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Infrastruktura w ramach projektu pn.: „Bu-
dowa międzygminnego szlaku konnego – 
orężem turystyki w gminach Koziegłowy, 
Poraj i Żarki”, realizowanego przez Gminę 
Koziegłowy (lidera) oraz Gminę Poraj i Gmi-
nę Żarki (partnerów projektu), obejmuje:

wytyczone i oznakowane szlaki kon-
ne – 120 km (zgodnie z instrukcją PTTK), 
przebiegające przez tereny gmin: Kozie-
głowy, Poraj i Żarki w powiecie myszkow-
skim, na malowniczych obszarach Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej;

koniach – 7 sztuk (przystosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych), zloka-
lizowane na szlakach konnych. Obejmują-
ce: zadaszenie w formie altany ze stołem  
i ławkami, zagrodę dla konia, kosz na 
śmieci, lampę solarną, podest najazdowy 
do schodzenia i wsiadania na konia dla 
osób niepełnosprawnych;

 w miejsco-
wości Gniazdów w gminie Koziegłowy 
– unikalny w województwie śląskim, po-
zwalający na zróżnicowanie oferty dla 
turystów na koniach oraz organizację im-
prez sportowych (zawodów) o znaczeniu 
krajowym. Wykonany przede wszystkim 
z naturalnych materiałów, tj. drewno, ka-
mień, żwir wraz z widownią;

, ze sche-
matyczną siecią szlaku konnego i atrakcja-
mi turystycznymi w najbliższym otoczeniu 
(zlokalizowane w centrum miast: Koziegło-
wy, Żarki, Poraj – 3 sztuki oraz w miejscach 
postojowych – 7 sztuk).

Infrastruktura zapewnia również udogod-
nienia dla osób niepełnosprawnych w for-
mie: podestów najazdowych (umożliwia-
jących wchodzenie i schodzenie z konia), 
zlokalizowanych w każdym punkcie posto-
jowym oraz w ramach toru T.R.E.C. 

-
-

Strona internetowa:  
www.szlaki-konne.com.pl

Infrastructure as a part of the project en-
titled.: 

Żarki” implemented by the Koziegłowy 
Commune (leader) and the Communes of 
Poraj and Żarki (project partners), includes:

– 120 km (according to the instructions 
of PTTK – Polish Tourist and Sightseeing 
Society), running through the areas of 
the communes of: Koziegłowy, Poraj and 
Żarki in Myszków county (poviat), on the 
scenic areas of the Kraków–Częstochowa 
Upland (Jura Krakowsko-Częstochowska);

-
 (adapted for the dis-

abled), situated on the horse trails. Includ-
ing: shelter in the form of a gazebo with  
a table and benches, a paddock/pen 
for the horse, waste basket, solar lamp, 
approach ramp for mounting and dis-
mounting a horse for the disabled;

 in the Gniaz-
dów village in the Koziegłowy Commune 
- unique in the Silesian province, allowing 
for diversification of the offer for tourists 
on horsebacks and organization of sports 
events (competitions) of national impor-
tance. Made mainly of natural materials, 
i.e. wood, stone, gravel, along with the 
audience;

, with a 
schematic horse trail network and tourist 
attractions in the nearest neighbourhood 
(located in the town centers of Koziegłowy 
and Żarki and Poraj village – 3 items and in 
parking positions – 7 items).

Infrastructure also provides facilities for 
disabled people in the form of: approach 
ramps (which allow mounting and dis-
mounting a horse) located at each parking/
staging point and within the TREC course.

Project co-financed by the European Union 
from the European Regional Development 
Fund under the Regional Operational Pro-
gramme of the Silesia Voivodeship for 
2007-2013, Priority III. Tourism, Sub-mea-
sure 3.2.2. Tourism-related infrastructure / 
public entities.

Website: www.szlaki-konne.com.pl

Atrakcje turystyczne  
na szlakach konnych

Gminy: Koziegłowy, Poraj i Żarki położone 
są w Powiecie Myszkowskim, w jednym  
z najbardziej malowniczych regionów Pol-
ski leżącym na skraju Wyżyny Krakowsko- 

KONNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA 
/ HORSE RIDING TOURIST INFRASTRUCTURE

Gmina Koziegłowy 
rozciąga się na malo- 
wniczo położonych 
terenach na krawędzi 
Jury Krakowsko-Czę- 
stochowskiej. To naj- 
większa gmina w ca- 
łym powiecie mysz- 
kowskim, o powierz- 

chni 161 km2, w 17% pokryta lasami. Gmina zaj-
muje pas łagodnych równin poprzecinanych 
dolinami rzek i strumieni. Niemal przez środek 
gminy Koziegłowy przebiega trasa szybkiego 
ruchu, droga krajowa DK-1, która łączy połu-
dnie Polski z jej północną częścią. Doskonałe 
usytuowanie przestrzenne i panujący mikro-
-klimat stwarzają dogodne warunki do wypo-
czynku i rekreacji. Bogactwo krajobrazu, cisza 
i spokój zachęcają do uprawiania turystyki pie-
szo-rowerowej oraz konnej.

 extends on the 
picturesquely situated areas on the edge of 
Jura Krakowsko-Częstochowska. It is the lar-
gest commune in the whole Myszków Coun-
ty, with the area of 161 km2, in 17% covered 
with forests. It occupies a belt of gentle plains 
cut by valleys of rivers and 
streams. Almost through 
the very center of the Ko-
ziegłowy commune goes 
the motorway, the national 
road DK-1, which connects 
the Polish south with its 
northern part. Excellent 
spatial location and the 
prevailing micro-climate 
create favorable conditions 
for rest and recreation. The 
richness of the landscape, 
the peace and quiet enco-
urage to hiking, biking and 
horse riding.

 
Koziegłowy o wartości historycznej

Wojewódzki konserwator zabytków, decyzją 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w 

Katowicach z dnia 31.03.1953r. uznał miasto 
Koziegłowy za zabytek „w ramach historycz-
nego założenia miejskiego o wartości histo-
rycznej”. Osadę na obecnym miejscu założył 
Mściwoj Wielki herbu Lis ponad 600 lat temu. 
Do dziś zachował się dawny układ urbani-
styczny miasta. W centrum Koziegłów znajdu-
je się czworoboczny rynek z ulicami wybiega-
jącymi z narożników. Jego układ od XIV w. nie 
uległ znacznym zmianom, różnic dopatrzeć 
się można jedynie w odnawianych na bieżą-
co elewacjach budynków. Systematycznym 
zmianom ulega także architektura roślinna 
skweru. Oprócz nie naruszonego układu ryn-
ku, pozostała część planu przestrzennego 
miasta ulega nieustannej przebudowie. 

 
w Koziegłowach

Na wschód od rynku znajduje się kościół pa-
rafialny pod wezwaniem Marii Magdaleny. 
Świątynię wybudowano w stylu gotyckim: 
grube mury, opięte na zewnątrz masywnymi 
szkarpami, dobrze harmonizują z XV-wiecz-
nym prezbiterium, do którego ok. 1679 r. 
dobudowano nawę (pierwotnie była ona 

drewniana). Różne dobudówki zmieniały wy-
gląd kościoła. Pojawił się stromy dach kryty 
gontem, ze zgrabną barokową wieżyczką. 
W latach 1973–1977 podczas prac renowa-

cyjnych wojewódzki kon-
serwator zabytków przy-
padkowo odkrył unikalne 
malowidła średniowiecz-
ne (prawdopodobnie z 
1470 r.). Po wstępnych 
badaniach, prowadzo-
nych przez zespół konser-
watorów z Krakowa, oka-
zało się, że znaczna część 
prezbiterium pokryta jest 
dwuwarstwową polichro-
mią. Pierwsza to starsza 
warstwa gotycka, druga–
młodsza, renesansowa. 
Treścią malowideł gotyc-

kich są sceny pasyjne, wykonane techniką 
tempery na podbiale czyli cienkiej warstwie 
wapna. Barwne, ale z licznymi ubytkami 
(przetarciami i naciekami), obrazy pokrywa-
ją prawie całą wysokość ścian ze scenami z 
życia i męki Chrystusa. Interesujący jest rów-
nież fresk biegnący pod sklepieniem prezbi-
terium. Przedstawia on ornamenty roślinne, 
w które wkomponowano herb Polski i herby 
kapituły krakowskiej, Jagiellonów, Wieniawa 
i Radwan. Freski te posiadają wielkie znacze-
nie dla historii kultury i sztuki regionu, a na-
wet całej Polski. 

W roku 2014 powrócił do 
miasta i osiadł na swych 
starych fundamentach 
pałac biskupów Karkow-
skich. Skromniej zaś wy-
pada powiedzieć, że to 
tylko nowe przedszkole 
z twarzą dawnego pała-
cu. Historia tego miejsca 
jest jeszcze starsza niż 
przynależność Koziegłów 
do Księstwa Siewierskie-
go (1519-1790) i sięga 
czasów króla Kazimierza 
Wielkiego. To tutaj w roku 
około 1356 zbudowali 
swój dwór pierwsi właści-
ciele, Mszczuj z Krzelowa i Mściwój z Kwiliny. 
Po nich byli następni zaszczytni w tytułach, 
a ich siedzibę nazwano zamkiem, domem 
pańskim, a nawet pałacem. W roku 1970 
postanowiono o rozbiórce podupadłych bu-
dynków dworu, ale historia miała inne pla-
ny. Dzisiaj po rewitalizacji budowla (obiekt, 
mury) dawnego pałacu staje się nową wizy-
tówką i znakiem rozpoznawalnym miasta. 

 
w Koziegłowach 

W północno–zachodniej części miasta, mię-
dzy ulicami Częstochowską, a 3 Maja znajdu-
je się kościół św. Barbary, ufundowany przez 
rodzinę Kaweckich: Stanisława i Barbarę z 
Przerębskich. Prebenda kościoła św. Barbary 

miała erekcję z 1670 r. oraz zapis 7000 zł. Ko-
ściół konsekrowany był przez Mikołaja Obor-
skiego – sufragana krakowskiego. Świątynia 
jest murowana, kryta gontem, sklepiona 
beczkowo, a na dachu ma barokową wieżę. 
Znajduje się w niej bogato złocony renesan-
sowy ołtarz, ozdobiony 4 kolumnami. 

 

Sanktuarium św. Antoniego w Koziegłów-
kach zbudowano w latach 1903 – 1908 we-
dług projektu Hugona Kudery i planów inż. 
Józefa Pomianowskiego. Kościół jest muro-

wany, w stylu włoskiego renesansu. Była to 
budowla kosztowna. Doprowadzenie jej do 
końca zawdzięczać należy uporowi ks. Sta-
nisława Zapałowskiego. Front kościoła zdobi 
wyniosła wieża z kolumnadą. Jej ostry szczyt 
wieńczy galeria na której umieszczono hełm 
z krzyżem. Dziesięć filarów podtrzymujących 
sklepienie dzieli kościół na trzy nawy: głów-
ną i dwie nawy boczne, całość ma kształt 
krzyża Łacińskiego. Sklepienie głównej nawy 
jest wnękowe, bocznych–beczkowe. Są one 
urozmaicone pasami arkad, które zdobią tak-
że prezbiterium i przyokienne wnęki. Ściany 
zdobią gzymsy i pilastry o bogatych kapi-
telach. Po obu stronach ołtarza stoją figury 
świętych przeniesione ze starego kościoła św. 
Mikołaja i św. Wojciecha. W kościele znajduje 

się obraz, który przedsta-
wia postać św. Antoniego 
Padewskiego. Namalowa-
ny w Rzymie w 1568 r. zo-
stał poświęcony przez pa-
pieża Piusa V. W kościele 
znajduje się szereg innych 
cennych relikwii, przed-
miotów kultu religijnego, 
obrazów i figur, owalnie 
wygięty chór, ozdobiony 
gipsaturą, stylowe portale 
i pomniki – z dawnej świą-
tyni z 1603 r. Sanktuarium 
w Koziegłówkach, dzięki 
kultowi św. Antoniego jest 
miejscem pielgrzymek. 
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Gmina Poraj zajmu- 
je obszar o powie- 
rzchni 58,53 km2.  
Dobre skomuniko-
wanie (m.in. stacja 
kolejowa na linii 
Częstochowa–Kato-
wice), atrakcyjność  

i niepowtarzalność to jej walory zarówno 
geograficzne jak i przyrodnicze. Najwięk-
szym atutem jest Zalew Porajski na rzece 
Warcie (niegdyś przemysłowy), oraz usytu-
owane nad jego brzegami liczne ośrodki 
żeglarskie i rekreacyjne, które oferują wiele 
ciekawych form spędzania czasu. Ale nie 
tylko. Każdy, kto lubi aktywnie spędzać czas 
wolny znajdzie tu coś dla siebie. Gmina Poraj 
cieszy się powszechną opinią jako miejsce 
zapewniające wspaniały wypoczynek i re-
laks, z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Na 
każdego czeka tu prawdziwy zalew atrakcji. 

 covers the area of  
58,53 km2. Good communication (including  
a railway station on the line Częstochowa 
- Katowice), attractiveness and uniqueness 
are its geographical and natural values. The 
biggest advantage is the Poraj Lagoon on the 
Warta river (formerly industrial) and numero-
us sailing clubs and leisure facilities situated 
on its banks that offer a lot of interesting ways 
of spending free time. But not only. Anyone 
who likes spending their free time actively 
can find something suitable. The Poraj com-
mune has a common opinion of a place pro-
viding wonderful relax and rest, away from 
the hustle and bustle of the city. Everyone can 
find lots of attractions waiting here.

To niezwykły i jedyny w swoim rodzaju szpa-
ler drzew lipowych o łącznej długości 570 m.  
Od 1993 r. jest własnością Gminy Poraj,  
a Rozporządzeniem Wojewody Częstochow-
skiego została uznana za pomnik przyrody. 
Liczyła wówczas 29 sztuk wiekowych lip,  
w tym 18 szt. lipy drobnolistnej i 11 szt. lipy 
szerokolistnej. W 1999 r., a następnie w 2006 r.  
dosadzono nowe lipki w miejsce ubytków  

(z tego rośnie obecnie ok. 35 młodych 
drzew). W sumie obecnie w Alei znajduje 
się 120 starych i młodych drzew. Aleja roz-
ciąga się od północnego ogrodzenia parku 
dworskiego, którego pozostałości wciąż 
można odnaleźć w pobliżu, do drogi zwanej 
gościńcem, będącej częścią szlaku pątnicze-
go z Krakowa do Częstochowy. Hipotezę  
o XVII-wiecznych początkach Alei Lipowej  
i dworu potwierdzają dendrolodzy, ocenia-
jąc wiek ocalałych drzew na około 230 lat. 

 

W XVI w. wybudowano w Choroniu muro-
wany kościół, który przez stulecia podlegał 
farze w Przybynowie. Kościół rozbudowany 
i zmodernizowany został przez rodzinę By-
lińskich w latach 1903–1913, od 1916 r. jest 
kościołem parafialnym. Sylwetka kościoła, 
dzięki położeniu na sporej wyniosłości, jest 
widoczna z wielu odległych miejsc Jury. 

Sam budynek został zbudowany na planie 
prostokąta, z węższym od nawy, prostokąt-
nie zamkniętym prezbiterium. Od strony 
zachodniej nad nawą wznosi się nieduża, 

wieloboczna wieża z ostrosłu-
powym hełmem. Małą sygna-
turkę umieszczono w  pobli- 
żu zbiegu dachów nawy i pre-
zbiterium. Najładniejszymi 
elementami kościoła są dwa 
portale renesansowe. Wnętrze 
gruntownie przebudowano  
w latach 50. i 60. ubiegłego 
wieku. Podczas agresji nie-
mieckiej na Polskę w 1939 r., 
3 września doszło w pobliżu 
świątyni do krwawych walk,  
w których wziął udział 74. 
Górnośląski Pułk Piechoty  
z Lublińca. Pomnik, upamięt-

niający 105 poległych polskich żołnierzy, 
znajduje się w pobliskim Dębowcu. W 1972 r. 
kościół został wpisany do rejestru zabytków.

Pozostałe atrakcje  

– Kapliczka św. Floriana z XVII w. 
– Kamieniołomy należące niegdyś do mająt-

ku dworskiego.
– Quest – Spacer kupieckim traktem przez 

Choroń – Trasa Questu prowadzi przez ma-
lowniczą wieś Choroń, która skrywa wiele 
atrakcji i ciekawostek. Podczas wyprawy 
należy postępować zgodnie ze wskazów-
kami, które umożliwią odnalezienie Skarbu 
ukrytego w celu podróży. 

– Dębowiec – Mogiła żołnierzy poległych  
3 września 1939 r. 

Zalew Poraj

Jezioro Porajskie znajduje się na terenie Gmi-
ny i wsi Poraj, od której wzięło zresztą swoją 
nazwę. Jest to zbiornik retencyjny utworzony 
poprzez spiętrzenie wód rzeki Warty. Zaporę 
wybudowano w latach 1957-1978, a głów-
nym celem powstałego wówczas zbiornika 
było stworzenie rezerwuaru wody technolo-
gicznej do procesów produkcyjnych dla Huty 
Częstochowa. Powierzchnia zbiornika wynosi 
5,5 km2, zaś całkowita pojemność to 25,1 mln 
m3. Jest długi na niespełna 5 km i szeroki max. 
na 1400 m. Maksymalna głębokość wynosi  
13 m. Na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wie-
ku powstało na jego brzegach wiele ośrod-
ków wypoczynkowych i żeglarskich. Obecnie 

GMINA PORAJ
Sala widowiskowo-kinowa 

“Bajka” w Poraju

Budowę samego obiektu rozpo-
częto przed I wojną światową - 
miała to być synagoga dla dość 
licznej na tym terenie diaspory 
żydowskiej. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 1918 r.  
budowę kontynuowano już 
jako remizę dla powstałej wtedy 
Ochotniczej Straży Ogniowej. 
W wybudowanym obiekcie urzą-
dzono także salę widowiskową 
dla działających przy straży ama-
torskich zespołów artystycznych. 
Po II wojnie światowej urządzono w nim na 
stałe kino „Bajka”, które po kilku moderniza-
cjach funkcjonowało do końca XX w. Obec-
nie, po zakończeniu generalnego remontu 
w 2014 r., jest to nowoczesna sala widowisko-
wo-kinowa Gminnego Ośrodka Kultury. 

-

Kompleks rekreacyjno-sportowo-kulturalny 
„Strefa wrażeń” w Poraju – Kompleks stanowi 
ogólnodostępną i bezpłatną infrastrukturę 
rekreacyjną. W skład kompleksu wchodzi: 
skatepark, bieżnia lekkoatletyczna okólna  

i prosta, boisko „Orlik”, kącik gier wyposażo-
ny w stół do gry w „chińczyka”, ping-ponga 
i w piłkarzyki, siłownia zewnętrzna, 
skałka wspinaczkowa, boisko do siat-
kówki plażowej, plac zabaw, ścianka 
wspinaczkowa znajdująca się w ogól-
nodostępnej hali sportowej. Dodat-
kowo w okresie zimowym, na tere-
nie kompleksu powstaje lodowisko  
„Biały Orlik”. 

Główne atrakcje miejscowości zlokali-
zowanej ok. 3 km od szlaku konnego to:

Gmina Żarki położona jest 
w malowniczym i bogato 
rzeźbionym krajobrazie jura- 
jskim, w północnej części  
Jury Krakowsko-Częstocho- 
wskiej. Z uwagi na atrak-
cyjny widokowo i turysty-

cznie teren gminy został włączony do Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd. W falisto-
pagórkowatym krajobrazie odnajdziemy 
malownicze ostańce skalne: z najsłynniejszy- 
mi i najbardziej okazałymi Skałami Rajcy  
w Przewodziszowicach, a także charakterysty-
cznym odcinkiem progu skalnego zwanego 
kuestą jurajską. Żarki słyną także z bogatej 
historii miasta, w której przeplatają się losy 
ludności polskiej i żydowskiej przedstawionej 
przy pomocy Szlaku Kultury Żydowskiej oraz 
tradycji kupieckiej, w postaci największego 
w tej części województwa śląskiego targow-
iska miejskiego. W czasie wizyty nie można 
zapomnieć o Sanktuarium Matki Bożej 
Leśniowskiej Patronki Rodzin w Leśniowie 
słynącego z licznych łask i uzdrowień.

 is located in the beauti-
ful and richly carved Jurassic landscape in the 
northern part of the Kraków-Częstochowa 
Jura. The area of the commune was included 
in the Eagles’ Nests Landscape Park because 
of the fact that it is a scenic area which is at-
tractive for tourists. In the hilly landscape we 
can find picturesque monadnocks: with the 
most famous and most magnificent rocks 
(Skały Rajcy) in Przewodziszowice, as well as 
the characteristic section of the rocky thre-
shold called Jurassic cuesta. Żarki are also fa-
mous for their rich history of the town, where 
we can find the fate of Polish-Jewish popula-
tion presented with the Jewish Cultural Ro-
ute and mercantile tradition, in the form of 
the largest market town in this part of Silesia. 
During the visit, we cannot forget about the 
Shrine of Our Lady Family Patron in Leśniów 
famous for numerous graces and healings.

 

wadzono rurę do głębokości ok. 87 m. Wów-
czas lustro wody ustabilizowało się na pozio-
mie 37 m. W roku 2008 mieszkańcy Jaroszowa 
w ramach projektu „Od źródełka do źródełka”, 
finansowanego przez Samorząd Wojewódz-
twa Śląskiego oraz Urząd Miasta i Gminy Żarki, 
przywrócili studni dawny wygląd. Studnię 
wyposażono w ozdobną kratę zabezpieczającą 
otwór i gonty pokrywające dach. Odrestau-
rowana studnia prezentuje się okazale i jest 
oryginalną ozdobą oraz atrakcją miejscowości. 
We wsi (posesja nr 29) zachowała się jeszcze 
jedna studnia, starsza od gromadzkiej zwana 
dworską, gdyż znajdowała się w pobliżu dwo-
ru. Wiąże się z nią historia opowiadana przez 
najstarszych mieszkańców. Studnia ta nie była 
zabezpieczona wysoką cembrowiną. Kiedyś 
do Jaroszowa przyjechał konnym wozem 
Żyd – handlarz. Wstąpił na chwilę do dworu, 
a po wyjściu nie znalazł swoich koni. Okazało 
się że w upalny dzień, spragnione zwierzęta 
podeszły do studni i chcąc napić się, wpadły 
do jej wnętrza. Po tym wypadku obudowano 
studnię dworską wysoką cembrowiną. 

 

Położony w centrum wsi, widoczny z dalekiej 
odległości z racji umiejscowienia na dużym 
wzniesieniu. Kościół był po raz pierwszy 
wzmiankowany w 1306, później w 1470 roku. 
Pierwszy istniejący tu kościół został zbu-

dowany z drewna i przetrwał około 250 lat, 
później najprawdopodobniej w połowie XVI 
w. przebudowano go na świątynię murowaną 
z kamienia. Ufundowała go rodzina Mysz-
kowskich, był krótszy o 1/3 od obecnego, 
kryty gontem, bez sklepienia. Pierwotnie 
renesansowy, w 1770 r. z fundacji hrabiego 
Adama Męcickiego ponownie przebudowa-
ny na styl barokowy. Wtedy też kościół za-
sklepiono, przyozdobiono ornamentami z 
gipsu, stacjami Drogi Krzyżowej, popiersiami 
apostołów, ewangelistów i świętych. Biskup 
sufragan gnieźnieński Ignacy Kozierowski 
konsekrował świątynię 22 lipca 1777 r. Niez-
wykle cennym zabytkiem świątyni jest obraz 
Matki Bożej z Dzieciątkiem, który podobno 
tutejszemu kościołowi ofiarował sam król Jan 
III Sobieski. Dawniej ściany i ołtarze zdobiły 24 
kryształowe lustra, niestety obecnie nie ma ich 
w wystroju świątyni. 

Dość niespotykane miejsce modlitwy 
położone na wzgórzu, na końcu wsi prow-
adzone przez pustelników, którzy toczą tam 
swoje życie duchowe. Patronem i opiekunem 

wspólnoty jest Św. An-
toni Pustelnik. Pustelnia 
powstała z początkiem 
lat 90-tych, kiedy to 
wybudowano pierwszą 
drewnianą kaplicę, w 
otoczeniu której w krót-
kim czasie powstały 
drewniane domki dla 
pustelników. Wchodzący 
do kaplicy widzieli małą 
izbę w kształcie litery 
„c”. Wyposażenie kaplicy 
było bardzo ubogie, 
wskazujące na charak-
ter ludowy. Już wtedy 
do Czatachowej przyby-
wali ludzie z pobliskich 
okolic. Przychodzili, żeby 

się pomodlić, poczuć Boga w przyrodzie. 
W chwili obecnej to murowany kościółek o 
drewnianym, prostym wnętrzu z ołtarzem 
głównym. W czasie niedzielnych mszy św. 
można poczuć niesamowitą atmosferę wiary. 
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42-350 Koziegłowy, Pl. Moniuszki 14
tel. 34 314 12 19
www.kozieglowy.pl
um@kozieglowy.pl

42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28
tel. 34 314 12 68 
kozieglowy@silesia.travel

42-360 Poraj, ul. Jasna 21 
tel. 34 31 45 524
sekretariat@ugporaj.pl
www.ugporaj.pl

w Poraju
42-360 Poraj, ul. 3 Maja 1
tel. 34 37 62 712, poraj@silesia.travel

42-310 Żarki 
ul. Kościuszki 15/17
tel. 34 314 80 36 w. 29 
fax. 34 316 10 78 
katarzyna.pluta@umigzarki.pl
www.turystykazarki.pl 

Kultury w Żarkach
42-310 Żarki, ul. Moniuszki 2 
tel. 728 998 806
zarki@slaskie.travel
www.turystykazarki.pl

–Częstochowskiej w północno-wschodniej 
części Województwa Śląskiego (częściowo 
na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich 
Gniazd”). Obszar ten jest wymarzonym miej-
scem rekreacji dla miłośników natury oraz 
aktywnej turystyki. 
Wyjątkowe ukształtowanie Wyżyny, zwa-
nej również Jurą, bogata infrastruktura oraz 
urozmaicony krajobraz, zdecydowanie za-
chęcają do uprawiania aktywnej turystyki. 
Bardzo popularne są tutaj wędrówki piesze, 
rowerowe, wspinaczka skałkowa oraz ciągle 
rozwijająca się turystyka konna. Teren gmin 
to obfitość dziedzictwa kulturowego, oby-
czajów i tradycji, a także doskonałe zaplecze 
noclegowo – gastronomiczne, co razem de-
cyduje o udanym wypoczynku.

Communes: Koziegłowy, Poraj and Żarki are 
located in the Myszków County, in one of the 
most picturesque regions of Poland situated 
on the edge of the Kraków - Częstochowa Up-
land in the north-east part of the Province of 
Silesia (partly on the area of the Landscape Park 
“Eagles’ Nests”). This area is an ideal place for 
recreation for nature lovers and active tourism.
The unique shape of Upland, also known as 
the Jura, a rich infrastructure and varied land-
scape firmly encourage to active tourism. It is 
a very popular place for hiking, biking, rock 
climbing, and still developing horse riding. 
The communes’ areas are full of cultural heri-
tage, customs and traditions, as well as excel-
lent accommodation and catering facilities, 
which altogether provide perfect leisure time.

BADER – KONIE Barbara Derkacz 
Stara Huta, ul. Tęczowa 26, 42-350 Koziegłowy
tel. 608 705 871, 531 521 090 
jakubowka@gmail.com, www.jakobowka.com.pl

Klub Jeździecki w stylu Western 
M. Musiał D. Musiał 
ul. Poprzeczna 10, 42-350 Koziegłowy 
tel. 501 488 699, www.ranczo-rosochacz.pl

Marta Heblik, tel. 698 678 473, m.tysia@interia.pl 
Rzeniszów, ul. Zielona 42, 42-350 Koziegłowy

Anna Gruszka, tel. 607 098 678 
https://www.facebook.com/stajnia.u.zrodla

ul. Brzozowa 5, Mzyki
tel. 507 124 534, 516 112 254

ul. Ogrodowa, 42-360 Poraj, Anna Balicka
tel. 601 218 003, www.lesnykonik.pl

ul. 19 Stycznia 153, 42-360 Jastrząb
tel. 794 752 649, www.ranczokrzywykolek.pl

ul. Koziegłowska 35a, 42-311 Żarki Letnisko
tel. 792 661 255, www.goldenhorse.eu

Kuźnica Stara 10, 42-360 Kuźnica Stara
tel. 501 661 615, www.kuznicastara.galopuje.pl

Marta Szczeblewska
Jaroszów 63, 42-310 Żarki 
tel. 601 491 214, jaroszowka1980@o2.pl 
https://www.facebook.com/StajniaJaro-
szowka?fref=ts

Renata Pietrucha, tel. 691 389 938 
ul. Myszkowska 13, 42-310 Jaworznik
kjwolta@wp.pl, www.kjwolta.pl

Ewelina Bielawska 
ul. Wschodnia, 42-310 Jaworznik
tel. 513 598 283, 572 688 283 

 

Wybudowany został w 1631 r. przez Walen-
tego Ruraja z Pyskowic, cieślę wiejskiego. 
Kościół figuruje w spisie zabytków klasy ze-
rowej. Jest to drewniana budowla, jednona-
wowa z węższym trójbocznym zamkniętym 
prezbiterium, kryta gontem, o konstrukcji 
sumikowo-łątkowej. Ołtarz główny jest drew-
niany i pochodzi z I poł. 
XVII w. Kościółek otaczają 
stare zabytkowe lipy. 

 

Znaczna odległość z Piń-
czyc do kościoła parafial-
nego w Koziegłówkach 
spowodowała, że dawni 
właściciele Pińczyc–Jan 
Kazimierz i Kassylda Bon-
toni w 1784r. wybudowali 
na wzgórzu murowaną z 
kamienia kaplicę dwor-
ską. Chór utrzymany jest 

w stylu barokowym. Pre-
zbiterium zakończono 
absydalną głowicą, służą-
cą za maleńką zakrystię. 
Na froncie kaplicy wznosi 
się smukła wieża, zakoń-
czona hełmem. Do wieży 
dostawiono drewnianą 
kruchtę. Główny ołtarz 
jest ozdobiony złoconymi 
korynckimi kolumnami 
i pilastrami. Znajduje się 
tam obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej, a na za-
suwie oryginalny obraz 
świętego Michała Archa-
nioła. Do ciekawszych 
zabytków w Pińczycach 
można zaliczyć także po-

mniki np. Rodziny Bontonich, Stojowskich 
(dziedziców Pińczyc, fundatorów kaplicy) 
oraz monstrancję z 1767 r. i nową z 1904 r. 
ufundowaną przez Tomasza Dudę z Pińczyc, 
mszał z 1698 r. i dzwony z 1922 r. Godne uwa-
gi są też sześciokątne baszty obronne znaj-
dujące się w rogach muru cmentarza kościel-
nego. W ogrodzie plebańskim rośnie stary cis 
jodłowy będący pod ochroną. 

Zalew Porajski to największy akwen w regio-
nie, należący do czołówki polskich sztucznych 
zbiorników wodnych, wykorzystywany rekre-
acyjnie przez żeglarzy i wędkarzy. 

Ptasia Wyspa powstała po uruchomieniu zale-
wu Porajskiego w miejscu wywyższenia się na 
dawnej drodze lokalnej łączącej Kuźnicę Starą 
i Masłońskie. Można do niej dotrzeć łodzią lub 
kajakiem od strony Kuźnicy lub Masłońskiego. 
Przy niskim poziomie wody turyści mogą od-
wiedzić ptasi rezerwat oraz jego mieszkańców 
brodem. Jest naturalną ostoją ptactwa wod-
nego, miejscem lęgowym dla gniazdowników 
i miejscem odpoczynku dla ptaków wędrow-
nych. Można na niej spotkać kilka gatunków 
kaczek, perkozy, czaple, kormorany, mewy, 
łabędzie i wiele innych gatunków ptaków,  
a czasem nawet bielika i rybołowa. Na Wyspie 
można być świadkiem niebywałego widoku 
zlotu ptactwa, dla którego wyspa stała się sa-
moistnym rezerwatem ornitologicznym. 

 

Pozostałości po fabryce tektury w miejsco-
wości Masłońskie – Fabrykę zbudował w la-
tach 70. XIX w. Leon Hassfeld; uruchomiona 
w roku 1880 pod nazwą Zakład Przemysłowy 
„Natalin”. W latach powojennych fabryka była 
częścią przedsiębiorstwa Myszkowskie Za-
kłady Papiernicze; uległa likwidacji w latach 
80. XX wieku.  

–  , wykorzystywany 
w czasie różnego rodzaju imprez kultural-
nych i muzycznych;

–  wraz  
z zagospodarowanym terenem z zaple-
czem socjalnym, szatniami, toaletami  
i prysznicami, w których ciepła wody po-
chodzi z kolektorów słonecznych;

– , która w latach 
przedwojennych stanowiła centrum roz-
rywkowo-kulturalne regionu;

– -
 z 1936 roku;

–  – zbu-
dowane w latach 
1964-1974, gosz-
czące każdego 
roku Zjazdy Obser-
watorów Słońca, 
służące jako obiekt 
dydaktyczny;
– 

-
wojennego;
–  
wskie drewniane 

wieku, powstałe 
na zlecenie hrabi-
ny Stefanii Raczyń-
skiej, w ramach 
kompleksowego 
planu zagospoda-

rowania miasta-ogrodu Żarki. 

To odrestaurowana z wielkim pietyzmem 
chałupa z XIX wieku, w której znajdziemy 
oryginalne sprzęty sprzed lat: umeblow-
anie, stary piec, wyposażenie, narzędzia  
i maszyny rolnicze. Wokół chaty drewn-
iane ogrodzenie. Przy domu zlokalizowana 
jest kuźnia z oryginalnym sprzętem, który 
służy jeszcze dzisiaj do wyrobu podków. 
W skansenie organizowane są warsztaty, 
prowadzone są zajęcia edukacyjne ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 
Miniskansen to miejsce z klimatem, które 
doskonale obrazuje życie ojców, dziadków, 
pradziadków. Ofertę skansenu uzupełnia 
zwierzyniec, w którym są: wielbłąd, lamy, al-
pak, kangur, kuce, kozy, owce i wiele innych 
zwierząt. Nieopodal woliera z ptactwem oz-
dobnym, kaczkami, drobiem domowym. Na 
specjalne zamówienia organizuje się: pokazy 
pracy kowala, przejażdżki powozem kon-
nym, regionalne posiłki, ogniska, biesiady. 
W sezonie wiosenno-letnim jest rozkładany 
dmuchany plac zabaw dla dzieci. W czasie 
roku szkolnego warsztaty edukacyjne dla 
dzieci: o miodzie, mleku i dziedzictwie kul-
turowym. 

W centralnym punkcie wsi Jaroszów znajduje 
się odrestaurowana studnia gromadzka, któ- 

ra do 1984 roku zaopatry- 
wała mieszkańców w wo- 
dę. Jako że okolice Jaro-
szowa były zawsze ubogie  
w wodę. W latach 1905–07  
przeprowadzono badania  
w wyniku których, wyzna- 
czono miejsce na nową  
studnię. Kopanie rozpoczął  
mieszkaniec Jaroszowa Wła- 
dysław Świerdza w 1908  
roku. Początkowo studnia 
miała głębokość 45 m., 
ale ze względu na częste 
obniżenia poziomu wody, 
w 1950 roku wykonano do-
datkowe wiercenia i wpro- 


