wokół, które łączyły 
z Rynkiem przelotowe sienie i podwórka. Przy ul. 
Kościelnej zachowała się charakterystyczna, drobna 
i gęsta zabudowa. W okresie międzywojennym to tu 
m.in. mieściły się małe sklepiki oraz zakłady usługowe, 
prowadzone przez Żydów. Oryginalne, reprezentacyjne 
domostwa zachowały się przy ul. Leśniowskiej 3 i 5 
oraz ul. Myszkowskiej 1 i 3. 

• przy ul. Częstochowskiej 49 znajduje się dom, 
w którym polska rodzina ukrywała w czasie okupacji 
hitlerowskiej żydowską rodzinę Zborowskich. Maria 
i Józef Płaczkowie ryzykowali własnym życie oraz 
życiem swojej córki Jadwigi, ratując rodzinę Eli 
Zborowskiego – jego matkę, siostrę i brata.

6

O dawnej synagodze 
w Żarkach
Synagoga-bóżnica to miejsce zgromadzeń, modłów, 
nauczania. Z lat 1790-1792 zachowały się informacje 
o dwóch synagogach żareckich, a ok. 1870 r. powstała 
trzecia, tzw. reformowana. Była najbardziej okazała, 
w unikatowym neoromańsko-mauretańskim stylu, 
który zatarła dopiero przebudowa w latach 1954-1957 
- po zniszczeniach hitlerowskich. Obok, od południa, 
stała mniejsza, ale starsza synagoga klasycystyczna, 
zrujnowana podczas wojny i okupacji. Podobny los spotkał 
rytualną rzeźnię, łaźnię (mykwę) i budynek pomocniczo-
edukacyjny (cheder?), które znajdowały się na zapleczu. 
Obecny obiekt, to rozbudowana o 1/3 długości dawna 
synagoga. We wnętrzu zachował się pierwotny układ: 
sala główna, gdzie we wschodniej ścianie, w maleńkiej 

przybudówce było miejsce na Torę (aron ha-kodesz), bima 
pośrodku. Do czasów rozpoczętej w 2009 r. modernizacji 

• przy ul. Górki, znajduje się tzw. Stary Kirkut, jest 
traktowany jako drugi cmentarz żydowski. Pozostał 
tylko duży, pusty plac, kryjący zapewne pod ziemią 
szczątki wyznawców judaizmu, a także być może resztki 
nagrobków. Ostatnio znaleziono jeden z nagrobków 
i wyeksponowano go jako miejsce pamięci. 
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istniał jeszcze balkon od zachodu, ślad po wcześniejszym 
babińcu. Zgodnie z przepisami religijnymi modlono się 
oddzielnie - mężczyźni na parterze, a kobiety na galerii. 

Remont z lat 2009-2011, fi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej oraz Gminy Żarki, uratował budynek 
przed degradacją. W części historycznej, zachodniej, 
odtworzono elewacje zgodnie z przedwojennym wzorem. 
Wymieniono dach, część ścian nośnych, instalacje, okna, 
drzwi. Stworzono salę poświęconą pamięci żareckich 
Żydów. Zagospodarowano teren wokół budynku. Dawna 
synagoga od lat 50. XX w. służy jako dom kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach
ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki
tel. kom. 728 998 806

Najstarsza macewa 
w Żarkach
W dniu 17 września 2010 r. zostało odsłonięte miejsce 
pamięci przy ul. Górki tuż obok tzw. Starego Kirkutu. 
Inicjatorem był  Wojciech Mszyca, który wsparty pomocą 
wielu żarczan i burmistrza doprowadził do powrotu 
fragmentu nagrobka-macewy na stare miejsce, czyli na 
teren dawnego cmentarza żydowskiego, po którym został 
tylko pusty plac...

Historia znaleziska
- W 2009 roku na jednej z posesji natrafi ono na  
niezwykle cenny ślad po Starym Kirkucie. Był to 
fragment macewy. Skonsultowałem znalezisko ze 
specjalistami z  Żydowskiego Instytutu Historycznego 
oraz Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, a od 
dr. Marcina Wodzińskiego 
z Uniwersytetu Wrocław-
skiego uzyskałem 
tłumaczenie ocalałego 
fragmentu inskrypcji 
– wyjaśnia Wojciech 
Mszyca, znawca kultury 
żareckich Żydów  - Nie 

zachowała się część mówiąca kim był pochowany, ale 
z reszty można było wyczytać, że „....[odeszła] dusza jego 
święta i czysta we wtorek 16 adar riszon roku 499 według 
skróconej rachuby. Niech dusza jego związana będzie 
w węzełku życia”. A więc był to mężczyzna, który zmarł 
(w przeliczeniu na nasz kalendarz) 24 lutego 1739 roku! 

Ze stypendium Marszałka 
Wojciech Mszyca przeznaczył na stworzenie miejsca 
pamięci stypendium Marszałka Województwa Śląskiego 
w dziedzinie kultury. Gmina Żarki pomagała przy sprawach 
organizacyjnych. Natomiast sam Mszyca znalazł jeszcze 
wielu współpracowników, których nakłonił do pomocy. 
Pomagali: projektant Tomasz Ulman, Weronika i Zdzisław 
Balikowie, Ryszard Mikołajczyk, Paweł Nowakowski, 
Lucjan Kustrzyński, Wojciech Kustrzyński.

Posłuchaj audioprzewodnika 
o dawnych Żarkach. 

Opowieści Nieobecnych jest to 
seria audioprzewodników po 
dziedzictwie żydowskim w 11 
miastach Województwa Śląskiego, 
stworzona przez Fundację 
Brama Cukermana z Będzina. 
To prawdopodobnie jedyny taki 

szlak w Polsce, który poprzez audioprzewodniki opowiada 
historię lokalnych społeczności żydowskich. Wszystkich 
utworów można słuchać „online” lub pobrać na swój 
odtwarzacz mp3, by następnie udać się na spacer po 
Żarkach. Wszystkie audioprzewodniki udostępnione są 
całkowicie bezpłatnie.

Jak wysłuchać Opowieści Nieobecnych?
1. Należy wejść na stronę internetową  

www.opowiescinieobecnych.org

2. Wybrać miasto oraz przystanek i odsłuchać utworów 
online lub pobrać je na komputer, telefon, przenośny 
odtwarzacz mp3, aby następnie wyruszyć na 
zwiedzanie miasta, ze słuchawkami na uszach.

Eli Zborowski, Żyd z Żarek
Wielka postać dialogu polsko-żydowskiego – takimi słowy 
został określony Eli Zborowski, polski wybitny Żyd z Żarek. 
Całe życie poświęcił upamiętnianiu ofi ar Zagłady i pomocy 
tym, którzy ją przeżyli. Był wiceprezesem Światowej 
Federacji Żydów Polskich i przewodniczącym International 
Society for Yad Vashem, ufundował pierwszą w USA 
katedrę badań nad Holokaustem na Yeshiva University 
w Nowym Jorku. Zmarł w wieku 87 lat w Nowym Yorku 
w dniu 10 września 2012 r. Ostatni raz odwiedził swoje 
ukochane rodzinne miasto Żarki w dniu 23 marca 2012 r. 

Uratowany przez Polaków
Eli Zborowski urodził się 19 września 1925 roku. Dom jego 
rodziców znajdował się przy ulicy Żwirki i Wigury 5 na 
Nowym Rynku w Żarkach. Szczęśliwe dzieciństwo zniknęło 
z dniem wybuchu wojny. Jego rodzina znalazła schronienie 
we wczesnych miesiącach 1943 roku, u Józefa i Marii 
Płaczek przy ul. Częstochowskiej 49 w Żarkach. Ojciec 
Moshe Zborowski został odseparowany od reszty rodziny. 
Z bliskimi się już jednak nie spotkał, zginął z rąk miejscowych 
chłopów. Rodzina Zborowskich ukrywała się przez 18 
miesięcy w skrytce na poddaszu, która została specjalnie 
przygotowana. W marcu 1978 r. Instytut Yad Vashem uznał 
Płaczków za Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, 
a w maju 1985 r. w ten sam sposób uhonorował córkę 
Jadwigę. W sierpniu 
1944 r. bojąc się, że 
skrytka zostanie 
z d e m a s kowa n a , 
żydowska rodzina 
uciekła do domu 
znajomych ojca 
Zborowskiego – 
rodziny Kołacz 
we wsi Bobolice. 
Tam dołączyła 
do 6 innych 
u k r y w a j ą c y c h 
się w kurniku i tak przetrwali do końca wojny. Andrzej 
Kołacz, jego córka – Stanisława, jego syn - Józef 
i żona Józefa Apolonia pomagali rodzinie Zborowskich 
przez cały czas. Józef Kołacz i Apolonia Kołacz uznani 
zostali jako Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata
w 1978 r., a Andrzej Kołacz i Stanisław Pikuła w 1998 r.

Spotkanie z Janem Pawłem II
Nie wszyscy wiedzą, iż to właśnie Eli Zborowski był jedną 
z sześciu osób, które przywitały papieża Jana Pawła II 
w dniu 23 marca 2000 roku w Instytucie Yad Vashem. 
Podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 papież odbył 
podróż do Ziemi Świętej, aby oddać hołd pomordowanym 
Żydom. Papież zapytał Zborowskiego, skąd pochodzi. 

Padła odpowiedź: z Żarek. Jan Paweł II powiedział, iż zna 
to miasteczko, bo był w Leśniowie i nakładał korony na 
głowę Matki Bożej Leśniowskiej. 

Współpraca z Yad Vashem
Eli Zborowski nosił tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Żarki. Dzięki Zborowskiemu na początku lat 80-tych 
XX w. został uporządkowany i częściowo odnowiony 
cmentarz żydowski w Żarkach. Gmina Żarki przekazała 
w 2003 roku kopie archiwalnych dokumentów dotyczące 
obywateli pochodzenia żydowskiego na rzecz Yad Yashem 
w Jerozolimie. Zborowski wsparł starania o uhonorowanie 
kolejnej rodziny z Żarek Medalem Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata. W kwietniu 2007 przyznano go dla 
Jana i Janiny Supernak, którzy uratowali w czasie II wojny 
światowej trzech Żydów, ryzykując życiem własnym 
i siedmiorga dzieci.
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Miniskansen Wsi Jurajskiej
Miniskansen Wsi Jurajskiej jest jedyną tego typu 
ofertą w obszarach wiejskich w północnej części 
województwa śląskiego. Przedsięwzięcie polega na 
uruchomieniu w ramach funkcjonującego gospodarstwa 
agroturystycznego dodatkowej oferty pod nazwą 
Miniskansen Wsi Jurajskiej. W odrestaurowanej z wielkim 

pietyzmem chałupie z XIX wieku organizowane są 
warsztaty, spotkania, prowadzone są zajęcia edukacyjne 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Położenie przy szlakach 
A g r o g o s p o d a r s t w o 
Pod Skałką znajduje 
się w miejscowości 
Przybynów, w gminie 
Żarki, w północnej 
części Jury Krakowsko 
– Częstochowskiej, przy 
drodze prowadzącej z 
Częstochowy do Żarek. 
Tym samym łączy dwa 
sanktuaria jasnogórskie 
i leśniowskie. Przez 
Przybynów biegnie także 
najkrótsza droga łącząca 
inne turystyczne atrakcje: 

zamek w Olsztynie i zamki 
w Bobolicach i Mirowie.
Właściciele gospodarstwa 
– Barbara i Artur Socha 
uzupełnili prowadzone usługi 
noclegowe o innowacyjne 
przedsięwzięcie jakim jest 
Miniskansen Wsi Jurajskiej. 
W 2007 r. do Przybynowa 
z sąsiedniej wioski Suliszowice 
przetransportowano drewnianą 
chatę i kuźnię z przełomu XIX 
i XX wieku. 

Chata sprzed wieku 
Dzisiaj chata jest przepięknie 
urządzona w oryginalne 
sprzęty. Umeblowanie, stary 
piec, wyposażenie, narzędzia 
i maszyny rolnicze nadają klimat 
i obrazują życie ojców, dziadków, 
pradziadków zachowując 
w pamięci kawałek historii. Wokół 
chaty drewniane ogrodzenie. 
Przy domu zlokalizowana jest 
kuźnia z oryginalnym sprzętem, 
który służy jeszcze dzisiaj do 
wyrobu podków. 
W zagrodzie powstaje ekspozycja starych narzędzi 
domowych i rolniczych. Do oglądania są bryczki  i stare 
sanie dawniej używane na wsi pod Częstochową. 
Ofertę agrogospodarstwa i mini skansenu uzupełnia 
zwierzyniec, w którym są: wielbłąd, lamy, alpak, kangur, 
kuce, kozy, owce i wiele innych zwierząt. Nieopodal 
znajduje sięwoliera z  ptactwem ozdobnym, kaczkami, 
drobiem domowym.

Edukacja i Zabawa
W efekcie powstał Miniskansen, w którym jest realizowana 
oferta edukacyjno-turystyczna dla przedszkoli, szkół, 
rodzin z dziećmi. Są tu przeprowadzane  warsztaty 
edukacyjne pt. „Ocalić od zapomnienia” .
Skansen to obraz dawnego wiejskiego życia. 
Gospodarzom udało się połączyć usługi turystyczne 
z usługami edukacyjnymi i dzięki temu uzupełnić lukę 

w tym zakresie 
w północnej Jurze. 
Miniskansen działa 
w ramach czynnego 
gospodarstwa rolnego, 
a to także doskonała 
możliwość poznania 
współczesnego obrazu 
rolnictwa.

Z certyfi katami 
i nagrodami  
Miniskansen otrzymał 
II nagrodę (I nie przyznano) 
w konkursie Piękna Wieś 
Województwa Śląskiego 
w 2011 roku w kategorii 
Najlepsze przedsięwzięcie 
Odnowy Wsi. Jest również 
najlepszym Produktem 
t u r y s t y c z n y m 
Częstochowy i regionu 
c z ę s t o c h o w s k i e g o 
według Częstochowskiej 
Organizacji Turystycznej 
w 2011 r.

Gorąco polecamy dla 
rodzin z dziećmi i grup szkolnych
Skansen jest czynny codziennie. Po skansenie oprowadza 
gospodarz. Grupy zorganizowane proszone są 
o rezerwację. Skansen jest dostępny również dla klientów 
indywidualnych. 

Oprócz zwiedzania Miniskansenu Wsi Jurajskiej (oryginalnej 
drewnianej chałupy z XIX w. wraz z wyposażeniem) i wizyty 
w zwierzyńcu można zamówić dodatkowe usługi: pokaz 
pracy kowala, przejażdżki powozem konnym, regionalne 
posiłki, ogniska, biesiady. W sezonie wiosenno-letnim dla 
dzieci jest rozkładany dmuchany plac zabaw.

Oferta na różne okazje 
Barbara i Artur Socha oprócz tego, iż prowadzą 
Miniskansen organizują również imprezy fi rmowe, 
okolicznościowe, pikniki dla seniorów, oferują noclegi 

i dobrą swojską kuchnię. 

Wycieczka do skansenu “Ocalić od zapomnienia”
Jest to 5-godzinny projekt, przygotowany specjalnie 
z myślą o naszych najmłodszych turystach i skierowany 
głównie do przedszkoli i szkół podstawowych.

W ramach wycieczki dzieci będą miały okazję:
• Poznać życie dziadków i pradziadków oraz historię 

dzięki aktywnemu uczestnictwu w wykładzie 
historycznym w Skansenie Wsi Jurajskiej z początku 
XX wieku

• Poznać, pogłaskać oraz nakarmić zwierzaki 
w Zwierzyńcu

• Zwiedzić malownicze tereny Jury dzięki godzinnej 
przejażdżce powozami konnymi

• Wyszaleć się dowoli w parku zabaw, gdzie czekają 
dmuchane zamki, huśtawki, piaskownica oraz boisko 
do gry w piłkę nożną

• Spróbować smakołyków lokalnej kuchni

Ciekawostka:
Agrogospodarstwo Pod Skałką z Miniskansenem 
Wsi Jurajskiej jest jednym z czterech obiektów 
z województwa śląskiego, które należą do Ogólnopolskiej 
Sieci Zagród Edukacyjnych prowadzonych  przez Centrum 
Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Sieć służy 
upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym 
oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Skałką”
Barbara i Artur Socha
42-310 Przybynów, ul. Szkolna 34
tel. (34) 314 88 29,  kom. 515 128 182
www.agroskalka.pl
e-mail: info@agroskalka.pl



Warto zobaczyć w Żarkach:
1. Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej
2. Kościół parafialny p.w. św. Szymona  

i Judy Tadeusza z 1522 r.
3. Szlak Kultury Żydowskiej (przystanki 

szlaku) przy:
•	 ul. Koziegłowskiej – 3A
•	 ul. Częstochowskiej – 3B
•	 ul. Górki – Stary Kirkut – 3C
•	 ul. Polnej - Kirkut na Kierkowie – 3D
•	 ul. Moniuszki – Synagoga – 3E
•	 ul. Berka Joselewicza – 

charakterystyczna zabudowa – 3F
•	 ul. Stary Rynek– getto – 3G

4. Pozostałości zespołu dworskiego  
z końca XVIII w. 

5. Zespół XIX-wiecznych stodół
6. Kościółek św. Barbary z XVII w.
7. Ruiny kościółka św. Stanisława z końca 

XVIII w.
8. Lipę Babka, lipa drobnolistna, wiek  

500 lat

Warto zobaczyć w gminie Żarki:
9. Ruiny średniowiecznej strażnicy  

w Przewodziszowicach
10. Pozostałości murów średniowiecznej 

strażnicy w Suliszowicach
11. Cmentarz wojenny w Kotowicach  

(1914 rok)
12. Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja  

w Przybynowie z połowy XVI w.
13. Pustelnia p.w. św. Ducha w Czatachowie
14. Miniskansen Wsi Jurajskiej  

w Przybynowie. 

GMINA ŻARKI
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Szlak Zagród 
Trasa rowerowa w kolorze żółtym z Poraja przez Choroń, 
Zaborze, Suliszowice, Jaroszów, Przybynów, Ostrów do 
Maśłońskiego o długości 29 km. Początek i koniec szlaku 
przy stacjach PKP Poraj i Masłońskie Natalin.

Uroki wiejskiego gospodarstwa i tajemnice zwierząt 
zainteresowani mogą poznać w miejscowościach: Ostrów, 
Przybynów - sąsiadujących ze sobą wsiach. Przy okazji 
można spróbować lokalnych specjałów np. sera koziego, 
żurku, czy ajerkoniaku na strusim jajku, wiejskiego chleba 
i pierogów. 
Produkt jest laureatem głównej nagrody w Ogólnopolskim 
Konkursie na Najlepszy Agroturystyczny Produkt 
Regionalny 2006 r. Szlak otrzymał II nagrodę w czwartej 
edycji konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w 
2007 r. dostał również certyfi kat za najlepszy produkt 
turystyczny od Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.

Ciekawostki kulinarne i nie tylko
Każda z zagród specjalizuje się w przygotowaniu specjałów 
kulinarnych. 

W Maciejówce działa pierogarnia. Gospodyni serwuje 
następujące rodzaje pierogów: z mięsem,  z kapustą 
i mięsem,  kapustą i grzybami, kapustą i kaszą gryczaną, 
serem, z wiśniami, 
truskawkami, z jabłkami, 
z jagodami. Pierogi w 
Maciejówce można zjeść 
na miejscu lub zabrać 
ugotowane na wynos, 
w ofercie są również 
zamrożone. Latem 
gospodarze zapraszają 
do przytulnie urządzonej, 
stylowej „salki”  na 
świeżym powietrzu. Stoliki 
są również rozstawione na 
wozie konnym.

Zagroda Kozia oferuje szaszłyki z koźlęciny w zalewie 
piwnej, sery białe, wędzone, sernik z koziego mleka, 

wędzoną koźlęcinę. 
Wyrabiany przez 
Państwa Chrostowskich 
ser twardy dojrzewający 
otrzymał III nagrodę w 
Konkursie kulinarnym 
„Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki 
Regionów” Chorzów 2010 w kategorii produktów 
i przetworów zwierzęcych.

Zagroda u Strusia oprócz jaj i mięsa strusia ma również 
w ofercie ozdoby z jaj strusich oraz pióra. 
 

Zagrody na szlaku: 

Żareckie Jarmarki
Targowisko miejskie w Żarkach to największy w północnej 
części województwa śląskiego supermarket pod chmurką. 
Żareckie Jarmarki w każdą sobotę targ odwiedza ok. 10 
tysięcy klientów. Ale trudno się dziwić skoro lokalne produkty 
i przedmioty codziennego użytku można wybierać na 500 
stoiskach zlokalizowanych na 1,5 hektara powierzchni.

Przywilej królewski
Wszystko zaczęło się cztery wieki temu kiedy król 
Zygmunt August pozwolił gospodarzom Żarek urządzać 
trzy jarmarki w ciągu roku: na św. Stanisława, na 
Nawiedzenie Matki Boskiej i na św. Andrzeja. Tyle mówią 
źródła historyczne. Dziś najstarsi ludzie pamiętają jedynie 
jarmarki na św. Stanisława. Trwały cały majowy tydzień 
a sprzedawano na nicg 
wyłącznie konie i owce. 
Już na dwa tygodnie przed 
jarmarkiem zjeżdżała szlachta 
z całej Polski, panowie, kupcy, 
handlarze. Przybywali kupce 
z zagranicy, nawet z Włoch. 
Wynajmowali mieszkania 
i chlewy. I choć różne władze 
zmieniały a to miejsce, a to 
dzień handlowania to tradycja 
pozostała. Jej utrzymanie 
w dużej mierze zależało 
od ludności podchodzenia 
żydowskiego. 

Dzisiaj w Żarkach Żydów już nie ma, ale handel na targu 
w mieście na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nadal 
się rozwija.  Kiedyś targ istniał na placu Starego Rynku 
przed kościołem parafi alnym, po wojnie targowisko 
przeniesiono na plac przy stodołach.

Handel dzisiaj
Żareckie Jarmarki, ul. Piaski, czynne co sobotę i środę od 
wczesnych godzin porannych do godzin południowych. 
Są rzędy stoisk z warzywami, ubraniami, meblami, 
sprzętami, produktami rolnymi oraz targ zwierzęcy.

Informacje: UMiG Żarki, ul. Kościuszki 15/17, Referat 
Gospodarki Komunalnej, tel. (34) 3148 036 w.45

Interesujące i Zaskakujące
Kuesta Jurajska
Niewielki fragment terenu od miejscowości Żarki po 
osadę Jaworznik nosi nazwę Kuesty Jurajskiej. Jest to 
charakterystyczny odcinek progu skalnego (zwanego 
kuestą), ciągnącego się od Kluczy koło Olkusza, aż po 
Częstochowę. Ta naturalna forma rzeźby terenu powstała 
w wyniku zróżnicowanej odporności na niszczenie warstw 
skalnych, nieznacznie 
nachylonych w jednym 
kierunku (zobacz 
rysunek). Krawędź 
kuesty sięgającą do 
390 m n.p.m. budują 
twarde wapienie jury 
górnej. Ku południowemu 
zachodowi próg opada 
stromo do pradoliny 
Warty, wyciętej w miękkich iłach i mułowcach jury 
środkowej. W przeciwnym kierunku - wśród pól Wyżyny 
Częstochowskiej - można dostrzec wierzchołki jurajskich 
skałek w Łutowcu. 

Malownicze ruiny kościółka
Na kueście znajdują się ruiny kościoła św. Stanisława 
w Żarkach, biskupa-męczennika. Obiekt zbudowany został 

Zagroda Maciejówka - 
Pierogarnia
Ostrów, ul. Jurajska 70
tel. 609 989 464
www.szlakzagrod.pl

Kozia Zagroda
Dorota i Robert 
Chrostowscy
Ostrów, ul. Polna 3
Tel. 698 780 055
www.jura.tur.pl/koziazagroda
 

Agroturystyka U Strusia
42-310 Przybynów,  
ul. Łąkowa 22 
tel. 602 527 539, 
602 310 097
www.dudek.tur.pl
e-mail: malgorzata.
dudek2@o2.pl

Do zagród na szlaku 
można również dotrzeć 
samochodem. !
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przed 1782 rokiem z łamanego kamienia wapiennego, 
na wzgórzu Laskowiec, w miejscu starej drewnianej 
kaplicy. Świątynia stanowi ulubione miejsce plenerów 
fotografi cznych dla par ślubnych. Na wzgórzu utworzono 
zakątek widokowy z parkingiem i ławkami obok ruin 
kościoła. Jest atrapa „głębokiej studzienki” i jurajskie 
zegary słoneczne, które odmierzają czas dla Żarek, 
Nowego Jorku i Tokio. Nieopodal Laskowca znajduje się 
„Babka” - długowieczna lipa wpisana na listę pomników 
przyrody.

Z lotu ptaka
Laskowiec to miejsce, które przy dobrej pogodzie oferuje 
podróżnym rozległy widok na pradolinę Warty, a od kilku 
lat zwabia także paralotniarzy, których kusi korzystną 
ekspozycją stoku na zachodnie wiatry. 

Wskazówka: miejsce postojowe wraz z parkingiem 
urządzone jest na Wzgórzu Laskowiec przy drodze Żarki-
Jaworznik (DW nr 792). Doskonałe miejsce widokowe. 

Cmentarz Kotowice
Zabytkowy Cmentarz Wojenny w Kotowicach jest trzecim, 
co do liczby pochowanych, wojennym cmentarzem 
jurajskim. Powstał bezpośrednio po walkach toczonych 
tu w listopadzie 1914 roku. Ostateczny wygląd nadano 
mu w latach 1917 – 1918. Pierwotnie spoczywało tu około 
800 żołnierzy armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej. W 
1936 roku przeniesiono tu zwłoki poległych i wyposażenie 
nagrobne z likwidowanych innych nekropolii wojennych. 
Obecnie spoczywa tutaj prawie 2000 poległych żołnierzy.

Niepowtarzalne kamienne spichlerze 
Na zabytkowy zespół stodół składa się około 40 
budynków, które powstawały w drugiej połowie XIX 
wieku i w początkach XX. Budowano je w skupisku, 
z dala od zabudowań 
mieszkalnych ze względu 
na zwartą zabudowę 
w centrum. Pierwotnie 
stodoły były drewniane, 
kryte słomą. Służyły 
nie tylko jako spichlerze, 
zamieniano je w koszary. 
Kwaterowało w nich 
wojsko przechodzące 
przez Żarki w czasie I i II 
wojny światowej. Reżyser Lech Majewski wybrał stodoły 
na plener fi lmu pt. “Młyn i Krzyż”.

Zabytkowy zespół stodół znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie targu miejskiego przy ul. Ofi ar Katynia (DW 
nr 789) 
 
Kupiecki Sąsiek w Żareckiej Stodole 
W zabytkowej stodole w Żarkach (pośrodku miejskiego 

targowiska przy ul. Ofi ar Katynia) stworzono stanowiska 
do sprzedaży produktów niezwykłych, czyli pamiątek 
z regionu: rzeźb, jaj strusich, wydmuszek, piór. Na miejscu 
można spróbować tatarczucha, sera z mleka koziego 

Kulinarne podróźe po Jurze
Chleb tatarczuch ciemny słodki chleb wypiekany z mąki 
gryczanej, z użyciem mleka, wody oraz drożdży. Gdy 
zaczyn drożdżowy wyrośnie, ciasto przekłada się na 
grube blachy i piecze w piecu chlebowym przez około 
2 godziny. Jeden bochen waży około 7 kilogramów. Jest 
ciemny i ma słodki smak, 
jest to zasługa mąki oraz 
proporcji dodawanych 
składników. Chleb 
utrzymuje wilgotność 
przez siedem dni. Jest 
polecany osobom 
cierpiącym na choroby 
układu pokarmowego, 
przyśpiesza trawienie. 
Jest sprzedawany na tradycyjnych jarmarkach, 
odpustach parafi alnych, targach. Zawsze można go 
kupić na targu w Żarkach na stoisku przy ul. Piaski u pani 
Jadwigi Plesińskiej, której kram jest jednym z najstarszych 
na targu. Tatarczuch jest nagrodzony Nagrodą Perły 
w Konkursie Dziedzictwa Kulinarnego. 

Żareckie obwarzanki odpustowe - obwarzanki nawleczone 
na sznureczki tworzą formę korali, czasami pojedyńcze 
obwarzanki kuliste lub owalne, 
poprzedzielane są kolorowymi 
bibułkami, Obwarzanki mają lekko-
słodki smak i są wyrabiane z jaj, mąki 
pszennej, cukru i wody. Obwarzanki 
piankowe, „nanizane” na sznurek, 
od lat towarzyszą odpustom 
i pielgrzymkom. Obwarzanki 
odpustowe, piankowe swoją lekkość i 
kruchość opierają na pianie jajecznej, 
w odróżnieniu od bajgli żydowskich 
nie zawierają w swoim składzie 
drożdży. 

Producent - Jadwiga Plesińska
ul. Mickiewicza 16, 42-310 Żarki, 
tel. (34) 314 85 73, 668 322 228 
(specjały wypiekane dwa razy w tygodniu)

i innych kulinarnych 
specjałów. Produkt 
odznaczony Certyfi katem 
C z ę s t o c h o w s k i e j 
Organizacji Turystycznej 
za najlepszy produkt 
turystyczny w 2006 roku.

Kupiecki Sąsiek otwarty jest w sobotę przed Niedzielą 
Palmową, w sobotę w każdy długi weekend: majowy, po 
Bożym Ciele, po Matki Bożej Zielnej.

Podróż w czasie z rycerzami 
Rycerze i damy dworu w kolorowych historycznych 
strojach uświetniają 
swoimi popisami niejedną 
imprezę o ogólnopolskim 
c h a r a k t e r z e . 
Przedstawiciele tego 
bractwa odgrywają 
jedną z czterech 
najważniejszych scen w 
czasie inscenizacji Bitwy 
pod Grunwaldem. Walczą 
w 10 rycerskich turniejach 
o ogólnopolskim 
znaczeniu. Drużyna z 
Żarek specjalizuje się 
w przedstawieniach 
rycerskich z czasów 
wczesnego średniowiecza 
(IX i X wiek), krucjat 
(XII i XIII wiek), późnego 
średniowiecza ( XIV i 
XV wiek) oraz szlacheckiej Polski. Prowadzi kilka sekcji 
w tym: łucznictwa, jazdy konnej, tańców z ogniami, 
fechtunku białą bronią, artylerii średniowiecznej, bicia 
starych monet, tańców dawnych. Tak szeroki wachlarz 
umiejętności sprawia, że Rycerska Drużyna Miasta Żarki 
jest w stanie obsłużyć imprezę dla wymagającego widza.

Rycerska Drużyna Miasta Żarki
42-310 Żarki, ul. Leśna 19
tel. (34) 314 81 06, kom. 602 707 608, 501 538 610
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Dania kuchni żydowskiej w Karczmie Wiejskiej w Żarkach. 
Gęsie żołądki, cymes, czy pstrąg po żydowsku, kaczkę 
cadyka, kreplach, gęsią 
szyję - te dania można 
spróbować w Karczmie 
Wiejskiej w Żarkach. 
W nowej ofercie w menu 
jest poświęcona jedna 
karta o nazwie: Żarecka 
Kuchnia Żydowska.

Karczma Wiejska - Noclegi
ul. Koziegłowska 8, 42-310 Żarki, 
tel. (34) 321 79 40, 502 785 481, 
fax. (34) 314 81 85, 
www.wiejskie-siolo.com.pl
e-mail: karczma@wiejskie-siolo.com.pl, 
czynne codziennie w godz. 11.00-23.00

Pierogi z Maciejówki 
Na pierogową ucztę można się wybrać do Zagrody 
Maciejówka w Ostrowie. Do wyboru pierogi z mięsem,  
kapustą i  mięsem, kapustą i grzybami, kaszą gryczaną 
i kapustą, serem, truskawkami,  jagodami, wiśniami, 
jabłkami, owocami sezonowymi i ruskie. Na wakacje 
propozycja, jak ulał. W Maciejówce można również kupić: 
chleb żytni na zakwasie,  żurek i smalec.

Pierogarnia Zagroda Maciejówka
Ostrów, ul. Jurajska 70
42 – 311 Żarki Letnisko 
tel. 609 989 464
www.iza.bigduo.pl

Specjały z Koziego Mleka
Kiedyś obecne na wielu jurajskich stołach, dzisiaj mleko 
kozie i jego przetwory nie są już tak powszechne. W gminie 
Żarki ekologiczne gospodarstwo Kozia Zagroda nawiązuje 
do dawnych tradycji i wprowadza z powodzeniem 
produkty z koziego mleka m.in. ser kozi wędzony, ser kozi 
dojrzewający, sernik, nalewka. Dostępne są tu również: 
koźlęcina wędzona.

Dorota i Robert Chrostowscy
Ostrów, ul. Polna 3
Tel. 698 780 055
www.jura.tur.pl/koziazagroda

Chałka – żydowska challach
Specjalny rodzaj chleba - słodki i puszysty. Wykonuje się 
ją z mąki, drożdży, mleka, jajek, cukru i soli. Wyrobione 
ciasto dzieli się na kęsy i formuje wałeczki. Z wałeczków są 
splatane warkocze. Chałka ma swoje korzenie w kulturze 
żydowskiej.

Do zamówienia: Piekarnia s.c., J. Musialik, B. Samulak, 
42-310  Żarki, ul. Armii Krajowej 7, 
tel.(34) 314 81 55, 
Siedziba zakładu: 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 51c, 
tel.(34) 314 84 51, 
e-mail: biuro@piekarnia-musialik.pl

Pieczonki to jedna z tradycyjnych potraw przygotowanych 
w gminie Żarki. O charakterze tej potrawy decyduje 
zestaw składników. Pieczonki są przygotowywane 
w żeliwnym garnku (można go nabyć na targu w Żarkach).

Żeliwny kociołek wykładamy 
świeżymi liśćmi kapusty. Obieramy 
ziemniaki, czerwone buraczki, cebule 
krajemy w plastry. Kiełbasę i boczek 
kroimy w kostkę. Poszczególne 
składniki układamy warstwami. 
Ziemniaki, buraczki, cebula kiełbasa, 
boczek, przyprawiamy do smaku 
solą i pieprzem, na każdą z warstw 
kładziemy  trochę smalcu. Na 
wierzchu tego przekładańca należy 
ułożyć liście kapusty i przykryć 
kociołek pokrywką. Jeśli pokrywka 
nie jest dokręcana, to należy docisnąć ją jurajskim 
kamieniem. Tak przygotowany kociołek osadzić w żarze 
ogniska. Delikatnie obłożyć drewnem z każdej strony i 
czekać około 1,5 h, aż zacznie ładnie pachnieć.

Potrawa jest do zamówienia w każdym agrogospodarstwie.

Punkty Informacji Turystycznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach
ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki
tel. kom. 728 998 806
e-mail: zarki@slaskie.travel
Iwona Brzezińska 

Urząd Miasta i Gminy w Żarkach
ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki
tel. (34) 314 80 36 w. 29
www.umigzarki.pl
e-mail: katarzynapluta@umigzarki.pl  

Przewodnik turystyczny: 
Piotr Orman 
tel. 606 449 118 , 600 330 224
e-mai: u469@interia.pl
Oprowadzanie: w j. polskim i w j. angielskim

Pilot wycieczek:
Janusz Nowak
42-310 Żarki, Ul. Leśna 19
Tel. 602 – 707 – 608
e-mail: nowa@nowa.win.pl

Noclegi
Jurajski Domek
Grzegorz Cesarz
42-310 Żarki , ul. Polna 32
tel. 694 987 511
www.jurajskidomek.pl
e-mail: info@jurajskidomek.pl

Jurajskie Noclegi
Klaudia Kot
42-310 Żarki, ul. Leśna 1
tel. 666 – 012 – 643
www.jurajskienoclegi.pl
e-mail: kotklaudia@interia.pl

Karczma Wiejska - Noclegi
42-310 Żarki, ul. Koziegłowska 8
tel. (34) 321 79 40, 502 785 481,
www.wiejskie-siolo.com.pl
e-mail: motel@wiejskie-siola.com.pl
 
Powiatowe Schronisko Młodzieżowe
 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50
 tel.(034) 314 80 24 
(czynne w ferie i wakacje)

Agroturystyczne Gospodarstwo „W Zaciszu”
Bożena i Marian Bubel
42-310 Jaworznik, ul. Wschodnia 53
tel. (34) 314 93 55, 517 693 850
http://www.agroturystykawzaciszu.cba.pl
 
Gospodarstwo Agroturystyczne “Magiczny Dwór”
Anna i Bogdan Toczydłowscy
42-310 Jaworznik, ul. Źródlana 7a
tel. (34) 313 18 65, 664 170 748
www.magicznydwor.pl
e-mail: toczydlowskimag@op.pl
 
Agroturystyka “Pod Gruszą”
Anna Zębalska-Orman
42-310 Jaworznik, ul. Polna 6
tel. 606 449 118, 600 330 224
www.agroturystyka-jura.pl
e-mail: u469@interia.pl
 
Gospodarstwo Agroturystyczne
Iwona Rzucidło-Rutecka
42-310 Kotowice, ul. Zamkowa 28
tel. 660 753 672, (34) 321 68 66
www.miedzyzamkami.com
e-mail: info@miedzyzamkami.com
  
Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Skałką”
Barbara i Artur Socha
42-310 Przybynów, ul. Szkolna 34
 tel. (34) 314 88 29, kom. 515 128 182
www.agroskalka.pl
e-mail: info@agroskalka.pl
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Agroturystyka U Strusia
Robert Misztal
42-310 Przybynów,  ul. Łąkowa 22 
 tel. 602 527 539, 602 310 097
www.dudek.tur.pl
e-mail: malgorzata.dudek2@o2.pl

Gospodarstwo agroturystyczne 
Mieczysław Maladyn
42 – 310 Przybynów, ul. Graniczna 20
tel. (34) 314 82 41 
 
Gospodarstwo agroturystyczne Maciejówka
Izabela Szewczyk
42 – 311 Ostrów, ul. Jurajska 70
tel. 609 989 464
www.szlakzagrod.pl
e – mail: dekoracje3@onet.eu

Agroturystyka – Pokoje gościnne
Joanna i Mirosław Stępień
42-311, Ostrów, ul. Sąsiedzka 34
tel. (34) 314 67 47 (po 16.00), 502 360 272
www.pensjonatmartynka.pl
e-mail: miroslawstepien@op.pl
  
Ośrodek Wypoczynkowy Wing-Pol
42-310 Zaborze, ul. Olsztyńska 21a
tel./fax. (34) 320 82 36, 600 958 030
www.wing-pol.pl
e-mail: wing-pol@tur.pl
 
Ośrodek wypoczynkowy „Magda”
42-310 Zaborze, ul. Olsztyńska 37
tel. 602 650 299, (034) 314 82 52
www.magda-zaborze.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne
Agnieszka Sieczka-Chaber
42-310 Zaborze, ul. Olsztyńska 21
tel. (34) 314 84 44 

Gastronomia
Pierogarnia
Zagroda Maciejówka
Ostrów, ul. Jurajska 70
42 – 311 Żarki Letnisko 
tel. 609 989 464
www.szlakzagrod.pl
 
Karczma Wiejska - Noclegi
ul. Koziegłowska 8, 42-310 Żarki, 
tel. (34) 321 79 40, 502 785 481
www.wiejskie-siolo.com.pl
e-mail: karczma@wiejskie-siolo.com.pl, 
codziennie 11.00-23.00 
 
Bar Cepelinek
ul. Myszkowska 45, 42-310 Żarki, 
tel. 34 314 81 69
codziennie od 9.00-21.00 
 
Pizzeria del Corso
ul. Częstochowska 24, 42-310 Żarki
tel. (34) 314 88 00
codziennie od 12.00
www.pizzeriadelcorso.pl
 
Pizzeria Soffi tta
ul. Myszkowska 7, 42-310 Żarki
tel. 504 260 143
pon. – pt. 11.00 - 23.00
sob.13.00 - 23.00
niedz.  i święta 15.00 - 22.00
www.zarki.soffi tta.pl
 
Karczma Szary Wilk
ul. Piaski (plac targowy), 42-310 Żarki 
tel. 508 396 156, 
czynne śr. i sob. 5.30 - 14.00
 
Cafe Bingo
ul. Leśniowska 4, 42-310 Żarki
tel. 503 346 706
codziennie 15.00 - 22.00

Bar u Lecha
ul. Moniuszki  5, 42-310 Żarki, 
tel. (34) 314 85 88
codziennie godz. 10.00 - 24.00 

Cosmo Bar
ul. Piaski 16a, 42-310 Żarki, 
tel. 667 209 594, 
czynny w sezonie wiosenno letnim
pon. – pt. 10.00-22.00, sob. 6.00-22.00, 
niedz. 12.00 - 22.00
 
Bar Restauracyjny
ul. Myszkowska 68a, 42-310 Żarki, 
tel. (34) 314 88 71, 
pon. – sob. 8.00-21.00, niedz. 10.00-21.00

Lodziarnie
Żółta Budka - Lody włoskie
ul. Myszkowska 32
ul. Stary Rynek 26, 42-310 Żarki
tel. 509 383 798
od poł. kwietnia do poł. października 9.00 - 20.00
 
Kawiarnio-lodziarnia
ul. Klasztorna 3, 42-310 Żarki
tel. 606 109 784
czynna od maja do września 
 
Paradise Bar
ul. Żarecka 9, 42-310 Żarki, Kotowice
czynny pon. – sob. 15.00 - 23.00
 niedz. 10.00- 23.00
 
Mała gastronomia “Bławatek”,
ul. Olsztyńska 21, 42-310 Żarki, Zaborze
tel. 608 079 076 
czynna  od maja do czerwca w godz. 10.00 - 22.00
 

Banki i bankomaty
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy 
Oddział w Żarkach
ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki
tel. (34) 314 80 32
bankomat 24 h

Opieka medyczna
Całodobowa opieka medyczna
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Myszkowie
ul. Wolności 29, 42-300 Myszków
tel.  (34) 315-82-00, e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl
http://www.zozmyszkow.pl/
 
Aktywne Centrum Zdrowia 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Żarkach poradnia dla dorosłych i dzieci
ul. Kościuszki 31, tel. (34) 314 80 65, (34) 314 80 29
 
Przychodnia lekarska Medycyny Rodzinnej i 
Specjalistycznej w Żarkach - poradnia ogólna
ul.  Myszkowska 3, 42-310 Żarki
tel. 782 989 054, (34) 313 01 18, (34) 314 85 74
 
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 
„Złota Jesień”
Zaborze, ul. Olsztyńska 37, 42-310 Żarki
tel. (34) 314 82 52
e-mail: zlotajesien@vp.pl
http://www.zlota-jesien.com.pl/
 

Apteki
Apteka
ul. Piłsudskiego 24/26, 42 – 310 Żarki
tel. (34) 314 85 23
czynne pon. – pt 8.00 – 19.00 (śr. 7.30 – 19.00), 
sob. 8.00 – 17.00 
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Apteka
ul. Stary Rynek 13, 42 – 310 Żarki
tel. (34) 314 82 57 
czynne pon. – pt. 8.00 – 19.00, sob. 8.00 – 14.00  
 
Apteka Tanich Leków
ul. Kościuszki 1, 42 – 310 Żarki
czynne pon. – pt. 7.30 – 19.30, sob. 7.30 – 13.30 

Stadniny koni
Stajnia Jaroszówka
Marta i Rafał Szczeblewscy 
Jaroszów 63, 42-310 Żarki, 
tel. 601 491 214 
e-mail: jaroszowka1980@o2.pl
www.jaroszkowka63.pl
 
Klub Jeździecki Wolta
Jaworznik, ul. Myszkowska 13
tel. 691 38 99 38
www.kjwolta.pl
 

Opieka weterynaryjna
Gabinet weterynaryjny: lek. wet Artur Grabowski
Mostowa 1, 42-310 Żarki
tel. 34 314 86 74
 
Lecznica weterynaryjna VET-SERVICE
lek. wet Tomasz Poznański 
 ul. Piłsudskiego 11, 42-310 Żarki 
tel. (34) 314 80 08

Firmy turystyczne
PPHU Jura Adventure Team
42-310 Jaworznik ul. Polna 6
Tel: 606 449 118, 600 330 224 
e-mail: biuro@juraadventureteam.com
www.juraadventureteam.com/

Gladius Janusz Nowak
tel: 602-707-608, e-mail: bowmen@interia.pl 
42-310 Żarki, Ul. Leśna 19.
www.gladius-zarki.win.pl

Wypożyczalnie Sprzętu Sportowego
Wielofunkcyjne Centrum Rozwoju Wsi
Suliszowice 14a. tel. 605 836 111,
Narty biegowe, kijki, buty, kijki do nordic walking, rowery 
po  wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Sportowo i rekreacyjnie
Obiekty sportowo-rekreacyjne przy klubie 
LKS Zieloni Żarki

Stadion Miejski
ul. Steinkellera 3, 42 – 310 Żarki
tel. 501 538 614, 502 571 564 
www.zielonizarki.pl

• Główne boisko sportowe z nawierzchnią trawiastą 
o wymiarach 64m x 100m oraz trybunami, boczne 
boisko trawiaste o wymiarach 50m x 90m.

• Budynek klubowy z zapleczem sanitarnym oraz salą 
konferencyjną dla 40 osób, siłownia wewnętrzna.

• Korty tenisowe otwarte w godz. 8.00 – 20.00 
od poniedziałku do niedzieli, rezerwacja i lekcje – 
Remigiusz Surma tel. 602 686 528.

• Plac zabaw, siłownia zewnętrzna, mini skate park.
 
Obiekty sportowe  przy Gimnazjum
42-310 Żarki, ul. Ofi ar Katynia 3
tel. (34) 314 80 01
www.gimnazjumzarki.pl

• Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy 
syntetycznej (piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna) 
o wym. 24 m x 44 m, zaplecze sanitarne w budynku 
gimnazjum

• Hala sportowa: wielofunkcyjne boisko o wymiarach 
18 x 36 m do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę 
oraz tenis ziemny, zaplecze sanitarne w gimnazjum.

 

Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej w Żarkach 
ul. Częstochowska 61, 42-310 Żarki 
tel. (34) 314 80 10
spzarki.prv.pl/

• Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej 
o wymiarach  30x62m, ogrodzenie o wys. 4m, 
wyposażone w piłkochwyty o wys. 6m, wyposażenie: 
bramki do gry w piłkę nożną, oświetlenie 

• Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej 
o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1 x 32,1m, 
ogrodzenie  o wys. 4m, wyposażenie: kosze do 
koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę 
siatkową, oświetlenie

• Szatnie oraz toalety w budynku szkoły podstawowej 

Boisko Orlik przy Zespole Szkół w Żarkach
ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki
tel. (34) 314 80 24
e-mail: sekretariat@zs-zarki.edu.pl
zs-zarki.edu.pl

• boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy 
syntetycznej o wymiarach 30x62 m, wyposażenie: 
bramki do gry w piłkę nożną, oświetlenie 

• boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o 
wymiarach 30x50m, kosze do koszykówki i komplet 
wyposażenia do gry w piłkę siatkową, oświetlenie

• budynek z szatniami i toaletami szatnie, toalety
 
Teren rekreacyjny przy kąpielisku miejskim w Żarkach 
ul. Wierzbowa 21a, 42-310 Żarki

• Dwa boiska do piłki plażowej.
• Plac zabaw.
• Siłownia zewnętrza i ścieżka zdrowia.

Informacje: UMIG Żarki, tel. (34) 314 80 36 w. 45

Przewozy pasażerskie
MAT-BUS Grzegorz Matyja
ul. Koziegłowska 32, 42-310 Żarki 
tel. 668 563 225, (34) 314 91 23
e-mail: matbus@interia.eu
www.mat-bus.com.pl

Teksty opracowali:
• Katarzyna Kulińska - Pluta - UMiG Żarki
• Agnieszka Skorupa - UMiG Żarki
• Wojciech Mszyca

Zdjęcia:
• Tomasz Konopka

www.fotokonopka.pl
• Leszek Pilichowski

www.pilichowski.netgaleria.eu
• Katarzyna Kulińska - Pluta - UMiG Żarki




