Łódź
Częstochowa

Gliwice Katowice
Rybnik

Bielsko-Biała

Kraków

Żarki

Żarki to kilkutysięczna miejscowość na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jednocześnie to dynamicznie rozwijający się ośrodek turystyczny
w północnej części województwa śląskiego. Co takiego oferują Żarki,
czego nie ma w innych gminach regionu? Atrakcji nie sposób wyliczyć
jednym tchem. Coś dla siebie znajdą turyści aktywni, miłośnicy historii,
pielgrzymi, w końcu małe eldorado znajdą tu rodziny z dziećmi. Wszyscy mogą zagospodarować wolny czas, odpocząć, bawić się i uczyć.
Jak dojechać? Najprościej oczywiście samochodem. Żarki leżą w odległości zaledwie 15 km od DK nr 1 (zjazd w Koziegłowach).
W Żarkach bez problemu można sobie poradzić bez samochodu, opisane w niniejszym przewodniku atrakcje są dostępne w ramach spaceru.
Dobrym pomysłem jest też skorzystanie z roweru, którym można dojechać w odleglejsze zakątki gminy. Sieć dróg pieszo-rowerowych liczy
22 km, więcej o nich na s. 18.
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Stary Młyn − Muzeum
Dawnych Rzemiosł
Można powiedzieć, że dzięki temu miejscu
Żarki stały się prawdziwym eldorado dla rodzin z dziećmi. Muzeum Dawnych Rzemiosł
mieści się w autentycznym młynie, w którym
jeszcze do 1992 r. produkowano mąkę. To multimedialna, nowoczesna wystawa pokazująca dzieje
żareckich rzemieślników, a swego czasu było ich w tej miejscowości
naprawdę wielu. Miejscowa ludność trudniła się m.in. piekarstwem,
szewstwem, bednarstwem, kołodziejstwem i handlem.

Dzieciaki ciekawi już samo wejście do odrestaurowanego
młyna − są tam… ruchome litery tworzące napis MUZEUM.
Zwiedzanie młyna rozpoczyna film. Stary młynarz targuje się na nim
z przyjeżdżającym z ziarnem Żydem, przy okazji wprowadzając turystów
4

Od 1 stycznia 2017 r. Stary Młyn jest jednym z 42 obiektów
Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Więcej na
www.zabytkitechniki.pl

Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie, ul. Ofiar Katynia 5, Żarki,
tel. 690 070 772, poczta@muzeumzarki.pl, facebook.com/starymlyn.zarki,
www.muzeumzarki.pl

www.turystykazarki.pl

do realiów miasteczka sprzed lat.
Bohaterowie filmu dobijają targu,
zboże trafia do młyna, a odwiedzający wchodzą na sale wystawowe. Dorośli sprawdzają swoją
znajomość zbóż, a dzieci szukają
mysiej norki, zdobywają pieczątki,
a nawet mielą ziarenka. Hitem jest
kolejny filmik, którego bohaterami
są… gadające bochenki chleba.
Równie ciekawie jest na piętrze,
gdzie poznać można tajemnice
żareckich rzemieślników − kołodzieja, szewca czy bednarza
− i posłuchać historii żareckich
rodzin.
Co ważne, każdy zwiedzający
może (a nawet powinien) wszystkiego na wystawie dotykać,
wszystko przesuwać, włączać się
w młyńskie prace czy rozwiązywać multimedialZwiedzanie
ne quizy w warsztakończy się…
tach rzemieślniczych.
w beczce
Bez tego zwiedzanie
śmiechu.
Zaciekawieni?
nie będzie pełne.
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Żarecki targ
Żarki od wieków leżały na trasie szlaków handlowych, stąd też w miasteczku odbywały się nawet
kilkudniowe targi. Dzisiaj jarmarki zaczynają się wcześnie rano i kończą około południa, co środę i sobotę. Naprawdę warto
właśnie wtedy zaplanować wycieczkę do Żarek, szczególnie dla miejskich dzieci wrażenia są niezapomniane. Ogromne (największe w województwie śląskim) targowisko położone jest tuż przy Starym Młynie.
Na targu można kupić naprawdę wszystko − płody rolne, artykuły spożywcze, sprzęty i meble, ubrania, a nawet żywy inwentarz.

Wśród setek stoisk warto odszukać stanowisko pani Jadzi
Plesińskiej (wejście od strony kościoła), która wypieka tatarczuch, czyli słodki, gryczany chleb, będący lokalną specjalnością. Podobnie jak żareckie obwarzanki odpustowe jest
on wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa. Zamówienia na tatarczuch: tel. 664 809 989.
6

Integralną częścią targu jest kompleks murowanych stodół, kiedyś
służących do przechowywania płodów rolnych. Dziś część nich czeka na ponowne zagospodarowanie,
w części się handluje. Na uwagę zasługuje Kupiecki Sąsiek, czyli sprzedaż produktów lokalnych w prawdziwej stodole, połączona z muzyką i pokazami. Jest zawsze otwarty
w sobotę przed Niedzielą Palmową oraz w sobotę przypadającą w każdy
długi weekend: majowy, po Bożym Ciele, po Matki Bożej Zielnej.

Miejsce twórczej zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Głównym
materiałem, z którego wykonywane są zabawki, jest drewno, ale uczestnicy warsztatów mogą dla siebie, z pomocą instruktorów, wyczarować
i przytulanki, i inne szmaciane zabawki inspirowane dziecięcą i młodzieżową popkulturą (oferta sezonowa od kwietnia do października).
Stodoła w zespole zabytkowych stodół, ul. Piaski, Żarki, tel. 730 950 551,
kontakt@pracownia-zabawek.pl, www.pracownia-zabawek.pl,
www.facebook.com/pracowniastodola

www.turystykazarki.pl

Pracownia Zabawek
Stodoła

7

Pracownia etnodizajnu EtnoJura
Miejsce, w którym u każdego udaje się odkryć artystyczną duszę. Zarówno dzieci, jak i dorośli, ze słomy, wikliny, drewna i innych naturalnych materiałów wyczarowują tam prawdziwe cuda: zabawki, ozdobne
wianki, koszyczki, okolicznościowe ozdoby. Latem świetna zabawa odbywa się również w ogrodzie przy pracowni.

Pracownia Jura
Kolejna pracownia, w której artystyczne inspiracje znajdą starsze
dzieci, młodzież i dorośli. Tam realizowane są warsztaty z sitodruku
(do tworzenia niezwykłych koszulek) czy projektowania biżuterii z topionego szkła.

Pracownia etnodizajnu EtnoJura, ul. Leśniowska 26, Żarki, tel. 730 950 551,
kontakt@etnojura.pl, www.etnojura.pl, koszt warsztatów od 10 zł za dziecko
Pracownia Jura, ul. B. Joselewicza 12, Żarki. tel. 730 950 551, 731 926 776
(po godz. 20.00), www.pracownia-jura.pl, koszt warsztatów od 10 zł za dziecko
8

Manufaktura
Hokus Pokuss
To z pewnością najsłodsze miejsce na całej Jurze. W małej manufakturze można zobaczyć, w jaki sposób powstają przepyszne,
ręcznie robione cukierki i lizaki w przeróżnych smakach i kształtach.
Zapewniam, że niektóre etapy ich produkcji zaskoczą nawet dorosłych.
Odwiedzający mogą również przemienić się w prawdziwych cukierników i własnoręcznie wykonać słodkości.

Manufaktura Hokus Pokuss, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 17, Żarki,
tel. 530 815 045, manufaktura.zarki@gmail.com, www.hokuspokuss.pl

www.turystykazarki.pl

Manufakturę najlepiej zostawić sobie na koniec wycieczki, bo dzieci mogą odmówić
realizacji dalszych części programu.
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Leśniowskie
Sanktuarium jest o dwa
dni starsze od Jasnej
Góry, na której ten sam
Opolczyk pozostawił
słynny obraz Czarnej
Madonny.

Sanktuarium w Leśniowie
W dzielnicy Żarek, Leśniowie, znajduje się klasztor ojców paulinów
i Sanktuarium Matki Boskiej Leśniowskiej, patronki rodzin. Jego historia
sięga 1382 r. Wtedy wracający z wyprawy na Ruś Władysław Opolczyk
przechodził przez ówczesne pogranicze polsko-czeskie. Był upał i drużynie brakowało wody. W miejscu dzisiejszego Leśniowa książę modlił
się do Matki Boskiej o wodę. Jego prośby zostały wysłuchane, wytrysnęło źródło, w miejscu ujścia wody władca pozostawił na drzewie
drewnianą figurkę. Dziś ta podobizna Matki Boskiej
znajduje się w ołtarzu głównym w sanktuarium.
W Leśniowie można zobaczyć źródełko, miło
spędzić czas w przyklasztornym parku, a także kupić masę firmowanych przez paulinów
pamiątek − czekoladek, krówek, herbat itp.
W każdą niedzielę w trakcie mszy świętej odbywa się specjalne błogosławieństwo rodzin.
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, ul. Leśniowska 99,
Żarki-Leśniów, tel. 34 314 80 22, lesniow@wp.pl, www.lesniow.pl
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Przystań Leśniów to położony tuż przy leśniowskim sanktuarium obiekt
noclegowo-gastronomiczny. To stąd ruszają wycieczki pojazdami militarnymi, tzw. gazikami. Tymi starymi samochodami, wraz ze znającym
okolicę jak własną kieszeń kierowcą, objeżdża się wapienne ostańce,
jurajski krajobraz i ślady przeszłości: wojenne bunkry i żydowskie
cmentarze. W gaziku jest 6 miejsc dla pasażerów (koszt to 7 zł/os. lub
45 zł za wypożyczenie gazika
z kierowcą). W Przystani odbywają się również warsztaty kulinarne dla najmłodszych. Mali
kucharze wspólnie z tamtejszym
szefem kuchni przygotowują to,
co lubią najbardziej − pizzę!
By zajęcia się odbyły, potrzebna
jest grupka minimum 5 osób.
Przystań Turystyczna Leśniów, ul. Źródlana 5, Żarki, tel. 887 803 303,
recepcja@przystanlesniow.pl, www.przystanlesniow.pl

www.turystykazarki.pl

Przystań Turystyczna Leśniów
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Szlak Kultury Żydowskiej
Żarki to nie tylko lekkie i przyjemne atrakcje dla rodzin z dziećmi.
To również bogata i wielowiekowa historia polsko-żydowskiego współistnienia. Warto podkreślić, że było to współistnienie pokojowe.
Do dziś mieszkańcy miasteczka oraz odwiedzający je turyści mogą
napotkać liczne ślady kultury żydowskiej oraz wspomnienia związane
z obecnością Żydów w tym miejscu – całe szczęście dba się o to, by nie
zostały zapomniane.

Żydzi osiedlali się w Żarkach od co najmniej XVII w. Przed
II wojną światową stanowili niemal 60% ludności miasta,
było to mniej więcej 600 rodzin! Holokaust przeżyła zaledwie
garstka (około 80 osób). Dzisiaj w miasteczku nie ma społeczności żydowskiej.
12

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Moniuszki 2, Żarki,
www.zarki.naszgok.pl
Kirkut na Kierkowie, wejście od strony ul. Polnej, Żarki

www.turystykazarki.pl

Żarki szczycą się najlepiej zachowanymi judaikami na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wytyczony Szlak Kultury Żydowskiej liczący
7 przystanków najlepiej poznawać na piechotę. Można skorzystać z audioprzewodnika, który da się bezpłatnie wypożyczyć w punkcie informacji turystycznej (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Moniuszki 2,
tel. 662 257 288) lub ściągnąć bezpośrednio na smartfona z mobilnej
wersji portalu slaskie.travel. Przejście trasy zajmuje mniej więcej godzinę (ok. 1,5 km).
Szlak Kultury Żydowskiej rozpoczyna się przy ul. Koziegłowskiej (niedaleko parkingu), a kończy na Starym Rynku. Trasa prowadzi obok Starego
Rynku, przy którym do 1942 r. mieściło się getto, i dalej, w kierunku
ul. Górki i najstarszej macewy w Żarkach, która jest pozostałością po istniejącym tam niegdyś cmentarzu. Następnie dochodzi się do kirkutu
na Kierkowie. Jest to ogromny, najlepiej zachowany żydowski cmentarz
na Jurze. Ponad 1 100 macew ciągnie się tam aż po horyzont. Pochówków dokonywano na nim od 1821 r. Na cmentarzu spoczywają i kobiety, i mężczyźni, a ich status społeczny czy profesję można poznać,
oglądając uważnie poszczególne macewy − kamienne płyty z bogatą
symboliką pozwalają na podróż w głąb historii.
Kolejnym miejscem szlaku jest dawna
synagoga, która została gruntownie
zmodernizowana i dziś mieści się
w niej ośrodek kultury. W budynku pozostawiono jednak
pierwotny układ pomieszczeń,
a w jednej z izb urządzono
salę pamięci. Idąc dalej, mija
się dawne żydowskie domostwa i bardzo charakterystyczną małomiasteczkową zabudowę
ulic Berka Joselewicza i Kościelnej.
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W gminie Żarki

EDUKACJA PRZEZ ZABAWĘ
Żarki i okolice są dobrym miejscem na edukacyjne wycieczki
z dziećmi. Do wyboru jest kilka gospodarstw agroturystycznych, w których można przenocować, wziąć udział w zajęciach
i – przede wszystkim – pokazać dzieciom wiejskie życie.

Maciejówka
Miejsce pracy twórczej oferujące warsztaty filcowania z wełny czesankowej − dla dzieci, rodziców, dziadków. Uczestnicy uczą się „malowania
wełną” obrazów i wykonywania przedmiotów z filcu. Poznają proces otrzymywania wełny z owcy poprzez gręplowanie, przerabianie na wełnę czesankową, w końcu uzyskanie filcu. Próbują swoich sił w pracy na wrzecionie. Nowością są warsztaty wykonywania mydełek. Dodatkowo spotkanie
z owieczkami i kurkami, czytanie bajki. Dla chętnych − uczta pierogowa.
Maciejówka, ul. Jurajska 70, Ostrów k/Żarek, tel. 609 989 464,
dekoracje3@onet.eu, www.facebook.com/zagrodaedukacyjna,
www.szlakzagrod.pl
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Jaroszówka
Dla właścicielki stadniny Jaroszówka konie nie mają żadnych tajemnic. Chętnie
dzieli się swoją wiedzą w czasie wizyty
w przyjaznej dzieciom stadninie. W programie zwiedzanie stajni, opowieści o życiu koni (żywienie, pielęgnacja, użytkowanie, hodowla, bezpieczeństwo), wstęp do jazdy
(czyszczenie, pielęgnacja, bezpieczeństwo, sprzęt), a także psychologia
pracy z koniem, a w końcu − jazda na lonży.
Stajnia Jaroszówka, Jaroszów 63, Żarki, tel. 601 491 214,
jaroszowka1980@o2.pl, www.facebook.com/StajniaJaroszowka

W gospodarstwie zorganizowano
Skansen Wsi Jurajskiej, w którym
właściciele prowadzą lekcje edukacyjne. W starej chacie z przełomu XIX i XX w. zgromadzono wiele
elementów dawnego wyposażenia
domostw, zajęcia odbywają się więc
w atmosferze „domu sprzed lat”, zupełnie
nieznanego dzisiejszym dzieciakom. Najmłodsi dowiadują się, skąd się
bierze mleko i jak pracuje kowal, mogą skosztować regionalnych potraw
albo przejechać się bryczką, powozem konnym lub gazikiem. Gdy nie
pada, do dyspozycji gości jest dmuchany plac zabaw. W przyskansenowym zwierzyńcu czekają wielbłąd, lamy, alpaka, kozy, owce i ptactwo.
Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Skałką”, Barbara i Artur Socha,
ul. Szkolna 34, Przybynów, tel. 34 314 88 29, 501 154 921,
info@agroskalka.pl, www.facebook.com/Agroskalka, www.agroskalka.pl

www.turystykazarki.pl

Agroskałka
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U Strusia
Zobaczenie prawdziwej fermy strusi może być atrakcją nie tylko dla najmłodszych. W agroturystyce, w której można również nocować (do dyspozycji gości jest 5 pokoi z łazienkami), mieszka stado tych niezwykłych
zwierząt. Właściciele opowiadają o ich zwyczajach, a w ramach zajęć
można robić ozdoby ze strusich piór i jaj.
Agroturystyka „U Strusia”, ul. Łąkowa 22, Przybynów, tel. 602 310 097,
501 577 917, malgorzata.dudek2@o2.pl, www.strus1404.spanie.pl

W gminie Żarki znajduje się jeszcze wiele innych ciekawych
miejsc, które mogą być świetnym uzupełnieniem wycieczki lub
po prostu punktem odpoczynku w trasie.
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W gminie Żarki

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Wzgórze Laskowiec
Na terenie Żarek znajduje się jeden z najbardziej urokliwych krajobrazów na Jurze,
punkt widokowy na tzw. kueście
jurajskiej. W pogodne dni widać
z niego pradolinę rzeki Warty, jasne skalne ostańce, a także jurajskie miasta. Punkt widokowy jest
przy drodze prowadzącej z Żarek
w kierunku Kroczyc (DW 792).
Trudno go przegapić, bo znajduje
się on przy malowniczych ruinach
kościoła św. Stanisława, którego historia sięga XIII w.

Ciekawostką jest Wystawa Skamieniałości Jurajskich i Minerałów
w klasztornych piwnicach Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin
w Leśniowie − dzielnicy Żarek. Ekspozycja usytuowana jest w zabytkowej, ciekawie sklepionej piwnicy. Można zobaczyć ponad
800 różnych skamieniałości istot żyjących ponad 170 mln lat temu. Poznając
historię Ziemi, trafia się na ciekawostki,
jak choćby... ząb rekina.
Piwnice Klasztorne, ul. Leśniowska 9, Żarki,
tel. 793 932 211, www.amonity.com

www.turystykazarki.pl

Jurajsko z amonitami
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Cmentarz wojenny w Kotowicach
Trzeci co do wielkości cmentarz wojenny na Jurze.
Powstał po walkach toczących się w okolicy w 1914 r. Początkowo spoczywało tam
ok. 800 żołnierzy armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej. W latach 30. XX w. z innych,
likwidowanych, cmentarzy przeniesiono tam
poległych w I Wojnie Światowej − Polaków,
Czechów, Słowaków, Węgrów i Bośniaków.
Dziś spoczywa tam prawie 2 000 osób.

W gminie Żarki

AKTYWNY WYPOCZYNEK

Jurajskie ścieżki
Najlepsza infrastruktura rowerowa jest wokół Żarek. Wytyczono tam
22 km asfaltowanych tras dla miłośników turystyki aktywnej, które łączą
największe atrakcje trzech gmin północnej Jury – m.in. zamki w Mirowie,
Bobolicach, Ostrężniku, Sanktuarium w Leśniowie, Pustelnię w Czatachowie, zabytkowe
stodoły, Żareckie Jarmarki, Stary Młyn,
strażnicę w Przewodziszowicach, urokliwe stawy, najstarszą pstrągarnię
w Europie znajdującą się w Złotym
Potoku. Trasy są bezpieczne, prowadzą przez tereny polne i leśne. Idealnie sprawdzą się dla początkujących
małych rowerzystów i nie tylko.
www.jurajskiesciezki.pl
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Biegówki, hulajnogi i rowery
w Przewodziszowicach
Przewodziszowice to ważne miejsce na mapie aktywnego wypoczynku.
W każdy śnieżny zimowy weekend organizowane są tu warsztaty z nartami biegowymi, które można wypożyczyć na miejscu. Przez pozostałą
część roku działa wypożyczalnia i są warsztaty nauki jazdy na nartorolkach i hulajnogach grawitacyjnych dla dorosłych. Do wypożyczenia –
poza nartami biegowymi − rolki, kijki do nordic walking, rowery górskie
i trekkingowe, rowery z fotelikami i z wózkiem dla dzieci, narty biegowe.
Adres wypożyczalni: ul. Leśniowska 107, Przewodziszowice, Żarki,
tel. 793 932 211, www.wypozyczalniazarki.pl

To najpopularniejsze w gminie Żarki skalne ostańce. Skały są malowniczo położone w środku lasu. W jednej z nich znajduje się głęboka
na 10 metrów krasowa studnia. Do skał prowadzi szlak Rajce w brązowym kolorze, wytyczony w Przewodziszowicach.
www.jurajskiesciezki.pl

www.turystykazarki.pl

Skały Rajce w Przewodziszowicach
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Strażnica w Przewodziszowicach
Blisko Leśniowa znajdują się ruiny strażnicy obronnej, której historia
sięga XIV w. Niegdyś stanowiła ona część systemu obronnego granic
Królestwa Polskiego, należąc do tzw. „orlich gniazd”. Funkcjonowała
do przełomu XV i XVI w. Z okazałej budowli do dziś zachowała się jedynie malowniczo usytuowana na sporym ostańcu ściana. Na skale można
uprawiać wspinaczkę − wytyczono tam kilka dróg wspinaczkowych,
dwie nadają się dla dzieci. Ruiny strażnicy znajdują się przy jurajskich
wyasfaltowanych ścieżkach dla rowerzystów i pieszych. Auto należy pozostawić na parkingu w Przewodziszowicach.

Jeśli nie masz sprzętu i pojęcia o wspinaczce, a chcesz spróbować z dzieckiem takiej weekendowej przygody, możesz skorzystać z pomocy Jurajskich Instruktorów (tel. 792 438 153,
504 592 820, instruktorzyjurajscy@gmail.com).
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Gmina Żarki to też idealne miejsce do questowania i samodzielnego zwiedzania z audioprzewodnikami.
Dla wszystkich ciekawskich Sherlocków stworzono quest polegający na poszukiwaniach skarbu. „Żarki – wczoraj i dziś – szlakiem pocięgla
i drajfusa” to niesamowita, okołogodzinna przygoda, w trakcie której,
wędrując po mieście, można zobaczyć wiele ciekawych miejsc. Kanwą
questu jest żarecka historia, od ponad 450 lat tworzona przez tamtejszych rzemieślników. Uczestnicy przechodzą obok miejsc, w których
kupcy sprzedawali swoje towary, a i dziś można zrobić różnorodne zakupy, w tym nabyć wyroby żareckich rzemieślników, przede wszystkim
słynnych szewców. Dzięki tej wyprawie w przyjemny sposób łączymy
zwiedzanie miasta z pozyskiwaniem wiedzy. Wyprawa rozpoczyna się
na parkingu przy ul. Koziegłowskiej. N: 50°37’29.9’’ E: 19°21’45.7’’.
Wędrując, należy zbierać literki z rozwiązywanych zagadek i w ten sposób utworzyć hasło dostępu do skarbu. Więcej informacji na stronie:
www.jura-ppj.pl/kategorie/zarki_wczoraj_i_dzis_-_szlakiem_pociegla_i

Z kolei w punkcie informacji turystycznej (ul. Moniuszki 2) wypożyczyć można audioprzewodniki Żarki – dawne miasto oraz
Żarki – szlak kultury żydowskiej i również z nimi zwiedzać centrum
osady i odkrywać żydowskie dziedzictwo. Pliki można również pobrać
z mobilnej wersji portalu Ślaskie.travel, bezpośrednio na telefon.
Wszystkie audioprzewodniki są bezpłatnie.

www.turystykazarki.pl

„Opowieści Nieobecnych” to seria audioprzewodników opowiadających o żydowskim dziedzictwie w 11 miastach województwa śląskiego, stworzona przez Fundację Brama Cukermana z Będzina. Opowieści
można słuchać online (www.bramacukermana.com/new/ON) lub pobrać na swój odtwarzacz mp3/telefon, by następnie udać się z tym urządzeniem na spacer. Żareckie opowieści rozgrywają się przy ul. Piaski
(krótka historia miasta), parkingu przy ul. Koziegłowskiej (historia społeczności żydowskiej), ul. Moniuszki 2 (Synagoga), ul. Polnej (Cmentarz
żydowski) i na Starym Rynku (wspomnienie „żydowskich Żarek”).
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BAZA NOCLEGOWA
ŻARKI
Gościniec Jurajski
ul. Koziegłowska 8, Żarki, tel. (34) 321 79 40, 570 727 400
biuro@gosciniecjurajski.com.pl, recepcja@gosciniecjurajski.com.pl
www.gosciniecjurajski.com.pl
Jurajska Perła
ul. Ogrodowa, Żarki, tel. 882 159 708, 607 233 525
biuro@jurajskaperla.pl, www.jurajskaperla.pl
Przystań Turystyczna Leśniów
ul. Źródlana 5, Żarki, tel. 887 803 303
recepcja@przystanlesniow.pl, www.przystanlesniow.pl
Jurajskie Noclegi
Damian Kot, ul. Leśna 1, Żarki, tel. 666 012 643
kotklaudia@interia.pl, www.jurajskienoclegi.pl
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Jurajski Domek
Grzegorz Cesarz, ul. Polna 32, Żarki, tel. 694 987 511
info@jurajskidomek.pl, www.jurajskidomek.pl
Azyl na Jurze
Zbigniew Chocaś, ul. Polna 32A, Żarki, tel. 509 437 059
azylnajurze@gmail.com, www.eholiday.pl/noclegi-ia9364.html
Jurajskie Pokoje Gościnne
Karol Podlejski, ul. Mokra 13, Żarki, tel. 797 487 612
jurajskiepokoje@gmail.com
www.nocowanie.pl/noclegi/zarki/kwatery_i_pokoje/147537/
Pokoje nad Stawem
Anna Hamerla, ul. Koziegłowska 1 H, Żarki, tel 516 224 063
kontakt@pokoje-nad-stawem.pl, www.pokoje-nad-stawem.pl
Powiatowe Schronisko Młodzieżowe
ul. Myszkowska 50, Żarki, tel. 034 314 80 24
(czynne sezonowo w ferie i wakacje)

JAWORZNIK
Agroturystyczne Gospodarstwo „W Zaciszu”
Bożena i Marian Bubel, Jaworznik, ul. Wschodnia 53
tel. (34) 314 93 55, 517 693 850, www.agroturystykawzaciszu.cba.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne „Magiczny Dwór”
Anna i Bogdan Toczydłowscy, ul. Źródlana 7 a, Jaworznik
tel. 34 313 18 65, 664 170 748, www.magicznydwor.pl
Agroturystyka „Pod Gruszą”
Anna Zębalska-Orman, ul. Polna 6, Jaworznik, tel. 606 449 118, 600 330 224
u469@interia.pl, www.agroturystyka-jura.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne Wolta
ul. Myszkowska 13, Jaworznik, tel. 691 38 99 38
kjwolta@wp.pl, www.kjwolta.pl

www.turystykazarki.pl

Willa Narocz
Anna Karoń-Jamielucha, ul. Myszkowska 5, Jaworznik
tel. 502 164 468, 505 154 289, ryby.jura@gmail.com
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KOTOWICE
Gospodarstwo Agroturystyczne „Jurajska Stokrotka”
Dagmara Ciosek, ul. Kolejowa 1, Kotowice, tel. 500 184 614
jurajska.stokrotka@gmail.com, www.jurajskastokrotka.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne „Między Zamkami”
Iwona Rzucidło-Rutecka, ul. Zamkowa 48, Kotowice, tel. 660 753 672
info@miedzyzamkami.com, www.miedzyzamkami.com

PRZYBYNÓW
Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Skałką”
Barbara i Artur Socha, ul. Szkolna 34, Przybynów
tel. 34 314 88 29, 501 154 921, info@agroskalka.pl, www.agroskalka.pl
Agroturystyka „U Strusia”
ul. Łąkowa 22, Przybynów, tel. 602 310 097, 501 577 917
malgorzata.dudek2@o2.pl, www.strus1404.spanie.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne „Jurajska Bajka”
Teresa Gradzik, ul. Żarecka 4, tel. 793 149 928
www.facebook.com/jurajska.bajka

OSTRÓW
Pokoje gościnne Martynka
Joanna i Mirosław Stępień, ul. Sąsiedzka 34, Ostrów (Żarki Letnisko)
tel. 502 360 272, 34 314 67 47 (po godz. 16.00), miroslawstepien@op.pl
www.pokojemartynka.pl

ZABORZE
Ośrodek Wypoczynkowy Wing-Pol
ul. Olsztyńska 21a, Zaborze, tel. 34 320 82 36, 600 958 030
poczta@wing-pol.pl, www.wing-pol.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne Agnieszka Sieczka-Chaber,
ul. Olsztyńska 21, Zaborze, tel. 34 314 84 44
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BAZA GASTRONOMICZNA
ŻARKI
Jurajska Perła (sala przyjęć okolicznościowych)
ul. Ogrodowa, Żarki, tel. 882 159 708, 607 233 525
biuro@jurajskaperla.pl, www.jurajskaperla.pl
Przystań Turystyczna Leśniów
ul. Źródlana 5, Żarki, tel. 887 803 303
recepcja@przystanlesniow.pl, www.przystanlesniow.pl
czynne codziennie w godz. 9.00-21.00
Gościniec Jurajski
ul. Koziegłowska 8, Żarki, tel. 34 321 79 40, 570 727 400
biuro@gosciniecjurajski.com.pl, recepcja@gosciniecjurajski.com.pl
www.gosciniecjurajski.com.pl, czynne codziennie w godz. 11.00-23.00
Bar Cepelinek
ul. Myszkowska 45, Żarki, tel. 34 314 81 69, czynne od 9.00-21.00

Kuchnia Polska Smak
ul. Wierzbowa 21, Żarki, tel. 511 739 234 (zamówienia), tel. 508 396 156
(rezerwacje przyjęcia, grupy turystyczne), czynne od października do maja
w godz. 11.00-18.00, od czerwca do września w godz. 10.00-20.00
Karczma Szary Wilk
ul. Piaski (plac targowy), Żarki, tel. 508 396 156,
czynne środy i soboty w godz. 5.30-14.00

www.turystykazarki.pl

Pizzeria del Corso
ul. Częstochowska 24, Żarki, tel. 34 314 88 00, www.pizzeriadelcorso.pl
czynna codziennie od godz. 12.00 do ostatniego klienta
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Bar u Lecha
ul. Moniuszki 5, Żarki, tel. 34 314 85 88, czynne w godz. 10.00-24.00
Bar Restauracyjny
ul. Myszkowska 68 a, Żarki, tel. 34 314 88 71
czynne poniedziałek-sobota w godz. 8.00-21.00, niedziela 10.00-21.00
Żółta Budka – Lody włoskie
ul. Myszkowska 32 oraz ul. Stary Rynek 26, Żarki, tel. 509 383 798
czynna od połowy kwietnia do połowy października w godz. 9.00-20.00
Kawiarnio-lodziarnia
ul. Klasztorna 3, Żarki, tel. 606 109 784, czynna od maja do września
Pierogarnia, Zagroda Maciejówka
ul. Jurajska 70, Ostrów (Żarki Letnisko), tel. 609 989 464
www.szlakzagrod.pl
Mała gastronomia „Bławatek”
ul. Olsztyńska 21, Żarki, Zaborze, tel. 608 079 076
czynna od 1 maja do 30 września w godz. 10.00-22.00

INNE
Wypożyczalnie sprzętu sportowego
Wypożyczalnia sprzętu (narty biegowe, kijki i buty narciarskie, kijki
do nordic walking, rowery) – Wielofunkcyjne Centrum Rozwoju Wsi
w Suliszowicach, Suliszowice 14a, tel. 605 836 111
Wypożyczalnia gazików, rowerów, nart biegowych dla dzieci i dorosłych
– Przystań Turystyczna Leśniów, ul. Źródlana 5, Żarki, tel: 887 803 303,
recepcja@przystanlesniow.pl, przystanlesniow.pl
Wypożyczalnia sprzętu (kije nordic walking, rowery dla dzieci i dorosłych,
kaski rowerowe, foteliki dziecięce) – Positive Energy, Żarki, ul. Moniuszki 5,
tel. 731 779 966, www.wypozyczalnia-rowerow-zarki.pl
Wypożyczalnia sprzętu (rowery, narty biegowe, nartorolki, rolki, hulajnogi
trójkołowe, kijki do nordic walking) – Wypożyczalnia w Przewodziszowicach,
ul. Leśniowska 107, Żarki, kontakt@wypozyczalniazarki.pl, tel. 793 93 22 11,
www.wypozyczalniazarki.pl
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Informacja Turystyczna
Urząd Miasta i Gminy Żarki, ul. T. Kościuszki 15/17, Żarki
tel. 34 314 80 36 w. 40, katarzyna.pluta@umigzarki.pl
IT Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Moniuszki 2, Żarki
tel. 662 257 288, zarki@slaskie.travel, godziny otwarcia:
pon.-pt. 11:00-19:00
IT Stary Młyn, ul. Ofiar Katynia 5, Żarki, tel. 690 070 772,
czynne 7 dni, www.muzeumzarki.pl

Banki i bankomaty
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy, Oddział w Żarkach, ul. Moniuszki 2,
ul. Piaski 12 (targ miejski), tel. 34 314 80 32, bankomat 24 h

Opieka medyczna
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, Żarki, tel. 782 989 054, 34 313 01 18,
34 314 85 74
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Złota Jesień”
Zaborze, ul. Olsztyńska 37, Żarki, tel. 34 314 82 52, zlotajesien@vp.pl,
www.zlota-jesien.com.pl

Apteki
ul. Piłsudskiego 24/26, Żarki, tel. 34 314 85 23,
czynne pon.-pt. 8.00-19.00 (śr. 7.30-19.00), sob. 8.00-17.00

Apteka Tanich Leków, ul. Kościuszki 1, Żarki, czynne pon.-pt. 7.30-19.30,
sob. 7.30-13.30

Stadniny koni
Stajnia Jaroszówka Marta i Rafał Szczeblewscy
Jaroszów 63, Żarki, tel. 601 491 214, jaroszowka1980@o2.pl
Klub Jeździecki Wolta, Jaworznik, ul. Myszkowska 13, tel. 34 313 10 90

www.turystykazarki.pl

ul. Stary Rynek 13, Żarki, tel. 34 314 82 57,
czynne pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-14.00
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