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ŻARKI 
miasto na styku kultury
polskiej i żydowskiej

www.umigzarki.pl
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Ż A R K I
JURAJSKA KRAINA WRAŻEŃ

Żarki to gmina w północnej części 
Jury Krakowsko–Częstochowskiej. 
Słynie z maryjnego sanktuarium z 
przepiękną figurką Matki Bożej Le-
śniowskiej oraz najlepiej zachowa-
nych judaików w regionie często-
chowskim. Przebywając w gminie 
Żarki koniecznie trzeba odwiedzić 
sanktuarium, przespacerować się 
Szlakiem Kultury Żydowskiej, 
spróbować tatarczucha słodkiego 
ciemnego chleba oraz żareckich 
obwarzanków odpustowych sprze-
dawanych na jarmarku organizo-
wanym od XVI wieku, wybrać się 
w historyczną podróż z Rycerską 
Drużyną Miasta Żarki oraz do edu-
kacyjnych  zagród agroturystycz-
nych. Do tego liczne szlaki piesze, 
rowerowe, konne, jurajskie ostańce, 
tajemnicze strażnice. To oferta dla 
całej rodziny. Przenocować można 
u gościnnych kwaterodawców, tym 
bardziej, że z gminy Żarki jest za-
wsze po drodze do innych atrakcyj-
nych zakątków Jury.
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SANKTUARIUM 
MATKI BOŻEJ LEŚNIOWSKIEJ

PATRONKI RODZIN
Jednym z największych dzieł sztuki sakralnej na naszym terenie jest cudowna 
figurka Matki Bożej Leśniowskiej z XIV wieku. Jest uważane za najpiękniejsze 
w Polsce przedstawienie uśmiechniętej Madonny. Według bardzo dawnej tra-
dycji kult Matki Bożej Leśniowskiej związany jest ściśle z kultem Matki Bożej 
Jasnogórskiej. 

Według źródeł historycznych wracający 
z Rusi w roku 1382 książe Władysław 
Opolczyk, bezskutecznie poszukując 
wody w okolicy dzisiejszego Leśniowa – 
dzielnicy Żarek, zwrócił się w pokornej 
modlitwie do Matki Bożej i uzyskał nie-
zwykłą łaskę, bo nagle wytrysnęło obfi-
te 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, 70 cm wyso-
ka, znajduje się dzisiaj w głównym sank-
tuarium 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 fun-
dacyjnym przekazał go paulinom, któ-
rych posługa w tym Sanktuarium trwa-
ła 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. Dnia 13 sierpnia 1967 

roku odbyła się uroczystość koronacji fi-
gury Matki Bożej, dokonanej przez Pry-
masa Polski – kard. Stefana Wyszyńskie-
go oraz kard. Karola Wojtyłę, bp Stefana 
Barełę oraz Generała Zakonu Paulinów 
– O. Jerzego Tomzińskiego. Od po-
czątku obecności figury w Leśniowie 
rozwija się kult Matki Bożej, czczonej 
jako Patronka Rodzin. Mają tu miejsce 
liczne łaski uzdrowień fizycznych i du-
chowych. Nie były one systematycznie 
rejestrowane. Katalog łask, prowadzony 
przez Ojców Paulinów od 1706 r., wy-
mienia ich kilkaset. W sanktuarium są 
udzielane błogosławieństwa rodzinne, 
co do ilości i formy, są ewenementem 
w skali światowej – czytamy na stronie 
www.lesniow.pl

 Sanktuarium 
Matki Bożej Leśniowskiej 

Patronki Rodzin
ul. Leśniowska 99, 42 – 310 Żarki 

tel. (34) 314 80 22, 
tel. kom.  501 360 153, sekretariat 

fax (pn.-pt. 9.00-17.00) (34) 316 10 72,
e-mail: lesniow@wp.pl, 

www.lesniow.pl



4

SZLAK KULTURy ŻyDOWSKIEJ
Żarki słyną z najlepiej zachowanych judaików w Jurze Krakowsko-Częstochow-
skiej. Jest to jedyne miasto w północnej części województwa śląskiego z zacho-
waną dawną synagogą, kirkutem liczącym ponad 1100 macew oraz charaktery-
stycznym układem urbanistycznym w centrum, które kiedyś było zamieszkane 
przez ludność pochodzenia żydowskiego.

W Żarkach częstym gościem jest Eli 
Zborowski, przewodniczący American 
and International Societies for Yad Va-
shem. Zborowski to żarczanin, obecnie 
mieszkający w Nowym Jorku, który 
przetrwał okupację za sprawą polskich 
rodzin Płaczków z Żarek i Kołaczów 
z Bobolic, które uratowały jego i jego 
rodzinę przed śmiercią.  Płaczkowie 
z Żarek są pierwszą rodziną z Żarek, 
która w 1978 r. otrzymała Medal Spra-
wiedliwych Wśród Narodów Świata. W 
2007 roku medal za uratowanie Żydów 
otrzymali potomkowie Janiny i Jana Su-
pernaków z Żarek. 

W 2005 roku w centrum miasta wy-
znaczono Szlak Kultury Żydowskiej, na 
który składa się siedem przystanków w 
polskiej i angielskiej wersji językowej 
oraz strzałki kierunkowe, które wy-
znaczają kierunek wędrówki. Pierwszy 
przystanek przy ul. Koziegłowskiej w 
Żarkach (parking naprzeciw Karczmy 
Wiejskiej). Przejście trasy zajmuje około 
1,5 h. Po drodze można zobaczyć uro-
czo położony i najlepiej zachowany w 
regionie kirkut, dawną synagogę z pier-
wotnym układem sal. Te zabytki robią 
wrażenie, podobnie, jak spacer wąskimi 
uliczkami obok zachowanych żydow-
skich domów. W Żarkach odczuwa się 
atmosferę miasta sprzed półwiecza, kie-

dy było tu więcej mieszkańców pocho-
dzenia żydowskiego, niż polskiego. Po-
wodem do dumy jest fakt pokojowego 
współistnienia narodów i religii.

Żarki były od XVII wieku małym, ale 
wielonarodowym miastem, w którym 
splatały się dzieje i losy Polaków oraz 
mieszkańców pochodzenia niemieckie-
go, 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 stano-
wiły miejsce żydowskiego osadnictwa. 
Z czasem wyznawcy judaizmu zorga-
nizowali, za zgodą właściciela miasta, 
własny samorząd. Tutejsi Żydzi trudni-
li się handlem, rzemiosłem, finansami, 
przyczynili się do XIX-wiecznego uprze-
mysłowienia Żarek, współtworzyli elitę 
miasta, uczestniczyli także np. w wal-
kach powstańczych i Września 1939r. 

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



5

SZLAK ZAGRÓD 
Trasa rowerowa w kolorze żółtym z 
Poraja przez Choroń, Zaborze, Suliszo-
wice, Jaroszów, Przybynów i Ostrów do 
Masłońskiego długości 29 km. Początek 
i koniec szlaku przy stacjach PKP Poraj i 
Masłońskie - Natalin. 
Produkt jest laureatem II nagrody w 
Konkursie „Piękna Wieś Województwa 
Śląskiego” w kategorii Przedsięwzięcia 
Odnowy Wsi w roku 2007, laureat II 
nagrody w „Konkursie na najlepszy re-
gionalny produkt agroturystyczny” na  
Targach Poznańskich w 2006 r., laureat 
certyfikatu za najlepszy produkt tury-
styczny Częstochowskiej Organizacji Tu-
rystycznej. Zagrody na Szlak Edukacyj-
nych Zagród Agroturystycznych: 

Gospodarstwo agroturystyczne 
Maciejówka, Izabela Szewczyk, 

Ostrów, ul. Jurajska 70, 
42-311 Żarki Letnisko, 

tel. 609 989 464,  
www.iza.bigduo.pl, 

e-mail: iza.turystyka@pro.onet.pl

Kozia Zagroda, 
Dorota i Robert Chrostowscy 

Ostrów, ul. Polna 3, 42-310 Żarki,  
tel. 698 780 055, 

www.jura.tur.pl/koziazagroda

Agroturystyka „U Strusia”, 
Przybynów, ul. Łąkowa 22, 

42-310 Żarki, tel. 602 310 097, 
501 577 917, www.dudek.tur.pl

Agrogospodarstwo ze stadniną koni 
„Pod Skałką”, Barbara i Artur Socha 

Przybynów ul. Szkolna 34, 
42-310 Żarki, tel. (34) 314 88 29, 

515 128 182, 601 959 790,  
www.jura.turist.pl/przybynow34

KUPIECKI SĄSIEK 
Zabytkowa stodoła mieści się pośrodku 
miejskiego targowiska (wejście przy ul. 
Ofiar Katynia, wejście od strony małego 
parkingu przy ul. Leśniowskiej).
W stodole odbywają się kilka razy w 
roku pokazy produktów tradycyjnych
i rękodzieła. 
Kupiecki Sąsiek jest otwarty w sobotę 
przed Niedzielą Palmową, w sobotę w 
każdy długi weekend: majowy, po Bo-
żym Ciele, po Matki Bożej Zielnej. 
Kupiecki Sąsiek otrzymał Certyfikat 
Częstochowskiej Organizacji Turystycz-
nej za najlepszy produkt turystyczny 
2006 roku.

RYCERSKA 
DRUŻyNA 
MIASTA  ŻARKI
Rycerze i damy dworu  w kolorowych, 
historycznych strojach biorą udział w 
imprezach o ogólnopolskim i międzyna-
rodowym charakterze. Żarecka drużyna 
specjalizuje się w przedstawieniach ry-
cerskich z czasów wczesnego średnio-
wiecza (IX-Xw.) oraz szlacheckiej polski 
(XVIIw.). 

Kontakt: Janusz Nowak, 
tel. (34) 314 81 06; 602 707 608
e-mail: nowa@nowa.win.pl,
bowmen@interia.pl

CIEKAWOSTKI 
W GMINIE ŻARKI
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JURAJSKA 
PUSTELNIA
W gminie Żarki znajduje się jedyna w 
północnej Jurze -  Pustelnia pw. Ducha 
Świętego w Czatachowie to kościół z 
wieżą, wybrukowanym dziedzińcem i 
bramą posadowiony na wysokości po-
nad 400 metrów. Wzniesiony na prze-
łomie wieków XX i XXI wysiłkiem kil-
ku mężczyzn – pustelników, którzy w 
1992 roku osiedlili się w Czatachowie.

JURAJSKA 
KUESTA
Niewielki fragment terenu od miejscowo-
ści Żarki po osadę Jaworznik nosi nazwę 
Kuesty Jurajskiej. Jest to charakte-
rystyczny odcinek progu skalne-
go (zwanego kuestą), ciągnącego 
się od Kluczy koło Olkusza aż po 
Częstochowę. Jej wysokość względna 
wynosi koło Żarek 70m. Krawędź kuesty 
sięgającą 390 m.n.p.m. budują twar-
de wapienie jury górnej. Kuesta jest 
jednym z najlepszych punktów wi-
dokowych całej Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej. Od wieków przyciąga 
podróżnych rozległym widokiem na 
pradolinę Warty. Od niedawna wzbu-
dza zainteresowanie paralotniarzy, 
dzięki korzystnej ekspozycji stoku na 
zachodnie wiatry.

CMEnTARz
WOJENNy 
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 rosyj-
skiej. W 1936 roku akcji komasacyjnej 
przeniesiono tu zwłoki poległych i wy-
posażenie nagrobne z likwidowanych 
innych nekropolii wojennych. Obecnie 
spoczywa tutaj prawie 2000 poległych 
żołnierzy Wielkiej Wojny 1914-1918.
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ChLEB  TATARCzUCh
To 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 
2 godziny. 

Jeden 
bochen waży 
około 7 kilogramów, 
jest ciemny i ma słodkawy smak - 
to zasługa mąki gryczanej oraz proporcji 
dodawanych składników. Chleb utrzy-
muje wilgotność przez siedem dni, a 
dzięki właściwościom ułatwiającym tra-
wienie szczególnie polecany jest osobom 
z niedomogami układu pokarmowego. 
Można go kupić na żareckim jarmar-
ku na stoisku Jadwigi Plesińskiej przy 
ul. Piaski, na jednym z najstarszych 
kramów targowych. Tatarczuch został 
nagrodzony Perłą w Konkursie Dzie-
dzictwa Kulinarnego, wpisany na Listę 
Produktów Tradycyjnych w minister-
stwie rolnictwa.

ŻARECKIE  OBWARZANKI 
ODPuSTOWE 
Nawleczone na sznureczki tworzą formę 
korali, czasami pojedyncze obwarzanki 
kuliste lub owalne, poprzedzielane są 
kolorowymi bibułkami, mają lekko-
słodki smak i są wyrabiane z jaj, mąki 
pszennej, cukru i wody. Obwarzanki 
nawleczone na sznurek, od lat towarzy-
szą odpustom i pielgrzymkom, lekkość 
i kruchość opierają na pianie jajecznej, 
w odróżnieniu od bajgli żydowskich nie 
zawierają w swoim składzie drożdży.  
Piecze się je w specjalnym piecu paro-
wym. W dniu 29 kwietnia 2008 roku 

żareckie obwarzanki odpustowe zostały 
wpisane na Listę Produktów Tradycyj-
nych w Ministerstwie Rozwoju Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. 
Tatarczuch i żareckie obwarzanki odpu-
stowe można kupić na targowisku miej-
skim na stoisku Jadwigi Plesińskiej (targ 
co środę i sobotę). Zamówienia: 

J. Plesińska, ul. Mickiewicza 16, 
42-310 Żarki, 
tel.(34) 3148 573, 668 322 228. 

SPECJAłY 
Z KOZIEGO MLEKA 

Kiedyś obecne na wielu jurajskich sto-
łach, dzisiaj mleko kozie i jego przetwo-
ry nie są już tak powszechne. W gminie 
Żarki ekologiczne gospodarstwo Kozia 
Zagroda nawiązuje do dawnych tradycji 
i wprowadza z powodzeniem produk-

ty z koziego 
m l e k a 

m.in. ser kozi wędzony, 
sernik i nalewka. Specjały można zamó-
wić w Koziej Zagrodzie: 
Dorota i Robert Chrostowscy, 
Ostrów, ul. Polna 3, 
42-311 Żarki Letnisko, 
tel. 698 780 055, 
www.jura.tur.pl/koziazagroda

ChAłKA 
– ŻYdOWSKA ChALLAh
Chałka to specjalny rodzaj chleba - słodki 
i puszysty. Składniki chałki: mąka, droż-

dże, mleko, jajka, cukier i sól. Wyrobio-
ne ciasto dzieli się na kęsy i formuje wa-
łeczki, z których splatane są warkocze. 
Chałka ma swoje korzenie w kulturze 
żydowskiej. Bardzo ważnym elementem 
jest nadanie 
chałce – 

challah 
– specyficznego

kształtu. Pleciona bułka ma przypomi-
nać sznur, na którym perski arystokrata 
Haman planował powiesić żydowskie-
go dworzanina Mordechaja. Jednak ła-
skawy los sprawił, iż na przygotowanej 
szubienicy zawisł sam Haman. Chałkę 
żydowską wypieka: 
Piekarnia s.c., J. Musialik, B. Samulak, 
Siedziba zakładu: 
42-310 Żarki, ul. Myszkowska 51c, 
tel.(34) 314 84 51, 
e-mail: biuro@piekarnia-musialik.pl 

SPECJAłY 
KUChnI ŻYdOWSKIEJ
W Karczmie Wiejskiej w Żarkach moż-
na skosztować specjałów kuchni żydow-
skiej, m.in. pstrąga po żydowsku przy-
rządzanego w panierce z  migdałami. 
Po przyprawieniu ryby maczamy ją w 
specjalnej panierce wykonanej z jajka, 
migdałów i odrobiny mąki, a następnie  
smażymy. Pstrąg najlepiej smakuje ze 
świeżymi surówkami. Jest podawany w 
Karczmie Wiejskiej, ul. Koziegłowska 8, 
tel: (34) 321 79 40, 
kom. 502 785 481, 
fax: (34) 314 81 85, 
www.wiejskie-siolo.com.pl, 
e-mail: karczma@wiejskie-siolo.com.

SMAKI JURAJSKIEGO STOłU
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Warto zobaczyć w Żarkach:
1. Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej 
2. Kościół p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza z 1522r.
3. Szlak Kultury Żydowskiej
 3A - ul. Koziegłowska
 3B - ul. Częstochowska
 3C - ul. Górki – Stary Kirkut,
 3D - ul. Polna - Kirkut na Kierkowie,
 3E - ul. Moniuszki - Synagoga,
 3F - ul. Berka Joselewicza 
 3G - ul. Stary Rynek– getto. 
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. Lipa Babka
Warto zobaczyć w Gminie Żarki:
9. Ruiny strażnicy w Przewodziszowicach
10. Pozostałości strażnicy w Suliszowicach
11. Cmentarz wojenny w Kotowicach (1914 rok)
12. Kościół p.w. św. Mikołaja w Przybynowie z XVI w.
13. Pustelnia p.w. św. Ducha w Czatachowie

9

Kroczyce

Niegowa
Lelów

1312

10

11

Janów

Częstochowa

Poraj

Koziegłowy

Myszków

GMINA ŻARKI
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Warto zobaczyć w Żarkach:
1. Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej 
2. Kościół p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza z 1522r.
3. Szlak Kultury Żydowskiej
 3A - ul. Koziegłowska
 3B - ul. Częstochowska
 3C - ul. Górki – Stary Kirkut,
 3D - ul. Polna - Kirkut na Kierkowie,
 3E - ul. Moniuszki - Synagoga,
 3F - ul. Berka Joselewicza 
 3G - ul. Stary Rynek– getto. 
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. Lipa Babka
Warto zobaczyć w Gminie Żarki:
9. Ruiny strażnicy w Przewodziszowicach
10. Pozostałości strażnicy w Suliszowicach
11. Cmentarz wojenny w Kotowicach (1914 rok)
12. Kościół p.w. św. Mikołaja w Przybynowie z XVI w.
13. Pustelnia p.w. św. Ducha w Czatachowie

9

Kroczyce

Niegowa
Lelów

1312

10

11

Janów

Częstochowa

Poraj

Koziegłowy

Myszków

MIASTO ŻARKI
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InFORMACJA 
TURYSTYCznA
Urząd Miasta i Gminy w Żarkach
ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki 
tel. (34) 314 80 36 w. 29, 
fax. (34) 316 10 78, 
www.umigzarki.pl, 
e-mail: poczta@umigzarki.pl, 
Katarzyna Kulińska-Pluta, 
Małgorzata Banaszczyk

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki, 
tel. (34) 314 80 37, 728 998 806
Magdalena Brzegowska, 
Barbara Zjawińska
e-mail: mgokzarki@op.pl

nOCLEGI

Agroturystyczne Gospodarstwo 
„W zaciszu”Bożena i Marian Bubel 
Jaworznik, ul. Wschodnia 53, 
42-310 Żarki,  
tel. (34) 314 93 55, 0517 693 850,  
www.umigzarki.pl pod hasłem turysty-
ka 

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Magiczny dwór”,Anna Toczydłowska 
Jaworznik ul. Źródlana 7a, 
42-310 Żarki,  
tel. (34) 313 18 65, 0664 170 748,  
www.magicznydwor.pl
e-mail: aniamagia@op.pl  

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Między Zamkami”
Iwona Rzucidło-Rutecka 
Kotowice, ul. Zamkowa 48, 
42-310 Żarki,  

tel. 660 753 672, (34) 321 68 66,  
www.miedzyzamkami.com,  
e-mail: info@miedzyzamkami.com 

Agroturystyka „Pod Brzozami”, 
Iwona Jędruszek 
Przybynów, ul. Ostrowska 35, 
42-310 Żarki,  
tel. (34) 314 89 80, 605 333 197,  
www.podbrzozami.tur.pl  
 
Agroturystyka U Strusia 
Przybynów, ul. Łąkowa 22, 
42-310 Żarki, 
tel. 602 310 097, 501 577 917,  
www.dudek.tur.pl 
 
Gospodarstwo agroturystyczne
Mieczysław Maladyn 
Przybynów ul. Graniczna 20, 
42-310 Żarki, 
tel. (34) 314 82 41 www.umigzarki.pl 
pod hasłem turystyka 
 
Agrogospodarstwo ze stadniną koni 
„Pod Skałką”Barbara i Artur Socha  
Przybynów ul. Szkolna 34, 
42-310 Żarki,  
tel. (34) 314 88 29, 
kom. 515 12 81 82, 601 959 790,  
www.jura.turist.pl/przybynow34 
 
Gospodarstwo agroturystyczne 
„Maciejówka”Izabela Szewczyk, 
Ostrów, ul. Jurajska 70, 
42-311 Żarki Letnisko,  
tel. 609 989 464, www.iza.bigduo.pl, 
e-mail: iza.turystyka@pro.onet.pl, 

Agroturystyka – Pokoje gościnne,
Joanna i Mirosław Stępień, 
Masłońskie, ul. Sąsiedzka 34, 
42-311 Żarki Letnisko 
tel. (34) 314 67 47 (po 16.00), 
kom. 502 360 272, 
www.jura-turist.pl/stepien
e-mail: miroslawstepien@op.pl  

Ośrodek Wypoczynkowy „Wing-Pol” 
Zaborze, ul. Olsztyńska 21 a, 
42-310 Żarki,  
tel./fax. (34) 320 82 36, 
600 958 030,  
www.wing-pol.pl, 
e-mail: wing-pol@tur.pl 
 
Ośrodek wypoczynkowy „Magda” 
Zaborze, ul. Olsztyńska 37, 
42-310 Żarki,  
tel. 602 650 299, (34) 314 82 52,  
www.magda-zaborze.pl
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Gospodarstwo agroturystyczne, 
Wiesława łebek 
Zaborze, ul. Lipowa 10, 
42-310 Żarki,  
tel. (34) 314 88 85, 602 183 212,  
www.lebek.tur.pl  

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: motel@wiejskie-siolo.com.pl 
 
Powiatowe Schronisko Młodzieżowe 
ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki,  
tel.(34) 314 80 24 (czynne w ferie i 
wakacje)

GASTRONOMIA
ŻARKI 
Pizzeria „del Corso” 
ul. Czestochowska 24, tel. (34) 314 88 00 

Lody Włoskie „Żółta Budka”
ul. Myszkowska 32
ul. Stary Rynek 6
tel. 509 383 798
czynne od godz. 9:00 
(w okresie od 15.04 do 15.10)

Bar Cepelinek 
ul. Myszkowska 45,  
tel. (34) 314 81 69, (034) 320 80 83  
 
Karczma Wiejska - noclegi 
ul. Koziegłowska 8, 
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,  

Bar U Lecha 
ul. Moniuszki 5, tel. (34) 314 85 88,  
 

Bar Restauracyjny 
ul. Myszkowska 68a, tel. (34) 314 88 71,  
 
Karczma „Szary Wilk” 
ul. Piaski - targowisko, 
tel. 508 396 156,  
(czynne śr. i sob. w godz. 5.30 - 14.00) 
 
Blunt Bar 
ul. Myszkowska 4, tel. 669 906 400,  

Kebab u Elizy 
ul. Stary Rynek 25, tel. 691 662 224,
  
ZABORZE 
Mała Gastronomia „Bławatek”
ul. Olsztyńska 21, Zaborze
tel. 608 079 076 
czynne od 1.05 do 30.09 

PRZyDATNE ADRESy
Obiekty sportowo-rekreacyjne 
LKS Zieloni Żarki
ul. Steinkellera 3, 42-310 Żarki
tel. 502 571 564, tel./fax (34) 314 83 16

pełnowymiarowe boisko • 
sala konferencyjna, • 
plac zabaw, • 
korty tenisowe w godz. 8.00-20.00, • 
rezerwacja i lekcje tenisa Remi-
giusz Surma tel. 602 686 528

hala sportowa przy Gimnazjum, 
boisko ze sztuczną nawierzchnią, 
ul. Ofiar Katynia 21, 42-310 Żarki, 
tel. (34) 314 80 01 

Klub Jeździecki Wolta, 
Jaworznik, ul. Myszkowska 13, 
42-310 Żarki, tel. (34) 313 10 90

Stajnia Jaroszówka, 
Marta i Rafał Szczeblewscy 
Jaroszów 63, 42-310 Żarki, 
tel. 791 713 732, 601 491 214, 
e-mail: jaroszowka@op.pl

Galeria rzeźby Janusza Ochockiego, 
ul. Myszkowska 57, 42-310 Żarki, 
tel. (34) 314 88 61, 604 861 300 (rezerwa-
cja terminów) 

Izba Pamięci w z.S. w Żarkach, 
ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki  
tel. (34) 314 80 24 (rezerw. terminów)

Jura Adventure Team – Piotr Orman 
Jaworznik, ul. Polna 6, 42-310 Żarki 
tel. 606 449 118, 600 330 224, 
www.JuraAdventureTeam.com, 
e-mail: biuro@juraadventureteam.com 
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Międzypowiatowy Banku Spółdziel-
czy Oddział w Żarkach 
ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki, 
tel.(34) 314 80 32, bankomat 24 h

Apteka, 
ul. Piłsudskiego 24/26, 42-310 Żarki, 
tel. (34) 314 85 23, 
czynne pon.– piąt. godz. 8.00 – 19.00 
(środa 7.30 – 19.00), sob. 8.00 – 17.00  
 
Apteka, 
ul. Stary Rynek 13, 42-310 Żarki,  
tel. (34) 314 82 57, 
czynne pon.– piąt. godz. 8.00 – 19.00, 
sob. 8.00 – 14.00  

Firma „TU” Stacja paliw, 
ul. Ofiar Katania 1, 42-310 Żarki,  
tel. (34) 314 81 48, (34) 314 81 26, 
czynne w godz.: pon. – sob. 6.00 – 
21.00, niedz. 8.00 – 21.00  
 
Stacja gazu LPG, 
ul. Myszkowski 37d, 42-310 Żarki,  
tel. 503 067 167, czynne całodobowo

Stacja gazu LPG, 
ul. Myszkowska 45, 42-310 Żarki

OPIEKA MEdYCznA 
Samodzielny Publiczny zakład Opieki 
Zdrowotnej w Żarkach 
- poradnia dla dorosłych i dzieci: 
ul. Kościuszki 31, 
tel. (34) 314 80 65, (34) 314 80 29 

Przychodna Lekarska Medycyny Ro-
dzinnej i Specjalistycznej w Żarkach
- poradnia ogólna
ul. Częstochowska 1,  42-310 Żarki, 
tel. (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, 
www.zlota-jesien.com.pl

NABOŻEŃSTWA 
I UROCzYSTOŚCI 
W SANKTUARIUM
M.B. LEŚnIOWSKIEJ 
PATRONKI RODZIN
Msze św. niedziele i święta – godz. 6.30, 
8.00, 9.15, 11.00, 16.30, 19.00, dni po-
wszednie – godz. 7.00, 8.00, 19.00 (okres 
zimowy od 1 X do 31 III – godz. 17.00),  
Nieszpory - niedziela i uroczystości - g. 
16.00, główna uroczystość Matki Bożej 
Leśniowskiej - 2 lipca i w niedzielę po 
2 lipca godz. 11.00, Nowenna do Matki 
Bożej Leśniowskiej - środa, sobota (od 
IV do X) w godz. rozpoczęcia wieczornej 
Eucharystii, Apel Jasnogórski - niedzie-
la i uroczystości maryjne - godz. 21.00, 

Adoracja najświętszego Sakramentu - 
niedziela po wieczornej Eucharystii do 
21.00, Eucharystia z błogosławieństwem 
odnowienia przyrzeczeń małżeńskich - 
I niedziela miesiąca, godz. 11.00, Eucha-
rystia dla dzieci z indywidualnym bło-
gosławieństwem - II niedziela miesiąca, 
godz. 11.00, Eucharystia dla rodzin z 
indywidualnym błogosławieństwem - 
III niedziela miesiąca, godz. 11.00, Eu-
charystia dla matek brzemiennych z 
indywidualnym błogosławieństwem 
- IV niedziela miesiąca, godz. 11.00, 
Eucharystia dla wszystkich wiernych 
z indywidualnym błogosławieństwem 
- V niedziela miesiąca, godz. 11.00, Co-
dzienny różaniec w intencji rodzin - 
codziennie pół godz. przed wieczorną 
Eucharystią, w niedzielę i uroczystości o 
godz. 10.30, nabożeństwo majowe - w 
dni powszednie po wieczornej Eucha-
rystii; w niedzielę po mszy św. o godz. 
16.30, nabożeństwo czerwcowe - w dni 
powszednie po wieczornej Eucharystii, 
w niedzielę po mszy św. o godz. 16.30, 
nabożeństwo październikowe - w dni 
powszednie po wieczornej Eucharystii, 
w niedzielę po Mszy św. o godz. 16.30, 
Spowiedź - przed i w trakcie każdej Eu-
charystii oraz na życzenie, Uroczystości 
Nowicjackie:  Obłóczyny – uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP, Pierwsza 
procesja zakonna - Święto Narodzenia 
NMP
Kościół otwarty jest od godz. 6.30 do 
godz. 20.00 latem i od godz. 6.30 do 
godz. 18.00 zimą.

Teksty i informacje: 

Katarzyna Kulińska-Pluta 

Anna Stodółkiewicz 

www.umigzarki.pl

Fotografie:

Marcin Skabek 

archiwum UMiG Żarki

Projekt, skład i redakcja:

 

Studio Reklamy i Fotografii SpotArt

 tel. 668 163 492 

e-mail: studio@spotart.pl

www.spotart.pl
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ŻARECKIE KOLOROWE JARMARKI 
– TARGOWISKO Z KLIMATEM 

Targowisko miejskie w Żarkach to największy w północnej 
części województwa śląskiego supermarket pod chmurką. 
Żareckie Jarmarki w każdą sobotę odwiedza 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. 
Wszystko zaczęło się cztery wieki temu kiedy król Zyg-
munt August pozwolił gospodarzom Żarek urządzać 
trzy jarmarki w ciągu roku: na św. Stanisława, na Nawie-
dzenie Matki Boskiej i na Św. Andrzeja. Tyle mówią źró-
dła historyczne. Dziś najstarsi ludzie pamiętają jedynie 
jarmarki na św. Stanisława. Trwały cały majowy tydzień 
a sprzedawano wyłącznie konie i owce. Już na dwa tygo-
dnie przed jarmarkiem zjeżdżała szlachta z całej Polski, 
panowie, kupcy, handlarze. Przybywali kupce i z zagra-
nicy, nawet z Włoch. Wynajmowali mieszkania i chlewy. I 
choć różne władze zmieniały a to miejsce, a to dzień han-
dlowania 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 parafialnym, po wojnie targowisko prze-
niesiono na plac przy stodołach.
Dziś chodzenie na zakupy na targ co sobotę i środę to 
tradycja niemal w każdym żareckim domu i nie tylko, 
bo klienci przybywają z całego województwa śląskiego. 
Robienie sprawunków na „targowicy”, bo tak się mówi 
w Żarkach, ma swój klimat. Tu można się potargować, 
dotknąć towar, jest czas na rozmowę z zaprzyjaźnionym 
sprzedawcą. Wyjście na targ to często wyprawa całej ro-
dziny. Panie idą pooglądać sukienki, dzieci żywe zwie-
rzęta, a panowie zorientować się w cenach zboża lub 
żywca. Kiedyś Żarki słynęły z targów końskich, dzisiaj 
koni już coraz mniej, ale nadal oferuje się tu żywy inwen-
tarz: trzodę chlewną, kaczki, kury, kozy, króliki.

Żareckie Jarmarki, ul. Piaski, 
czynne co sobotę i środę od wczesnych godzin 

pooranych do godzin południowych, 
Informacje:  UMiG Żarki, ul.Kościuszki15/17, 
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, 

tel. (34) 3148 036 w. 45
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- ogrodzenia kute

- bramy przesuwne i uchylne

- napędy do bram

- balustrady nierdzewne systemowe  
       (do samodzielnego montażu)

- balustrady, kraty, schody

- konstrukcje stalowe 

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe OLIMEX

Ostrów k. Poraja
ul. Kolejowa  24

42-360 Poraj
tel. 34/314 67 80

kom. 600 150 246
e-mail:

biuro@olimex.com.pl

30 lat  

na rynku! 

P.P.U.H. „ELGAR” Janusz Garncarz
42-310 Żarki, ul. B.Prusa 1
NIP 577-175-11-49, REGON 152140192
tel. (34) 314-80-23, 508-349-413, 
501-662-285
www.elgar.strefa.pl,  
e-mail garjan@go2.pl

Nasza oferta obejmuje:
- energetykę 
- linie napowietrzne 
- linie kablowe 
- stacje transformatorowe 
- sieci energetyczne 
- projekty 
- oświetlenie uliczne 
- przyłącza elek-
tryczne
 

- instalacje odgromowe 
i wewnętrzne 

- rozdzielnie elektryczne 
- pomiary

Informacje o firmie
Firma ELGAR założona w 2003 roku w Żarkach. Przez 
lata zdobyliśmy szereg doświadczeń w zakresie 
projektowania oraz budowy sieci i instalacji elek-
troenergetycznych zewnętrznych, wewnętrznych, 
odgromowych, przeciwpożarowych (oddymiają-
cych), linii i instalacji oświetlenia ulicznego oraz 
wykonywania pomiarów szerokiego wa-
chlarza wartości elektrycznych. 

 Zatrudniamy wysokowykwa-
lifikowaną kadrę posiadającą świadectwa 

kwalifikacyjne bez ograniczeń oraz pełen zakres 
uprawnień budowlanych do projektowania i kiero-
wania robotami w zakresie elektroenergetyki.
Stawiamy na staranność i fachowość wykonywanych 
przez usług oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pra-
cowników.

Oferujemy fachową, kompleksową i miłą obsługę. 

Nasi klienci:
ENION S.A. Oddział w Będzinie
ENION S.A. Odział w Częstochowie
Drukarnia „SERIX-BIS”  
Waldemar Kitala

Przedsiębiorstwo  Inżynieryjne 
„SOCAR” Stanek Sp. j

.P.P.H „KOMODO” Tomasz Kowacki
„DAMIANI” Zakład Produkcyjno Usługowo-Handlowy 
Neotherm Sp. j. w Myszkowie
Rzymsko-Katolicka Parafia p. w. Św. M Magdaleny w 
Rokitnie
„PJS COMFORT” w Poznaniu, Przemysław Jarzyniewski 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie O/
Katowice 
B.P. MEDIA Sp. z o.o. Agencja Reklamowa w Szczecinie
Urząd Miasta w Myszkowie
Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
Urząd Gminy i Miasta w Koziegłowach
Urząd Gminy w Niegowie
Urząd Gminy w Kroczycach
Urząd Gminy w Irządzach
Urząd Gminy w Moskorzewie
Urząd Gminy w Radkowie
Urząd Gminy w Żytnie
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Zakład Usług Komunalnych w Żarkach zajmuje się zaopatrze-
niem mieszkańców w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem 
ścieków. Zakład sprawuje opiekę nad czterema ujęciami wody 
w: Czatachowie, Kotowicach, Zawadzie, Zaborzu. Podawana do 
sieci woda spełnia wymogi w zakresie jakości.

Gmina Żarki realizuje 
program gospodar-
ki  ściekowej od 1995r. 
Odbiornikiem  ścieków 
komunalnych jest bio-
logiczna, sekwencyjna 
oczyszczalnia ścieków 
w Żarkach rozbudowa-
na w 2003r. o maksy-
malnej przepustowości 
700m3/d. 
Na terenie gminy wy-
budowano do chwili 
obecnej 36,9 km sieci 
kanalizacyjnej. Sieć ka-
nalizacyjna w każdym 
z etapów prowadzona 
była systemem grawita-
cyjno – tłocznym.
We wszystkich etapach 
budowy kanalizacji i 
oczyszczalni ścieków 
Gmina korzystała z fi-
nansowania zewnętrz-
nego zobowiązując się 
do wykonania inwestycji 
zgodnie z najlepszą prak-
tyką w tej dziedzinie.

ZAKŁAD 

USŁUG 

KOMUNALNYCH
w Żarkach

Zakład Usług Komunalnych
ul. Leśniowska 55,  42-310 Żarki

tel: (34) 314-81-61
e-mail: zuk.zarki@neostrada.pl
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Oferujemy regionalne przysmaki 
wpisane na Listę Produktów Tra-
dycyjnych w Ministerstwie Roz-
woju Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Chleb tatarczuch ciemny słodki chleb wypieka-
ny z maki gryczanej, z użyciem mleka, wody oraz 
drożdży. Polecany osobom cierpiącym na choroby 
układu pokarmowego, przyspiesza trawienie. Ta-
tarczuch jest nagrodzony Nagrodą Perłą w Kon-
kursie Dziedzictwa Kulinarnego.

- Żareckie obwarzanki odpustowe - obwarzanki 
nawleczone na sznureczki tworzą formę korali, 
czasami pojedyncze obwarzanki kuliste lub owal-
ne, poprzedzielane są kolorowymi bibułkami, Ob-
warzanki mają lekko-słodki smak i są wyrabiane z 
jaj, mąki pszennej, cukru i wody. 

Jadwiga Plesińska, ul. Mickiewicza 16, 42-310 Żarki, tel. (34) 314 85 73, kom. 0668 322 228
Stoisko spożywcze na Żareckim Jarmarku przy ul. Piaski w Żarkach (czynne w dni targowe: środy i soboty) 

h

h

PI
ZZERIAdel 

CORSO



17

Magiczny Dwór
Oferujemy wypoczynek z dala od zgiełku cywilizacji dla gości 
indywidualnych i grup zorganizowanych.  Jaworznik to idealne 
miejsce do wypadów pieszych i rowerowych po szlakach Jury.  
Magiczny Dwór położony jest na obrzeżach wsi w lesie sosnowo-
brzozowym, na dwuhektarowej ogrodzonej posesji.  
      Zapraszamy!
    Anna i Bogdan Toczydłowscy

- 5 luksusowych pokoi z pełnym węzłem sanitarnym
- kuchnia domowa „Magia Ziół” 
- rowery do dyspozycji gości
- stadnina koni - 1km
- karp i pstrąg z okolicznych stawów
- imprezy plenerowe Magiczny Dwór 

Jaworznik ul. Źródlana 7a, 42-310 Żarki,  
tel. (034) 313 18 65; 0 664 170 748

e-mail: aniamagia@op.pl

www.magicznydwor.pl

,

HOTEL - RESTAURACJA
JAS I MAŁGOSIA

Oferujemy: 18 miejsc noclegowych w pokojach 1,2,3 – osobowych, 
* każdy pokój z łazienką oraz TV *  korzystne warunki rozliczenia dla firm 

* baza noclegowa do poznawania północnej Jury 
* sala restauracyjna z drink barem * sala biesiadna dla 150 osób 

* kuchnia polska i europejska
Organizujemy: przyjęcia okolicznościowe * pakiety weselne 

* konferencje i szkolenia (sala 150 osób)
* dogodny dojazd z trasy DK-1 * zalew w Poraju 200 m 
* doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych

Noclegi w pokojach 1,2,3-osobowych * pokoje z łazienkami i TV
* możliwość podawania posiłków do pokoju

*Polska kuchnia *  jurajskie specjały * sala biesiadna * sala restauracyjna
Organizujemy: przyjęcia okolicznościowe na każdą okazję * zjazdy 

* narady * spotkania  firmowe

WIEJSKA

Karczma Wiejska - Noclegi  
ul. Koziegłowska 8, 42-310 Żarki,  
tel: (034) 321 79 40, 0502 78 5481, 
e-mail: motel@wiejskie-siolo.com.pl     www.wiejskie-siolo.com.pl

Hotel – Restauracja Jaś i Małgosia, ul. Kosmiczna 2a.42-360 Poraj
tel. (34) 344 07 07 www.jas-malgosia.pl   e-mail: hotel@jas-malgosia.pl
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Parter: 5 apartamentów 4-5 osobowych typu studio (sypialnia, kuchnia, 
salon i łazienka) 
Piętro: 3 pokoje 3-os. 4 pokoje 2-os. Wszystkie z pełnym węzłem sanitar-
nym. Do dyspozycji komfortowo wyposażona kuchnia.  
Sala konferencyjna dla 50 osób z nagłośnieniem i projektorem multime-
dialnym
Dla gości: ogrodzony parking, tereny rekreacyjne, grill zewnętrzny,          
siłownia, jacuzzi,  sauna, stół bilardowy.     
       
   Zapraszamy cały rok!

Joanna i Mirosław STĘPIEŃ
MASŁOŃSKIE, ul. Sąsiedzka 34, 42-311 Żarki Letnisko

tel. 034 314 67 47 (po 16:00) kom. 502 360 272

TURYSTYKA 

w w w . j u r a - t u r y s t y k a . p l / s t e p i e n
w w w . j u r a . t u r i s t . p l / s t e p i e n
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tel. (34) 315 42 21
tel. kom. 503 546 261 
email: noszczyk@turist.pl
www.jura.turist.pl/brzeziny1
obiekt położony na uboczu, wśród pól i lasów
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Cleo Day Spa 
Żarki, ul. Kościuszki 4 
tel. (34) 313 40 47 
kom. 602 263 730 
email: studio@cleo.net.pl
zapraszamy w godz: 
pn-pt: 9:00 - 19:00
sob: 9:00 - 13:00

www.cleo.net.pl

Gminne gimnazjum w Żarkach Dom Kultury w Żarkach Gminne gimnazjum w Żarkach
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woba 
skład budowlany 

P.T.H. WOBA
42-350 Zabijak 

ul. Śląska 4
tel. /34/ 314 35 24
kom. 503 061 457

email: 
woba@woba.net.pl

Koziegłowy

Siewierz

Zabijak

DK-1

Myszków

Żarki

www.woba.net.pl 

Zabiegi kosmetyczne:
PowerSlim Studio 

PowerSlim Activ
Zabiegi �rmy "Thalgo" i "Colway" 

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs 
Zabiegi pielęgnacyjne na dłonie i stopy 
Stylizacja paznokci 
Masaże (relaksacyjne, antycellulitowe, 
bańką chińską, stemple) 
Elektrostymulacja
Sauny (�ńska i infrared) 
Siłownia 
Opalanie natryskowe

Medycyna estetyczna:
Botox

Teosyal
Sculptra
Lipoliza

Usuwanie zmian
na skórze
Chirurgia

Dermatologia
Dietetyka

Histopatologia

Centrum Pięknego Ciała Slimmed to doskonałe miejsce dla tych, którzy pragną zregenerować 
i polepszyć swoją kondycję �zyczną, upiększyć ciało, odświeżyć umysł. 

Lokalizacja w północnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej w Jaworzniku w gminie Żarki 
w powiecie myszkowskim pośród lasów gwarantuje ciszę i relaks.

Myszków/Helenówka,
ul. Myszkowska 27
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Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w 
Myszkowie to nowoczesna, dynamicznie 
rozwijająca się instytucja finansowa z wy-
łącznie  polskim, lokalnym kapitałem. 
Prowadzi działalność poprzez sieć 14 placó-
wek zlokalizowanych w czterech powiatach; 
myszkowskim, częstochowskim, lubliniec-
kim i tarnogórskim. Klienci obsługiwani są  
w Centrali, w czterech Oddziałach funkcjo-
nujących w: Myszkowie, Woźnikach, Żar-
kach oraz Koziegłowach, w dwóch filiach 
: w Myszkowie i w Starczy oraz w siedmiu 
Punktach Obsługi Klienta. Działalność pla-
cówek uzupełnia, oddanych do dyspozycji 
klientów, dziesięć bankomatów czynnych 
całą dobę. Usługi na rzecz klientów świad-
czy 75 osobowa załoga. Pracami Banku kie-
ruje trzy osobowy  Zarząd w składzie:
Zofia Jakubczyk - Prezes Zarządu
Krystyna Żak - Wiceprezes ds. finanso-
wych
Damian Kawka – Wiceprezes ds. ekono-
micznych.
Nadzór i kontrolę działalności Banku spra-
wuje 7 osobowa Rada Nadzorcza pod prze-
wodnictwem Pana Andrzeja Pluty.
Bank prowadzi obsługę finansową małych 
i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw 
rolnych, klientów indywidualnych oraz 
jednostek samorządu terytorialnego. W 
swojej ofercie posiada szeroką gamę zróż-
nicowanych pro-
duktów i usług 
bankowych w 
zakresie kredy-
tów, depozytów,  
rozliczeń i nowo-
czesne produkty 
bankowości elek-

tronicznej, jak konta internetowe - eBank-
Net oraz HomeNet, smsBankNet, BankNet-
Phone. Bank nieustannie wzbogaca swoją 
ofertę produktową stosując preferencyjne 
warunki cenowe – poprzez wprowadzanie 
promocyjnie oprocentowanych kredytów, 
depozytów oraz bardzo atrakcyjne prowa-
dzenie kont osobistych jak i firmowych.
Mając na uwadze zmiany na rynku finan-
sowym Bank rozszerzył wachlarz swoich 
usług, zajmuje się dystrybucją jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
TFI Union Investment, ubezpieczeniami, 
prowadzi międzynarodowe rozliczenia. 
Dotrzymuje kroku przedsiębiorcom pro-
wadzącym w ramach swojej działalności 
eksport bądź import, czy rozliczenia w ob-
szarze Unii Europejskiej wykonując pełną 
obsługę dewizową ich firm. Bank systema-
tycznie wzbogaca i usprawnia przyjazną 
współpracę z firmami z sektora MSP.
W swojej działalności stara się łączyć trady-
cję z nowoczesnością, zaspakajając zróżni-
cowane potrzeby i gusta swoich klientów.
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w 
Myszkowie to nie tylko dobrze zarządza-
na instytucja finansowa, ale także sponsor 
wielu ważnych wydarzeń w śro-
dowisku, w którym funkcjonuje. 
Wspiera oświatę, kulturę, sport i 
uczestniczy w ważnych dla społe-

czeństwa lokalnych wydarzeniach i uro-
czystościach. Bank posiada również wie-
loletnie doświadczenie we współpracy z 
samorządami. Najmłodsze pokolenie to 
także bardzo ważny potencjalny klient 
Banku. Co roku Bank jest aktywnym współ-
organizatorem konkursu ,,Dziś oszczędzam 
w SKO jutro w banku spółdzielczym’’, który 
uczy najmłodszych nawyku oszczędzania i 
umiejętności gospodarowania pieniędzmi. 
SKO działające pod patronatem Banku są 
liderami konkursu i otrzymują cenne na-
grody.  
Bezpieczeństwo, dobra płynność 
finansowa, wypłacalność i rentowność  
oraz perspektywa dalszego rozwoju 
Banku to główne parametry jego 
kondycji. 
Międzypowiatowy Banku Spół-
dzielczy w Myszkowie to 
Bank społeczności lokalnej. 
Szczegółowo Bank jak i 
jego ofertę produktową 
przybliża strona interne-
towa: 
www.bsmyszkow.pl

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy 
w Myszkowie
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DOśwIADCZENIE:
Firma posiada wieloletnie doświadczenie w branży pie-

karniczej (od 1986r.). Jesteśmy nastawieni na produkcję tradycyjnego pieczywa. 
Początkowo zatrudnialiśmy kilku pracowników, dzisiaj mamy znacznie większą 
załogę, nowoczesny park maszynowy oraz wzorcowy zakład, który spełnia wy-
magania unijne potwierdzone certyfikatem.

AtUtY:
Dobrze wykwalifikowana kadra oraz szkolenia dla adeptów piekarstwa dają 
gwarancję utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług. W powiecie mysz-
kowskim mamy kilka sklepów firmowych w dobrej lokalizacji, które każdego 
dnia odwiedzają rzesze klientów indywidualnych. Sprawdzony produkt, sku-
teczna polityka cenowa, nowoczesny transport oraz dobra oferta dla stałych 
kontrahentów hurtowych przyczynia się do rozwoju rzemieślniczej firmy.

OfERtA:
- pieczywo tradycyjne jasne tj. chleb jasny, pieczywo pszenne, wyborowe,
- pieczywo tradycyjnie ciemne tj. chleb, bułki z mąk ciemnych gruboziarnistych
- pieczywo delikatesowe: tj. chałki, francuzy bagietki, rogale, obwarzanki, bułki maślane,
- szeroki asortyment wyrobów cukierniczych i piekarniczych.

Jesteśmy solidnym partnerem.  
Zapraszamy do współpracy! 
Sklepy firmowe:
Żarki, ul. Stary Rynek  
Poraj, ul. Armii Krajowej 16 (pasaż handlowy) 
Koziegłowy, ul. Moniuszki 12
Myszków:
Ul. Modrzejowska 2 (Światowit)
Ul. Sikorskiego 16 (Górka)
Ul. Kościuszki (Ryneczek)
Al. Wolności 39 (Mijaczów)
Ul. Plac Dworcowy 7

Piekarnia s.c.  Jerzy Musialik, Beata Samulak

Siedziba zakładu: 
42-310 Żarki, ul. Myszkowska 51c, tel.(34) 314 84 51
e-mail: piekarnia_musialik@interia.pl
www.piekarnia-musialik.pl
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Wydawnictwo promocyjne 
urzędu Miasta i Gminy Żarki

ŻA
RK

I
www.umigzarki.pl


