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Ch a r a k t e ry s t y k a o g ó l n a

Gmina Jerzmanowice-PrzeGinia

– charakterystyka oGólna

Gmina Jerzmanowice-Przeginia położona jest w województwie ma-
łopolskim w powiecie krakowskim. W strukturach gminy wyróż-
niamy 8 wsi tj. Jerzmanowice, Przeginia, Czubrowice, Racławice, 
Gotkowice, Łazy, Szklary i Sąspów. Gmina położona jest wzdłuż 
drogi krajowej nr 94 pomiędzy Krakowem a Olkuszem. Główna 
siedziba gminy znajduje się w Jerzmanowicach. 

W ujęciu monograficznym gmina leży na Wyżynie Śląsko-
Krakowskiej w strefie Krakowsko-Częstochowskiej, której krajo-
braz stanowią różne formy krasowe. Niewątpliwym atutem jest 
bezpośrednie sąsiedztwo z Ojcowskim Parkiem Narodowym oraz 
przynależność do Parku Krajobrazowego Dolinek Podkrakowskich.

Gmina Jerzmanowice-Przeginia stale rozwija się i to nie tylko go-
spodarczo. Od kliku lat rośnie liczba ludności i aktualnie wynosi 
10597 osób (stan na 2011 r.). 

Jednym z największych walorów jest położenie wśród wapien-
nych ostańców oraz niezliczonych jaskiń krasowych. Ponadto na 
terenie gminy znajdują się liczne zabytki kultury sakralnej i lu-
dowej. Ten obszar to niesamowite bogactwo fauny i flory.

Herb gminy

Herb gminy nawiązuje do nazw wsi tworzących 
jej dwuczłonową nazwę:
– wzniesienia (góry) nawiązują do nazwy 
 Przeginia,
– półtora krzyża z krzywaśnią nawiązuje do 
 herbu Hermana Turzyna, spadkobiercy za- 
 sadźcy Jerzmanowic.
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Je r z m a n o w i C e

Co warto zobaCzyć…
Jerzmanowice

Wieś ma ciekawą historię. Lokacja Jerzmanowic nastąpiła mię-
dzy rokiem 1325 a 1335. W źródłach pisanych pierwsze wzmian-
ki o tej miejscowości pojawiają się w 1335 r. W dokumentach 
z 1326 r. wieś nazwano villa Hermani, czyli wieś Hermana, któ-
ry prawdopodobnie był jej zasadźcą. Kilkanaście lat później w 
dokumentach widnieje nazwa de Yrzmanowicz. Zmiana związa-
na jest ze spolszczeniem niemieckiego imienia Herman na pol-
skie Jirzman lub Jerzman, co pociąga za sobą spolszczenie na-
zwy wsi na Jirzmanowice (czego dowodem jest zapis z 1406 r.). 
Później nazwę przekształcono na Jerzmanowice. Jerzmanowice 
były dawniej wsią królewską. W 1827 r. wieś ta liczyła 114 do-
mów i 832 mieszkańców.

Mimo że wieś jest niezbyt duża, posiada aż dwa kościoły: para-
fialny pw. św. Bartłomieja Apostoła oraz dawny kościół szpitalny 
pw. św. Jana Chrzciciela „Na Gościńcu”. Kościół św. Bartłomieja 
pierwotnie był drewniany, zbudowany za panowania Kazimierza 
Wielkiego w 1338 r. Obecny budynek pochodzi z lat 1827–30,  
a rozbudowano go w 1876 r. Natomiast kościół św. Jana 
Chrzciciela wraz ze szpitalem dla ubogich wzniesiono w 1696 r., 
w ramach działania fundacji Jana Sroczyńskiego, uczestnika 

Kościół pw. św. Bartłomieja  
w Jerzmanowicach

Skała Słup  
w Jerzmanowicach
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Je r z m a n o w i C e

Odsieczy Wiedeńskiej, i z niewielkimi zmianami zachował się do 
dziś. W kaplicy znajduje się m.in. XVII-wieczny ołtarz z obrazem 
Matki Boskiej Częstochowskiej oraz rzeźby drewniane, polichro-
mowane i złocone.

Krajoznawczo wieś należy do jednych z najpiękniejszych w okoli-
cy. Znajduje się tu najwyższe wzniesienie na Wyżynie Krakowsko-
Częstochowskiej – Skałka 502 o wysokości 512,8m n.p.m. i licz-
ne inne skały, wśród których warto wymienić: Ostry Kamień 
i Wielką Skałę. Takich pojedynczych skał na po-
lach i w lasach Jerzmanowic jest znacznie wię-
cej i są one jedną z największych atrakcji 
turystycznych tego regionu. Tworzą grupę 
tzw. „ostańców jerzmanowickich” i więk-
szość z nich ma status pomnika przyrody 
(na tym terenie są aż 33 pomniki przyro-
dy). Niektóre ze znajdują-
cych się na terenie wsi skał 
udostępnione są do wspi-
naczki skałkowej (m.in. 
Grodzisko, Ostry Kamień, 
Łysa, Psiklatka, Łabajowa 
z Jaskinią Łabajową, Dup- 
na, Wielka Turnia, Zaklęty 
Mur, Zaklęty Bastion).

Kaplica św. Jana ChrzcicielaŁysa Skała w Jerzmanowicach

Skałka 502
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Je r z m a n o w i C e

Jedną z największych atrak-
cji turystycznych wsi jest czę-
sto odwiedzana, udostępnio-
na dla turystów (oświetlona 
i z przewodnikiem) Jaskinia 
Nietoperzowa, w której odkry-
to obozowisko dawnych łow-
ców niedźwiedzia jaskiniowego 
z okresu paleolitu.

Jerzmanowice to nie tyl-
ko wspaniały krajobraz ale 
również kultura i rzemio-
sło. Wieś słynnie z wyrobów 
z drewna tj. lasek, kasetek, 
szachów. 

ciekawostki:
incydent Jerzmanowicki

14 stycznia 1993 r. około godz. 19:00 nastąpiła eksplozja wapien-
nego ostańca znanego jako Babia Skała. Według mieszkańców 
uderzył w nią obiekt przypominający ognistą kulę. Eksplodujące 
odłamki skalne zostały rozrzucone w promieniu 150 metrów. 
Zdarzeniu towarzyszyło uszkodzenie instalacji elektrycznej 
w około 30 domach, silny podmuch wiatru, „lewitacja przedmio-
tów”, zaś „psy zaczęły szczekać dopiero następnego popołudnia”.

Jerzmanowickie rękodzieło

Jaskinia Nietoperzowa słynna ze 
znalezisk archeologicznych
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Je r z m a n o w i C e

aktywne kobiety,  
czyli kgw…
W Jerzmanowicach od kil-
ku lat działa Koło Gospodyń 
Wiejskich, składające się 
z kilkunastu utalentowanych 

Jerzmanowianek, które wspaniale śpiewają, gotują i pieką cia-
sta. Ich popisowymi przysmakami są m.in. ogórki kiszone oraz 
wyborny smalec.

Letnie szaLeństwo, czyLi Dni Jerzmanowic

Z inicjatywy sołtysa, co roku w ostatnią niedzielę czerwca or-
ganizowane były Dni Jerzmanowic. Wydarzenie to jest wielkim 
przedsięwzięciem będącym rozrywką dla mieszkańców naszej wsi 
i sąsiadujących miejscowości. Gościły tu m.in. takie gwiazdy jak 
Janusz Radek czy ABBA SHOW.

Pani Maria Szlachetka  
– przewodnicząca Koła Gospodyń 
prowadząca warsztaty artystyczne 
w szkole w Jerzmanowicach

Dni Jerzmanowic
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Ła z y

Łazy

Wieś leży pomiędzy Doliną Będkowską a Doliną Szklarki. Cały 
teren wsi wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolinki 
Krakowskie obejmującego doliny i wąwozy z licznymi skałami wa-
piennymi, jaskiniami, źródłami krasowymi i zabytkami kultury 
materialnej. Łazy są dobrym punktem wypadowym do zwiedza-
nia Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Dolinek Krakowskich, 

nie tylko Będkowskiej i Szklarki, w sąsiedztwie 
których się znajdują, ale również dalszych, jak 
Racławki czy Kobylańskiej. Umożliwia to sieć 
szlaków turystyki pieszej i rowerowej. W bez-
pośrednim sąsiedztwie wsi znajdują się też trzy 
udostępnione do zwiedzania jaskinie: Jaskinia 

Nietoperzowa, Jaskinia Łabajowa i Jaskinia 
Dziewicza. 

Rozbudowana jest tu baza noclegowa. Funkcjonuje całoroczne 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM, w którym młodzież z gim-
nazjum w Jerzmanowicach wspólnie z Małopolskim Oddziałem 
PTSM w Krakowie organizuje rajdy dla dzieci i młodzieży z ca-
łej Małopolski. Znajduje się tu również pry-
watne schronisko „Małgosia” oraz stadion 

Schronisko  
młodzieżowe PTSM  
w Łazach
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Ła z y

Meander rzeki Będkówka

Iglica w Dolinie Będkowskiej Pomnik przyrody nieożywionej: 
Wodospad Szum

Sokolica

piłkarski z krytą trybuną, na którym rozgrywa mecze Płomień 
Jerzmanowice.

Dolina Będkowska przycią-
ga wielu turystów wyjątko-
wymi atrakcjami przyrod-
niczymi. 
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sz k l a ry

szklary

Miejscowość położona jest w środkowej części Doliny Szklarki 
przecinającej Wyżynę Olkuską (część Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej). Dnem doliny płynie potok Szklarka, miejscami 
w głębokim wąwozie o stromych zboczach. W tutejszych jarach 
licznie występują skały wapienne. Potok zasilany jest przez duże 
wywierzysko zwane Źródłem „Pióro”. Ze względu na piękno krajo-
brazu i walory przyrodnicze tereny te włączone zostały w obszar 
Parku Krajobrazowego Dolinki Podkrakowskie. 

Wieś została założona przez Hermana Szklarza (potwierdza to do-
kument lokacyjny z 1329 r.), a jej nazwa pochodzi od istniejącej 
w średniowieczu na tym terenie huty szkła. 

Przez miejscowość przebiega-
ją szlaki turystyczne umożli-
wiające zwiedzenie tych bar-
dzo atrakcyjnych turystycz-
nie i rekreacyjnie dolinek. Na 
terenie miejscowości utworzo-
no na wschodnich zboczach 
leśny rezerwat buczyny kar-
packiej, np. jaskinia Ciasny 
Awen. Tu też znajduje się je-
den z punktów małopolskiego 
szlaku geoturystycznego. 

W dolinie wydzielić można dwie różniące się części: górną w oko-
licy Jerzmanowic, która jest szeroka, bezleśna i w dużym stopniu 
zabudowana, oraz dolną, bardziej przypominającą głęboki, cia-
sny wąwóz o stromych zalesionych zboczach.

Spacerując Doliną Szklarki warto zajrzeć do kościoła pw. św. 
Maksymilana Kolbe, położonego w centrum Szklar, pod skałą 
Brodło. Kościół ten erygowano w 1987 r., natomiast zbudowa-
no go oraz poświęcono w 1994 r. Pierwszą mszę świętą odprawił 
w nim papież Jan Paweł II, którego pomnik wraz ze zniczami oraz 

Lasy bukowe w Dolinie Szklarki
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sz k l a ry

kwiatami jest przed kościo-
łem. Odpust w parafii Szklary 
obchodzony jest 14 sierpnia. 
W kościele znajdują się obraz 
oraz figurka Matki Boskiej.

Niewiele osób wie, że w głębi 
skały Brodło, po lewej stronie, 
wbudowana jest figurka Matki 
Boskiej. Każdego roku wielbiciele wspinaczki górskiej zapalają 
tam znicz. 

Ponadto warto zobaczyć jaskinię Ciasny Awen, znajdującą się 
przy kamieniołomie z osuwiskiem, naprzeciwko którego, na za-
lesionym grzbiecie wzgórza, jest wylot bocznej dolinki. Otwór ja-
skini to pionowa studnia w głąb ziemi, usytuowana nad grzędą 
skalną opadającą do doliny Szklarki. Ze względu na małą szero-
kość szczeliny wejściowej Ciasny Awen jest zaliczana do najtrud-
niejszych jaskiń w Jurze Krakowskiej. Dodatkowe niebezpieczeń-
stwo dla grotołazów stanowią spadające kamienie i zaklinowane 
głazy. Jaskinia została odkryta dopiero w 1970 r. 

Wędrując przez Szklary 
warto też zwrócić uwagę 
na starą szkołę – przy-
kład dawnego, XIX-
wiecznego stylu archi-
tektonicznego. 

Rezerwat skalny  
w Dolinie Szklarki

Dom w Szklarach, w którym dawniej  
znajdowała się szkoła

Rajdowicze pod pomnikiem  
w Szklarach
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Pr z e g i n i a i  go t k o w i C e

PrzeGinia i Gotkowice

Przeginia należy do najstarszych osad w okolicy. W dokumen-
tach pojawia się jako „Preghina” w 1225 r. Wzmianka o niej poja-
wia się 3 lata później w dokumencie określającym, że mieszkańcy 
„Pregyni” płacą klasztorowi Norbertanek w Imbramowicach dzie-
sięcinę. 

Była ona własnością szlachecką należącą do klucza pieskoskal-
skiego. W XV w. pojawia się „Przeginya” będąca wsią królewską. 
Od XVI w. należała ona do dóbr w Piaskowej Skale. W 1529 r. 
w tutejszym kościele proboszczem był Marcin Biem z Olkusza  
– słynny astronom i współtwórca kalendarza gregoriańskiego. 

Nazwa Przeginia pochodzi od prasłowiańskiego rzeczownika pre-
gybni oznaczającego teren górzysty. W istocie trudno o bardziej 
właściwą nazwę dla miejscowości, od której rozpoczyna się Jura 
Krakowsko-Częstochowska. 

We wsi warto zobaczyć Sanktuarium Najświętszego Zbawiciela, 
w który znajduje się słynący z łask obraz „Ecce Homo” pochodzą-
cy prawdopodobnie z przełomu XVI i XVII w. 

Również krajobraz Przegini gęsto usiany jest pojedynczymi 
ostańcami, które pięknie wpisują się w krajobraz tamtejszych pól 

uprawnych. 

Dom w Przegini
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Pr z e g i n i a i  go t k o w i C e

Bardzo często, opisując Przeginię, 
wspomina się o położonej w sąsiedz-
twie wsi Gotkowice. Jest to bardzo 
mała wieś, która od niedawna posiada 
swój kościół. 

Neogotycki kościół w Przegini, 
Sanktuarium Najświętszego 

Zbawiciela

Cudowny obraz Najświętszego 
Zbawiciela, kościół w Przegini

W Przegini murowana świątynia powstała z fundacji Michała Zebrzydowskiego 
w roku 1662, a przebudowana w stylu neogotyckim w 1904 roku.  

Od 28 września 2003 roku kościół jest Sanktuarium Najświętszego Zbawiciela 
ustanowionym dekretem Biskupa Diecezji Sosnowieckiej.  

We wnętrzu znajduje się cudowny obraz (o wymiarach 130x80cm),  
który został namalowany na płótnie i przedstawia Zbawiciela  

w cierniowej koronie ze związanymi rękami, w których trzyma trzcinę.  
Na płótno nałożona jest srebrna szata i cierniowa korona koloru złotego.
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czUBrowice

Jednym z walorów wsi jest potok Czubrówka. Wokół miejsco-
wości wznoszą się skałki jurajskie, a najważniejsze z nich to: 
Grzegorzowa Skała, Kucowa Skała, Pańska Skała, Srokowa Skała, 
Mazurkowa Skała, Skała Lisówka i Kozłowa Skała. Na północ-
nych krańcach wsi, za przysiółkiem Górka, znajduje się Źródło 
Czubrówki. We wsi stoi też kilka chałup z przełomu XIX i XX w.

raCŁawICE

Wieś jest położona nad rzeką Czubrówką na terenie Parku 
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, na Wyżynie Olkuskiej. Na 
południowym krańcu wsi, na tzw. Czerwonym Brzegu, na grani-
cy z Paczółtowicami, Czubrówka przybiera nazwę Racławki. Od 
północy wieś graniczy z Czubrowicami (przy racławickim przy-
siółku Krupka), od południa z Paczółtowicami (jego wschodnim 
przysiółkiem Wzdólem). 

Będąc w Racławicach warto zobaczyć gotycki kościół drewniany 
z 1511 r. z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem i ludową polichro-
mią z XVII wieku oraz Jaskinię Racławicką (Grzmiączkę) o długości 

135m i głębokości 
26m. Niewątpliwie 
w zachwyt wprowa-
dzi każdego spacer 
malowniczą Doliną 
Racławki, w której 
przebiegała granica 
dawnych zaborów 
austriackiego i ro-
syjskiego. 

Lasy mieszane  
w Dolinie Racławki
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Zabytek klasy „0”, kościół drewniany z 1512 r. 
w Racławicach

Polichromia w kościele  
w Racławicach

„Ukrzyżowany Jezus”, 
kościół w Racławicach

Ołtarz główny, kościół w Racławicach

Według tradycji kościół w Racławicach  
zbudowano z drzewa modrzewiowego. Znajduje 

się on na małopolskim szlaku architektury  
drewnianej. Budynek, otoczony dawnym  

cmentarzem przykościelnym, należy do grupy 
późnogotyckich świątyń drewnianych. Posiada 
unikatowe wyposażenie, a stare lipy otaczające 

kościół należą do zabytków przyrody.

W dolinie partie zboczy 
wyżłobione są początko-
wo w karbońskich wapie-
niach węglowych, ale co-
raz bliżej dna widoczne 
są malownicze skaliste 
zbocza wapieni górnoju-
rajskich. 
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są s p ó w

SĄSPÓw

Sąspów to niewielka wioska położona w górnej części Doliny 
Sąspowskiej, stanowiąca otulinę Ojcowskiego Parku Narodowego. 
Występuje tu kilka źródeł rzeki Sąspówki, m.in. źródło Harcerza, 
Spod Graba, Ruskie, czy źródło im. W. Filipowskiego. W rzece tej 
żyją bobry, które zostały sprowadzone tutaj w 1985 r. W pobliżu 
ujścia do Prądnika potok tworzy malowniczy wąwóz. Sąspówka, 
w przeciwieństwie do Prądnika, charakteryzuje się wyjątkowo 
czystą wodą (I klasa czystości). 

W Dolinie można podziwiać różnorodność roślinną, bowiem zbo-
cza porastają piękne lasy grądowe oraz buczyna karpacka. 

Tutaj w 1956 r. był kręcony film dla dzieci Jerzego Hoffmana Jaś 
i Małgosia. A w dolnej części doliny znajduje się zbiorowa mogi-

ła Żydów rozstrzelanych przez 
Niemców w 1943 r.

Cały teren doliny objęty jest 
ścisłą ochroną, zatem wolno 
się poruszać tylko wyznaczo-
nym szlakiem turystycznym. 
Wspinaczka skałkowa jest nie-
dopuszczalna, a na penetrację 
jaskiń trzeba mieć zgodę dy-
rekcji OPN. 

Charakterystyczną cechą kli-
matu tej okolicy jest skrócenie 
pośrednich pór roku, tzw. sza-

rugi wiosennej i jesiennej. Dolina między kościołem a re-
mizą wykazuje nawet cechy klimatu górskiego. 

Sąspów posiada bardzo bogatą i różnorodną 
szatę roślinną oraz faunę. To prawdziwy raj dla 
nietoperzy, które są tutaj objęte ścisłą ochroną. 
Można tu spotkać nawet 19 gatunków tych ssa-
ków, na 20 znanych w Polsce. 

Szata naciekowa stalagnat  
w jaskini pod kościołem
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Kościół w Sąspowie  
usytuowany na skale

Legenda
Z powstaniem kościoła w Sąspowie wiąże się 

pewna legenda, gdy mieszkańcy wsi postanowili 
wybudować kościół na wzgórzu, po drugiej stronie 
doliny. Był sierpień. Przygotowano materiały aby 

następnego dnia rozpocząć budowę. Rankiem jednak, 
robotnicy nie znaleźli tam materiałów. Były one 

na skale naprzeciwko, która pokryta była śniegiem. 
Mieszkańcy uznali, że Wolą Bożą jest wybudować 

kościół właśnie tam. I tak zrobili.;)

Dlatego m.in. w Sąspowie czczony jest w kościele 
obraz „Matki Boskiej Śnieżnej”. 

Obraz „Matki 
Boskiej Śnieżnej”
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są s p ó w

W Sąspowie znajduje się po-
chodzący z 1760 r. kościół pw. 
św. Katarzyny z obrazem Matki 
Boskiej Śniezniej z XVIII wie-
ku. Liczne są tu jaskinie kra-
sowe. Spacerując wzdłuż doli-
ny można zobaczyć stare drew-
niane chałupki. Ze względu na 
bliskie sąsiedztwo z parkiem, we 
wsi rozwija się baza noclegowa 
o charakterze agroturystyki.

W przeszłości (XVI w.) właściciel dóbr 
pieskoskalskich – Stanisław Szafraniec, 
zagorzały kalwinista, przemianował ko-
ścioły w Przegini i Sąspowie na zbory. 
Świątynie te zostały odzyskane przez 

katolików po śmier-
ci Szafrańca w 1602 r., 
jednakże żaden z kościo-
łów przemianowanych 
na zbory nie zachował 
się do obecnych czasów.

Drewniana dzwonnica 
przy kościele barokowym 

w Sąspowie

Kościół w Sąspowie widok od strony 
północnej

Plebania w Sąspowie, 
ok. 1920 r.
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ok o l i C a g m i n y Je r z m a n o w i C e-Pr z e g i n i a

NajblIżSza okolICa

Maczuga Herkulesa

Brama Krakowska

Zamek w Pieskowej Skale

Muzeum przyrodnicze  
Ojcowskiego Parku 

Narodowego

muzea w okolicy gminy Jerzmanowice-Przeginia
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ok o l i C a g m i n y Je r z m a n o w i C e-Pr z e g i n i a

DziewięćsiłRojnik

PrzyroDa ożywiona, gatunki  
cHronione

Doliny i wierzchowiny zimą

Krajobraz OPN położonego  
w sąsiedztwie gminy

Jaskinia Łokietka

Skała Łysa  
w Jerzmanowicach
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Ła z y

W okresie II wojny światowej teren gminy 
ze względu na położenie i okoliczne lasy 
był miejscem aktywności grup partyzanc-
kich. Z tą działalnością związana jest pa-
cyfikacja Łaz, przez które przebiegała trasa uciekinierów z Rzeszy 
Niemieckiej. Pod koniec 1942 r. krakowskie gestapo utworzyło 
specjalną siatkę konfidentów w celu rozpracowania organizacji 
konspiracyjnych. 16 lipca 1943 r. Łazy zostały otoczone kordo-
nem policji i wojska. Wszystkich mieszkańców wsi, około 600 
osób, spędzono na pole koło dworu, kobietom z małymi dziećmi 
rozkazano przejść do jednej ze stodół. Następnie Niemcy po ko-
lei przeczesywali wszystkie zabudowania. Równocześnie przesłu-
chiwano i torturowano osoby podejrzewane o przynależność lub 
pomoc partyzantom. Nikt nie przyznał się do stawianych im za-
rzutów. Zamordowano cztery osoby: Jakuba Mirka, Jana Gacha, 
Edwarda Gzyla z Łaz i Wincentego Litewkę z Będkowic. Piętnaście 
osób wywieziono do obozu karnego „Liban” w Krakowie. 

Niemcy nie znalazłszy żadnych dowodów potwierdzających oskar-
żenia zdecydowali o zakończeniu akcji i wieczorem zwolnili resz-
tę mieszkańców Łaz. Pomimo brutalności hitlerowskich zbrodnia-
rzy nikt z mieszkańców Łaz nie wydał partyzan-
tów. Nawet w obliczu śmierci nikt nie odważył się 
zdradzić, kto i w jaki sposób wspierał partyzantów. 
O ofiarach tamtych wydarzeń przypomina pomnik 
zlokalizowany w centrum wsi naprzeciw schroni-
ska młodzieżowego. Prawdopodobnie tylko dzię-
ki odwadze mieszkańców Łaz akcja pacyfikacyjna 
nie skończyła się tak dużą tragedią, jak podobna, 
przeprowadzona kilka dni później w sąsiednich 
Radwanowicach, gdzie rozstrzelano 32 osoby. 

O tych wydarzeniach nakręcono film dokumen-
talny pt. „Łazy’43”. 

z II wojNy śwIatowEj

PacyfikacJa Łaz

Pomnik upamiętniający zamordowanych w 1943 r.
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wy b r a n a b a z a n o C l e g o wa i  g a s t r o n o m i C z n a

wyBrana Baza nocleGowa 
i Gastronomiczna

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łazach 
Łazy 39, 32-048 Jerzmanowice, tel. 12 389 52 08 

Gospodarstwa agroturystyczne:
2. Antoni Goraj – Gospodarstwo Agroturystyczne (Całoroczne)
Sąspów 326, 32-048 Jerzmanowice, tel. 12 389 19 49

3. Alfreda Goraj – Gospodarstwo Agroturystyczne (Całoroczne)
Sąspów 176 a, 32-048 Jerzmanowice, tel. 012 389 55 55 

4. Halina Gzyl – Gospodarstwo Agroturystyczne (Całoroczne)
Łazy 12 a, 32-048 Jerzmanowice, tel. 12 389 53 92, 
+48 506 277 466, e-mail: halinagzyl@op.pl 

5. Elżbieta Kanasiuk – Gospodarstwo Agroturystyczne (Całoroczne)
Sąspów 277, 32-048 Jerzmanowice, tel. 12 389 55 55 

6. Danuta Kiszka – Gospodarstwo Agroturystyczne (Całoroczne)
Jerzmanowice 22 A, 32-048 Jerzmanowice, tel. 12 389 59 37

7. Małgorzata Mistela – Gospodarstwo Agroturystyczne (Całoroczne)
Sąspów 290 A, 32-048 Jerzmanowice, tel. 12 389 57 16, +48 694 25 76 63 

8. Danuta Pączek – Gospodarstwo Agroturystyczne (Całoroczne)
Sąspów 160 a, 32-048 Jerzmanowice, tel. 12 389 50 86 

9. Marta Szlachta – Gospodarstwo Agroturystyczne „Jan” (Całoroczne)
Jerzmanowice 22, 32-048 Jerzmanowice, tel. 12 389 52 45, 
e-mail: jan@agrowakacje.pl 

10. Anna Śladowska – Gospodarstwo Agroturystyczne (Sezonowe) 
Jerzmanowice 203 A, 32-048 Jerzmanowice, tel. 012 389 52 12

Hotele:
1. CHOCHOŁOWY DWÓR
Jerzmanowice 54A, 32-048 Jerzmanowice, tel. 12 620 39 00

Restauracje:
1. BAR „AS” 
Jerzmanowice 222, 32-048 Jerzmanowice, Budynek GS

2. CHOCHOŁOWY DWÓR – Restauracja 
Jerzmanowice 54A, 32-048 Jerzmanowice, tel. 12 620 39 10
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Praca zbiorowa wykonana przez młodzież Gimnazjum nr 1 
w Jerzmanowicach w trakcie zajęć rozwijających z geografii w ramach re-
alizacji projektu „Wiedzieć Więcej” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. 

Opiekun: 
Agata Hrabia

Opracowanie: 
Magdalena Krzystanek, Wojciech Paniak, Izabela Rusek,  

Magdalena Szopa, Magdalena Zając

Korekta:
Teresa Sieradzka

Skład i opracowanie graficzne: 
Dorota Flaga

Zdjęcia:
ze zbiorów własnych

Jerzmanowice 2011

Zespół Szkół w Jerzmanowicach
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Są miejsca w Polsce o niezwykle urozmaiconym krajo-
brazie, bogate w zabytki o wybitnych walorach kulturo-
wych. Do takich należy kraina skał 
i malowniczych wąwozów, potocz-
nie nazwana Jurą – tu właśnie leży 
Gmina Jerzmanowice-Przeginia.


