13

13

14

5

5

6

7

8

6 Kaplica Ró¿añcowa w Czernichowie  usytuowana
jest na szczycie wzgórza dominuj¹cego nad okolic¹.
Jej obwodowe mury z kamienia wapiennego z³o¿one
s¹ na rzucie niemal regularnego omioboku. Mimo
zniszczeñ, kaplica uwa¿ana jest za jeden
z bardziej interesuj¹cych przyk³adów barokowych
kaplic w Polsce.
7 Koció³ pw. wiêtej Trójcy w Czernichowie (gotycki,
murowany)  pochodzi z XV w., ale w XVII stuleciu
zosta³ powiêkszony i przebudowany. Po przebudowie
stanowi przyk³ad prowincjonalnej architektury
barokowej na ziemi krakowskiej. Wyposa¿enie
wnêtrza wi¹tyni jest w wiêkszoci barokowe
i rokokowe. Koció³ otacza mur z czterema kaplicami.
8 Zespó³ dworsko-parkowy w Czernichowie 
pochodzi z XIX w. Prócz klasycystycznego dworu
stanowi¹ go równie¿ budynki gospodarcze, lamus,
stara elektrownia, dom nauczyciela i oczywicie park
z ogrodem. Po przebudowie dworu w 1860 r. otwarto
w nim pierwsz¹ w Polsce i dzia³aj¹c¹ do dnia
dzisiejszego szko³ê rolnicz¹. Jednym z jej profesorów
by³ dr Franciszek Stefczyk. www.czernichow.edu.pl

9

9 Matejkówka w Przegini Narodowej (XIX w.)  ten
drewniany dwór nale¿a³ niegdy do rodziny Jana
Matejki  st¹d jego obecna nazwa. Dwór otacza
piêkny park za³o¿ony na pocz¹tku XIX w. Budynek
jest dzisiaj siedzib¹ lokalnego stowarzyszenia kobiet
kultywuj¹cego tradycje regionalne.

10

10 Koció³ pw. Narodzenia Najwiêtszej Maryi Panny
w Krzêcinie  pochodzi z II po³owy XVI w. Wystrój
wnêtrza ma charakter pónobarokowy. W o³tarzu
g³ównym znajduje siê obraz Matki Boskiej
z Dzieci¹tkiem z 1520 r. Na uwagê zas³uguje te¿
obraz Narodzenie Chrystusa z XVII w. oraz
pónogotycki dzwon z 1708 r. www.krzecin.eu

Izba Regionalna w Woli Radziszowskiej  mieci siê
w starym przykocielnym spichlerzu, udostêpnionym
przez tamtejsz¹ parafiê. W izbie znajduje siê a¿ 200
eksponatów. Na uwagê zas³uguj¹ starodawne meble,
narzêdzia oraz przedmioty codziennego u¿ytku.
To miejsce, w którym mo¿na poczuæ klimat wiejskiej
chaty z prze³omu XIX i XX stulecia. Zwiedzanie obiektu
jest bezp³atne. www.dolinacedronu.pl
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14 Prehistoryczna Osada w Woli Radziszowskiej  to
rekonstrukcja osady z epoki br¹zu, efekt kilkuletniej
pracy z zakresu archeologii dowiadczalnej
krakowskich studentów i licealistów. Osada powsta³a
przy u¿yciu materia³ów, jakich mogli u¿ywaæ ludzie
przed trzema tysi¹cami lat. Osadê mo¿na zwiedzaæ
przez ca³y rok. www.oht.agh.edu.pl/osada

Las Bronaczowa w Radziszowie  to najwiêkszy
w pobli¿u Krakowa kompleks leny, którego obszar
zajmuje oko³o 750 ha, stanowi¹c pozosta³oæ potê¿nej
niegdy puszczy karpackiej. Na terenie lasu wystêpuje
Rezerwat Przyrody Kozie K¹ty, utworzony dla
zachowania fragmentu lasu mieszanego bukowo-jod³owego. Las Bronaczowa jest doskona³ym
miejscem na spacer, jak i na wycieczkê rowerow¹.

23

24 Cieszynianka  na pó³nocnym stoku wzgórza
mogilañskiego znajduje siê rezerwat florystyczny
Cieszynianka  ostoja cieszynianki wiosennej.

24

15 16

15 16

17

17 Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie  Dwór w stylu
klasycystycznym wybudowany w pierwszej po³owie
XIX w. przez Dzieduszyckich. W XX w. przez 88 lat do 1997 r.
pe³ni³ funkcjê szko³y. Obecnie odnowiony budynek jest
w³asnoci¹ Gminy Skawina, a administrowany przez
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Pe³ni funkcje:
Orodka Kulturalno-Edukacyjnego oraz Regionalnego
Centrum Turystycznego. www.dworradziszow.pl
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19 Park Miejski w Skawinie  znajduje siê w centrum
miasta i ma kilka ha powierzchni. Wystêpuje tu prawie
60 gatunków drzew. Szczególn¹ uwagê zwraca
sêdziwy d¹b  pomnik przyrody. Oczy spacerowiczów
ciesz¹ tu nie tylko urokliwe parkowe alejki, ale te¿
spory zbiornik wodny znajduj¹cy siê w obrêbie parku
 tzw. Stare Koryto. Pa³acyk Sokó³ w Skawinie 
znajduje siê na terenie parku miejskiego. Ten ciekawy
architektonicznie obiekt wzniesiono w 1906 r. dziêki
staraniom miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego
Sokó³. Pa³acyk powsta³ na miejscu zamku
warownego, wzniesionego prawdopodobnie jeszcze
przez Kazimierza Wielkiego lub zaraz po jego mierci.

Muzeum Regionalne w Skawinie  powo³ane do
¿ycia w 2008 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjació³
Skawiny oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
Zbiory muzealne upowszechniaj¹ znajomoæ historii
miasta, jego zabytków, zwyczajów i obrzêdów. Do
najcenniejszych obiektów zalicza siê plastyczn¹
makietê Skawiny z XVII w., stroje Skawiniaka
i Skawinianki oraz skrzynie wianne.
www.muzeum-skawina.pl
20

25 Dwór w Mogilanach (koniec XVIII w.)  ten póno
klasycystyczny dwór ok. 1840 r. zosta³ przebudowany,
a z pocz¹tkiem XX w. rozbudowany o czêæ pó³nocn¹.
Po II wojnie wiatowej ulega³ stopniowej dewastacji.
Remontu doczeka³ siê w 1967 r. po przekazaniu
Polskiej Akademii Nauk, która przeznaczy³a go na
orodek konferencyjny. Dwór po³o¿ony jest w parku
o renesansowym rodowodzie, jednak wiêkszoæ
drzew pochodzi w koñca XIX w.

Koció³ pw. w. Bart³omieja w Mogilanach 
pochodzi z XVII w. W okresie miêdzywojennym zosta³
przebudowany. S³ynie z o³tarza z krucyfiksem
w bogato rzebionym retabulum w kszta³cie serca.
Jest ono utworzone ze splotów winnej latoroli
i zawiera pónogotyckie figury Matki Boskiej Bolesnej
i w. Jana. Pónobarokowy o³tarz (ok. 1700 r.) jest
unikatem w skali europejskiej.
26

18 Koció³ pw. w. Wawrzyñca w Radziszowie 
wybudowano w XV w., a po po¿arze odbudowano
go w 1851 r. i konsekrowano w 1857 r. Wystrój
kocio³a ma charakter barokowy.
18

23 Koció³ parafialny pw. . Aposto³ów Szymona
i Judy Tadeusza w Skawinie  ufundowany przez
króla Kazimierza Wielkiego w 1364 r. Po po¿arach
w 1704, 1721 i 1815 r. by³ odbudowany i ponownie
konsekrowany. Na wyposa¿eniu kocio³a znajduj¹ siê
m.in. dwa XVII-wieczne obrazy: Zwiastowanie
Pasterzom i Matka Boska Bolesna.
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Dzia³aj¹ca od 2009 roku Lokalna Grupa Dzia³ania BLISKO KRAKOWA
obejmuje swym zasiêgiem obszar czterech podkrakowskich gmin:
Czernichów, Mogilany, Skawina i wi¹tniki Górne. Jednym
z podstawowych celów stowarzyszenia jest promocja tych gmin,
jako regionu o du¿ych walorach turystycznych, bogatej,
wielowiekowej tradycji i odrêbnoci kulturowej. Niniejsza mapa
przedstawia atrakcje turystyczno-rekreacyjne obszaru LGD.
Prezentuje zasoby historyczne, naturalne i tradycyjne tego terenu,
a tak¿e jego potencja³ rekreacyjny. Zapraszamy do wspólnego
odkrywania tych piêknych i ciekawych miejsc.

Rezerwat Przyrody Nieo¿ywionej Kajasówka 
obejmuje czêæ malowniczego wapiennego wzgórza,
znajduj¹cego siê w okolicach wsi Przeginia Duchowna
i Czu³ówek. Za³o¿ony w 1962 r. rezerwat ma prawie
12 ha powierzchni i jest czêci¹ Rudniañskiego Parku
Krajobrazowego. Ma chroniæ unikatowy zr¹b tektoniczny,
który buduj¹ wapienie jurajskie i pokrywa rolinnoæ
kserotermiczna.

12

Stowarzyszenie LGD BLISKO KRAKOWA
32-050 Skawina, ul. ¯wirki i Wigury 23,
tel./faks: 12 256 02 31, mail: biuro@bliskokrakowa.pl
www.bliskokrakowa.pl  www.skarby.bliskokrakowa.pl
www.facebook.com/bliskokrakowa

4

Zespó³ Kocielno-Plebañski w Rybnej (XIX w.) 
wybudowany w latach 1821-1832 na miejscu
wczeniejszego z 1440 r. Utrzymany jest w stylu
józefiñskim. Znajduj¹ siê w nim, obok wietnych
barokowych o³tarzy  g³ównego z XVIII wieku i bocznych
wybudowanych przed 1674 r., obraz patrona parafii w.
Kazimierza w stroju polskim, autorstwa M. Stachowicza,
zabytkowa ambona, kamienna chrzcielnica z XV-XVI w.,
a tak¿e malowana na blasze Droga Krzy¿owa.
4

22 Koció³ filialny pw. Ofiarowania NMP w Skawinie 
pochodzi prawdopodobnie z prze³omu XVII i XVIII w. Stoi
na miejscu wczeniejszej drewnianej wi¹tyni z koñca
XV w. W barokowym o³tarzu g³ównym znajduje siê
malowany na desce obraz Ukrzy¿owanie z 1640 r.

12

www.gmina.czernichow.pl
www.mogilany.pl
www.gminaskawina.pl
www.swiatniki-gorne.pl

3

3 Zabytkowa studnia w Kamieniu  pochodzi
z prze³omu XVIII i XIX w. Jej drewniana konstrukcja jest
okaza³ym, a zarazem interesuj¹cym dzie³em techniki
ciesielskiej.

Koció³ pw. Wniebowziêcia NMP w Woli
Radziszowskiej  pochodzi z koñca XV w. Ufundowali go
benedyktyni z Tyñca. Odznacza siê oryginaln¹ wie¿¹
z bocznymi wie¿yczkami, która przypomina wie¿ê
Kocio³a Mariackiego.W wyposa¿eniu kocio³a szczególn¹
uwagê zwraca obraz Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem
z 1462 r. oraz krucyfiks z pocz¹tku XVI w.
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21 Rynek w Skawinie  odznacza siê uk³adem
urbanistycznym pochodz¹cym z czasów lokacji miasta
w XIV w. Wpisany jest do rejestru zabytków. W jego
po³udniowo-zachodniej czêci znajduje siê ratusz
wybudowany na pocz¹tku XX w. wg projektu
W³adys³awa Ekielskiego. Obecnie mieci siê w nim
Urz¹d Miasta i Gminy Skawina.

Gmina Czernichów:
Gmina Mogilany:
Miasto i Gmina Skawina:
Miasto i Gmina wi¹tniki Górne:

2

2 Izba Regionalna w Kamieniu  Utworzona zosta³a
staraniem Towarzystwa Przyjació³ Kamienia
z eksponatów ofiarowanych przez mieszkañców
Kamienia i s¹siednich wsi. Prezentowana w izbie
ekspozycja liczy obecnie oko³o 170 eksponatów. Sta³a
ekspozycja przedstawia wyposa¿enie dawnej izby
mieszkalnej oraz pomieszczeñ gospodarczych.
www.tpk.czernichow.pl
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11 Izba Pamiêci Rodu Hallerów i Hallerczyków
w Jurczycach  mieci siê w budynku dawnej szko³y
ufundowanej w 1906 r. przez Annê i Ewê Hallerówny,
siostry gen. Józefa Hallera. Ekspozycja zawiera pami¹tki
zwi¹zane z ¿yciem i dzia³alnoci¹ najs³ynniejszych
cz³onków rodu Hallerów i ¿o³nierzy B³êkitnej Armii,
czyli Hallerczyków. W izbie ogl¹daæ mo¿na m.in.:
portrety gen. Józefa Hallera oraz unikatowe pocztówki
i plakaty z jego podobizn¹.
www.jurczyce.pl/izba_pamieci.php

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie.
Publikacja opracowana przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Blisko Krakowa. Publikacja
wspó³finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Dzia³ania 431 Funkcjonowanie LGD, objêtego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

1

1 cie¿ka Ornitologiczna na zbiorniku £¹czany 
utworzona zosta³a przez Zespó³ Jurajskich Parków
Krajobrazowych w Krakowie. Znajduje siê na terenie
Rudniañskiego Parku Krajobrazowego. Jako, ¿e zbiornik
£¹czanyjest najwiêkszym zimowiskiem ptaków na górnej
Wile, stanowi doskona³e miejsce do obserwacji i badañ
ornitologicznych. Sprzyja temu równie¿ fakt, ¿e w okresie
wiosennych i jesiennych przelotów zbiornik jest wa¿nym
miejscem postojowym dla ptaków migruj¹cych.
Na trasie znajduj¹ siê specjalne punkty obserwacyjne.
www.sciezkaornitologiczna.czernichow.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

27 Muzeum lusarstwa w wi¹tnikach Górnych 
mieci siê w zabytkowym budynku dawnej C. K.
Szko³y lusarskiej, za³o¿onej w 1888 r. Zbiory muzeum
obejmuj¹ dzia³ dokumentów, kolekcjê zabytkowych
k³ódek, narzêdzi lusarskich oraz przedmiotów
zwi¹zanych z etnografi¹ tutejszego terenu. Na uwagê
zas³uguje jedyna w Polsce ekspozycja pami¹tek
zwi¹zanych z prac¹ wi¹tników wawelskich.
W muzeum mo¿na te¿ podziwiaæ odtworzone przez
absolwentów tutejszej szko³y elementy uzbrojenia
XVII-wiecznej husarii. www.muzeumslusarstwa.pl
28 Koció³ pw. w. Stanis³awa w wi¹tnikach Górnych
(XIX w.)  najcenniejszymi elementami jego
wyposa¿enia s¹ XVIII-wieczne o³tarze wawelskie
przywiezione do wi¹tnik w 1905 r. przez wi¹tników
katedralnych. Ich twórc¹ jest Franciszek Placidi.

29

Parking z polem biwakowym.

Fotografie:
arch. UG Czernichów (1, 3-9), arch. LGD Blisko Krakowa (2, 10, 11-16, 19  pa³acyk, 20, 28),
Józef Niechaj (17-18), arch. UMiG Skawina(19  park, 21-22), Krzysztof Skrzybalski (23), arch.
UG Mogilany (24-26), arch. UMiG wi¹tniki Górne (27).
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Las Bronaczowa w Radziszowie
Rezerwat Kozie K¹ty w Lesie Bronaczowa
Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie
Koció³ pw. w. Wawrzyñca w Radziszowie (XV w.)
Park Miejski wraz z pa³acykiem Sokó³ w Skawinie
Muzeum Regionalne w Skawinie
Rynek i Ratusz w Skawinie
Koció³ pw. Ofiarowania NMP w Skawinie
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Koció³ pw. w. Stanis³awa w wi¹tnikach Górnych (XIX w.)
Parking z polem biwakowym
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