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HOTEL** 
RESTAURACJA

 POKOJE • APARTAMENTY • DOMEK LETNISKOWY

•  organizujemy wesela i przyjęcia okolicznościowe do 200 osób
•  apartament dla nowożeńców GRATIS (wanna z hydromasażem)
•  obiekt znajduje się na ogrodzonym terenie
•  staw z pomostem, letni ogródek



 
Gmina i miasto Miechów znajdują się w północnej części województwa małopol-

skiego. Samo miasto Miechów położone przy trasie krajowej E7 (40 km od Krakowa 
i 80 km od Kielc) jest stolicą gminy oraz powiatu.

Wizytówką gminy jest Bazylika Grobu Bożego w Miechowie, która przyciąga piel-
grzymów i turystów z całej Polski. Miechów znany jako „polska Jerozolima” to miej-
sce, które warto poznać nie tylko ze względu na unikatowe zabytki i bogatą historię. 
Świetnie skomunikowane z pobliskim Krakowem miasto otacza wyjątkowa przyroda. 
Piesze lub rowerowe wycieczki „krainą storczyków” są wciąż coraz bardziej docenianą 
formą turystyki.

Bogatą ofertą rekreacyjno-kulturalną może się pochwalić Centrum Kultury i Spor-
tu w Miechowie. Pod jego szyldem funkcjonuje Kryta Pływalnia, Dom Kultury z Cyfro-
wym Kinem „Gryf” oraz Punkt Informacji Turystycznej MSIT Miechów. W Miechowie 
warto zajrzeć do obiektów prowadzonych przez BWA „U Jaksy”- do Galerii „U Jaksy”, 
Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego oraz Dworku „Zacisze”. O historii re-
gionu zaś doskonale opowiadają wystawy w Muzeum Ziemi Miechowskiej. Przemiesz-
czanie się na terenie miasta ułatwi ekologiczny system transportu publicznego.

Imprezy i wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie gminy na stałe wpisały 
się w jej historię i są jej dodatkowym atutem. Nowoczesny park oraz trasa pieszo-
-rowerowa śladem kolejki wąskotorowej stwarzają tu warunki do rodzinnego, aktyw-
nego wypoczynku.

Drogi Gościu, witamy Cię serdecznie 
i zapraszamy do poznania miejsca, które z pewnością 

Ci się spodoba i pozwoli przyjemnie spędzić czas.

MIECHÓW – „POLSKA JEROZOLIMA” – FASCYNUJĄCE MIEJSCE 
NA MAPIE PIELGRZYMKOWEJ MAŁOPOLSKI

• W XII wieku właściciel Miechowa, Jaksa wyprawił się do Jerozolimy. Sprowadził 
stamtąd zakonników – stróżów Grobu Bożego zwanych Bożogrobcami. Ufundował on 
zakonnikom kościół i klasztor oraz podarował im Miechów wraz z sąsiednimi miejsco-
wościami. Do zadań zakonu w Jerozolimie należała opieka nad Grobem Bożym oraz 
pielgrzymami do niego przybywającymi. To Bożogrobcom zawdzięczamy powstanie 
w Polsce kopii jerozolimskiego Grobu Pana Jezusa.

KRYTA PŁYWALNIA
Kryta pływalnia w Miechowie to komfortowy 

obiekt sportowo-rekreacyjny. Początkującym po-
zwala oswoić się z wodą i opanować podstawowe 
style pływania pod okiem wykwalifi kowanych in-
struktorów i ratowników. Dla doświadczonych pły-
waków jest świetnym miejscem do rozwijania umie-
jętności i czerpania przyjemności z pływania.

Obiekt dysponuje basenem sportowym (6 to-
rów o szerokości 2 m i długości 25 m) a także re-
kreacyjnym (dysze masujące, gejzer i wodospad), 
brodzikiem oraz zjeżdżalnią wewnętrzną o długości 
56 m. Można tu nie tylko popływać, ale także spę-
dzić czas w saunie. Po wysiłku fi zycznym wskazany 
jest masaż. Strefa SPA to doskonałe miejsce, by zre-
laksować się po zajęciach sportowych. Zabiegi znaj-
dujące się w ofercie wpływają pozytywnie na ciało 
i uspokajają. Po chwili wytchnienia można zagrać 
w kręgle lub squasha. Warto również odwiedzić 
grotę solną. Naturalna sól morska z Morza Martwe-
go, Czarnego i Czerwonego wykorzystana w gro-
cie niezwykle korzystnie wpływa na samopoczucie 
i działa relaksująco.

DOM KULTURY
Jest to miejsce otwarte na kulturalne potrzeby 

społeczności. Jego działalność przede wszystkim 
skupia się na upowszechnianiu kultury, edukacji 
i wychowaniu przez sztukę. W pełni rozwija się tu 
amatorski ruch artystyczny, działają zespoły wokal-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywają się 
zajęcia plastyczne oraz sportowe, prężnie rozwija 
się sekcja rowerowa oraz modelarska. Komplekso-
wa oferta programowa – kulturalna, edukacyjna, 
i rekreacyjno-sportowa – skierowana jest do wszyst-
kich grup wiekowych, od dzieci, po uczestników Klu-
bu Seniora.

Działające tu Kino „Gryf” dysponuje 218 miej-
scami. Jest ono wyposażone w nowoczesne projek-
tory cyfrowe, co pozwala widzom odbierać dzieła 
fi lmowe w najwyższym standardzie. Nowoczesny 
system sprzedaży umożliwia zakup biletu za pośred-
nictwem Internetu.

 PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
MSIT MIECHÓW
W zlokalizowanym punkcie w pobliżu Bazyliki 

Grobu Bożego, można uzyskać informacje na temat 
atrakcji turystycznych Miechowa oraz okolic. Punkt 
działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Dostępne są tu foldery o zabytkach 
i ciekawych miejscach zarówno na Ziemi Miechow-
skiej jak i w Małopolsce. Dzięki niemu zaplanowanie 
wypoczynku w Gminie Miechów jest dużo łatwiej-
sze. Ponadto można tu zakupić widokówki, publika-
cje oraz drobne pamiątki.

• W 1187 roku Jerozolima została zdobyta przez wojska Saladyna. Chrześcijanie 
zostali stamtąd wypędzeni. Grób Pański był więc niedostępny dla pielgrzymów, stąd 
też Miechów stał się celem pątników z całej Europy.

• Grób, który obecnie znajduje się w Miechowie, to kopia pochodząca z roku 
1530. Co ciekawe – w Jerozolimie trzeba było odbudować Grób Pański, zniszczony 
w wyniku wielkiego trzęsienia ziemi. Kopia jerozolimska pochodzi z końca XVI wieku, 
więc kopia miechowska jest starsza od tej, która znajduje się w Jerozolimie.

• Cechą duchowości Bożogrobców było rozpamiętywanie ostatnich dni życia 
Chrystusa, to Bożogrobcy zapoczątkowali zwyczaj strojenia i odwiedzania Grobu Chry-
stusa w Wielkim Tygodniu.

• W Miechowie możemy zobaczyć fragment skały, w której wykuty był Grób Chry-
stusa. Jest on oprawiony w koronę cierniową odlaną z brązu i wbudowany w ścianę 
Kaplicę Grobu Pańskiego.

• Zakon Bożogrobców został skasowany przez Rosjan w 1819 roku. Od tamte-
go momentu miechowskim sanktuarium opiekują się księża diecezjalni. Natomiast 
w 1846 roku został powołany Zakon Rycerski Grobu Bożego. Jest to jednak zakon 
świecki. Siedziby tego zakonu znajdują się na całym świecie. W Miechowie ma on 
swoją siedzibę główną. Zasadniczym jego celem jest opieka nad chrześcijanami w Je-
rozolimie.

• Od XIV wieku pielgrzymi, pod zwykłymi warunkami, mogą otrzymać w sanktu-
arium odpust zupełny przez cały rok.

• W znajdującej się na krużgankach Kaplicy Boskiego Oblicza można podziwiać ko-
pię Całunu Turyńskiego oraz wystawę dotyczącą Chusty z Manopello. Wystawa wzbo-
gacona jest światłem i dźwiękiem, który wprowadza w niezwykły klimat. Ciekawy jest 
również układ przestrzenny wystawy – przez wąski korytarz możemy przejść schoda-
mi w dół do fi gury Chrystusa leżącej w grobie, mającej nałożoną Chustę z Manopello. 
W trakcie zwiedzania zobaczyć można również specjalny fi lm.

• Na świecie są tylko dwa Sanktuaria Grobu Bożego – w Miechowie oraz w Jero-
zolimie.

INNE ZABYTKI I MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA 
W GMINIE MIECHÓW

Dworek „Zacisze” w Miechowie – XVIII-wieczny modrzewiowy dworek znajduje 
się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Prowadzi go Biuro Wystaw Arty-
stycznych „U Jaksy”. Jest to parterowy budynek o konstrukcji zrębowej na zakładkę, 
przykryty łamanym dachem polskim, pokrytym gontem. Budynek jest dwutaktowy 
z sienią na osi poprzecznej. Z sieni można wyjść na dwa ganeczki, które nadają mu 
dworski charakter. Warto pospacerować po ogrodzie, w którym znajdują się rzeźby 
wyjątkowych artystów.

Galeria sztuki „U Jaksy” i Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego w Miecho-
wie – zlokalizowana w oryginalnych piwnicach z surowego kamienia i gotyckiej ce-
gły – w podziemiach zabudowań poklasztornych Zakonu Bożogrobców galeria jest 
ważnym ośrodkiem życia artystycznego i kulturalnego Miechowa. W galerii prezen-
tują swoja twórczość artyści polscy i zagraniczni, organizowane są tu kameralne kon-
certy, projekcje fi lmów autorskich. Warto odwiedzić również Dom Pracy Twórczej 
im. S. Żechowskiego, gdzie udostępnione są oryginalne prace artysty pochodzącego 
z Ziemi Miechowskiej.

Muzeum Ziemi Miechowskiej – to tutaj dowiemy się więcej na temat bogatej hi-
storii Miechowa. Niegdyś budynek był siedzibą generałów zakonu – których wizerunki 
można dziś zobaczyć na portretach zdobiących ściany muzeum. Warto zatrzymać się 
dłużej przy stałej wystawie, na której prezentowane są najcenniejsze tkaniny i szaty 
liturgiczne przez stulecia gromadzone w klasztornym skarbcu bożogrobców. Kolekcja 
tkanin składa się z blisko 200 zabytkowych tekstyliów powstałych na przestrzeni kil-

ku stuleci w słynnych ośrodkach europejskich. Kolejna wystawa poświęcona została 
powstaniu styczniowemu i bitwie miechowskiej, która rozegrała się na ulicach miasta 
17 lutego 1863 r. Niezwykle ciekawe są również wystawy czasowe.

Przesławice – drewniany kościół Kościół NMP Królowej Polski określany jest bu-
dowlą „wędrującą”. Pierwotnie znajdował się w miejscowości Gołcza. Po poddaniu go 
konserwacji w 1974 r. został przeniesiony do Przesławic. Kościół jest jednym z obiek-
tów na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Kościół św. Krzyża w Siedliskach – wybudowany przez bożogrobców na przeło-
mie XV i XVI w. posiada barokowe wyposażenie oraz ładną, drewnianą dzwonnicę. 
Ciekawostką jest, że bożogrobcy mieli zwyczaj odprawiania procesji do tego miejsca. 
Niedaleko od kościoła na łąkach znajduje się źródło uważane za cudowne.

AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU 
W „KRAINIE STORCZYKA”

Zdecydowanym atutem okolic Miechowa są krajobrazy oraz wyjątkowa przyroda. 
Na samym terenie Gminy Miechów zostało utworzonych aż osiem ostoi europejskiej 
sieci ekologicznej Natura 2000, w których charakterystyczne są kwietne murawy kse-
rotermiczne. Bogactwem wyżyny miechowskiej są zachwycające storczyki kwitnące 
późną wiosną i latem. Można tu spotkać m.in. obuwika pospolitego, storczyka kukaw-
kę czy dwulistnika muszego. Lista tych kolorowych kwiatów jest długa, a odkrywanie 
i fotografowanie kolejnych gatunków może być świetną przygodą dla całej rodziny. 
Storczyki cieszą oczy feerią barw i są niezwykle piękne, ale pamiętajmy, że są to rzad-
kie i chronione okazy, których nie wolno zrywać.

Sam Miechów i okolice warto zwiedzać na rowerze. W maju 2020 r. została tu 
otwarta nowa trasa rowerowo-piesza o długości 9,1 km. Początek trasy zlokalizowany 
jest w zachodniej części gminy, a następnie przebiega przez miejscowości: Podmiejska 
Wola, Miechów i Bukowska Wola. Ciekawostką jest, że ścieżka została poprowadzona 
po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej. Dodatkową atrakcją, przy miejscu obsługi ro-
werzystów (MOR) są tablice informacyjne o historii wąskotorówki oraz lokomotywa 
wykonana na wzór tej, która niegdyś jeździła trasą Charsznica – Działoszyce.

Warto odwiedzić wyjątkowy park w Miechowie. Jest to wspaniałe miejsce do spę-
dzania wolnego czasu dla całej rodziny. Znajdziemy tu boisko do ćwiczeń, ścieżkę dla 
rolek i rowerów, korty tenisowe, oraz place zabaw dla dzieci. Charakteru nowemu 
parkowi dodają elementy jego architektury: altana, pergole, fontanny. Uwagę zwraca 
zagospodarowanie wyspy parkowej. Zdecydowanie warto zajrzeć do Ogrodu ZEN. Od-
nowiona została elewacja zabytkowego budynku, tzw. Domu Ogrodnika, który dodaje 
parkowi uroku.

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2021

Wydawnictwo 
nie odpowiada za treść i aktualność reklam 

oraz danych dotyczących gminy

Redaktor Wydania: Romuald Mencel
Współpraca redakcyjna: Renata Kujawa

Korekta: Agnieszka Kajak

Tekst: CKiS w Miechowie
Zdjęcia: Ryszard Deńca

•  dostawa wody pitnej i eksploatacja sieci kanalizacyjnej
•  odbiór nieczystości płynnych
•  udrażnianie i konserwacja kanalizacji (również wewnątrz budynków)
•  wykonywanie przyłączy oraz sieci wodno-kanalizacyjnych 

(między innymi w technice bezwykopowej)
•  diagnostyka sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

(także za pomocą kamery video)
•  wykonywanie robót ziemnych
•  zgrzewanie doczołowe rur PP oraz PE
•  utrzymywanie terenów zielonych i wykaszanie poboczy dróg
• inne usługi komunalne

www.zwikmiechow.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 
W MIECHOWIE SP. Z O.O.

ŚWIADCZYMY USŁUGI:

Siedziba
ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów
� 41 383 11 19 
� biuro@zwikmiechow.pl
ZGŁASZANIE AWARII 
� 41 383 11 19, 533 383 604

32-200 MIECHÓW, ul. KAMIENNA 18
e-mail: zlometmiechow@interia.pl
www.zlometmiechow.pl

� 505 582 273
� 506 778 825
� 513 650 300

SKUP ZŁOMU
SPRZEDAŻ WYROBÓW HUTNICZYCH

MIECHÓW

PROJEKTY DOMÓW
Studio Usług Inżyniersko Budowlanych „AKANT”

mgr inż. Ryszard Duda
� 696 783 575

32-200 Miechów, 
ul. Sienkiewicza 25 pok. 20, tel. 601 299 551

(BUDYNEK URZĘDU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE)
� studiord13@poczta.onet.pl

www.biuroprojektowakant.com.pl   
Nadleśnictwo Miechów

os. Kolejowe 54a, 32-200 Miechów
tel. 41 38 250 00, fax 41 38 250 02
e-mail: miechow@krakow.lasy.gov.pl
www.miechow.krakow.lasy.gov.pl

Fot. J. Karczmarski

Delikatesy Mięsno-Wędliniarskie DOMI

CENTRUM KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE
Twoje centrum pozytywnych wrażeń
www.ckis.miechow.eu

WYDARZENIA KULTURALNO-SPORTOWE 
W GMINIE MIECHÓW

Zwiedzanie gminy warto połączyć z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, 
które pokazują jej charakter i świetnie eksponują jej największe atuty. Jarmark Wiel-
kanocny odbywa się w Miechowie od 2014 r. Turyści i odwiedzający tłumnie przy-
jeżdżający do Miechowa mogą się dowiedzieć, że to dzięki miechowskim bożogrob-
com Święta Wielkanocne w Polsce mają tak szczególną oprawę. Do najciekawszych 
wydarzeń można zaliczyć Święto Storczyka odbywające się co roku w maju na terenie 
obszaru Natura 2000 Kalina Mała. Wśród licznych atrakcji znajdują się wyjścia z prze-
wodnikami na murawy kserotermiczne, wyjścia do lasu z ornitologiem, projekcja fi l-
mów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykłady o tematyce przy-
rodniczej. Podczas święta można skosztować przysmaków przygotowanych przez koła 
gospodyń, a również wziąć udział konkursach i warsztatach dla dzieci. Ważnym wyda-
rzeniem są Dni Miechowa. Impreza odbywająca się w czerwcu jest największym świę-
tem miasta, przyciągającym mieszkańców oraz turystów. Koncerty gwiazd polskiej 
sceny, wesołe miasteczko i świetna zabawa – zagwarantowane! „Polska Jerozolima” 
co dwa lata we wrześniu odwiedzana jest przez członków Zakonu Bożogrobców z ca-
łego świata podczas Miechowskich Dni Jerozolimy. Uczestnictwo w tym wydarzeniu 
jest okazją, aby dowiedzieć się wiele na temat historii bazyliki i zakonu – szczególnie 
podczas wartościowych konferencji naukowych. Ciekawym elementem wydarzenia są 
koncerty organizowane w kościele.

To tylko wybrane imprezy organizowane i współorganizowane przez CKiS w Mie-
chowie – polecamy śledzenie strony www.ckis.miechów.eu, gdzie znajdziemy najnow-
sze informacje na ten temat.



 

Gmina i miasto Miechów znajdują się w północnej części województwa małopol-
skiego. Samo miasto Miechów położone przy trasie krajowej E7 (40 km od Krakowa 
i 80 km od Kielc) jest stolicą gminy oraz powiatu.

Wizytówką gminy jest Bazylika Grobu Bożego w Miechowie, która przyciąga piel-
grzymów i turystów z całej Polski. Miechów znany jako „polska Jerozolima” to miej-
sce, które warto poznać nie tylko ze względu na unikatowe zabytki i bogatą historię. 
Świetnie skomunikowane z pobliskim Krakowem miasto otacza wyjątkowa przyroda. 
Piesze lub rowerowe wycieczki „krainą storczyków” są wciąż coraz bardziej docenianą 
formą turystyki.

Bogatą ofertą rekreacyjno-kulturalną może się pochwalić Centrum Kultury i Spor-
tu w Miechowie. Pod jego szyldem funkcjonuje Kryta Pływalnia, Dom Kultury z Cyfro-
wym Kinem „Gryf” oraz Punkt Informacji Turystycznej MSIT Miechów. W Miechowie 
warto zajrzeć do obiektów prowadzonych przez BWA „U Jaksy”- do Galerii „U Jaksy”, 
Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego oraz Dworku „Zacisze”. O historii re-
gionu zaś doskonale opowiadają wystawy w Muzeum Ziemi Miechowskiej. Przemiesz-
czanie się na terenie miasta ułatwi ekologiczny system transportu publicznego.

Imprezy i wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie gminy na stałe wpisały 
się w jej historię i są jej dodatkowym atutem. Nowoczesny park oraz trasa pieszo-
-rowerowa śladem kolejki wąskotorowej stwarzają tu warunki do rodzinnego, aktyw-
nego wypoczynku.

Drogi Gościu, witamy Cię serdecznie 
i zapraszamy do poznania miejsca, które z pewnością 

Ci się spodoba i pozwoli przyjemnie spędzić czas.

MIECHÓW – „POLSKA JEROZOLIMA” – FASCYNUJĄCE MIEJSCE 
NA MAPIE PIELGRZYMKOWEJ MAŁOPOLSKI

• W XII wieku właściciel Miechowa, Jaksa wyprawił się do Jerozolimy. Sprowadził 
stamtąd zakonników – stróżów Grobu Bożego zwanych Bożogrobcami. Ufundował on 
zakonnikom kościół i klasztor oraz podarował im Miechów wraz z sąsiednimi miejsco-
wościami. Do zadań zakonu w Jerozolimie należała opieka nad Grobem Bożym oraz 
pielgrzymami do niego przybywającymi. To Bożogrobcom zawdzięczamy powstanie 
w Polsce kopii jerozolimskiego Grobu Pana Jezusa.

KRYTA PŁYWALNIA
Kryta pływalnia w Miechowie to komfortowy 

obiekt sportowo-rekreacyjny. Początkującym po-
zwala oswoić się z wodą i opanować podstawowe 
style pływania pod okiem wykwalifi kowanych in-
struktorów i ratowników. Dla doświadczonych pły-
waków jest świetnym miejscem do rozwijania umie-
jętności i czerpania przyjemności z pływania.

Obiekt dysponuje basenem sportowym (6 to-
rów o szerokości 2 m i długości 25 m) a także re-
kreacyjnym (dysze masujące, gejzer i wodospad), 
brodzikiem oraz zjeżdżalnią wewnętrzną o długości 
56 m. Można tu nie tylko popływać, ale także spę-
dzić czas w saunie. Po wysiłku fi zycznym wskazany 
jest masaż. Strefa SPA to doskonałe miejsce, by zre-
laksować się po zajęciach sportowych. Zabiegi znaj-
dujące się w ofercie wpływają pozytywnie na ciało 
i uspokajają. Po chwili wytchnienia można zagrać 
w kręgle lub squasha. Warto również odwiedzić 
grotę solną. Naturalna sól morska z Morza Martwe-
go, Czarnego i Czerwonego wykorzystana w gro-
cie niezwykle korzystnie wpływa na samopoczucie 
i działa relaksująco.

DOM KULTURY
Jest to miejsce otwarte na kulturalne potrzeby 

społeczności. Jego działalność przede wszystkim 
skupia się na upowszechnianiu kultury, edukacji 
i wychowaniu przez sztukę. W pełni rozwija się tu 
amatorski ruch artystyczny, działają zespoły wokal-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywają się 
zajęcia plastyczne oraz sportowe, prężnie rozwija 
się sekcja rowerowa oraz modelarska. Komplekso-
wa oferta programowa – kulturalna, edukacyjna, 
i rekreacyjno-sportowa – skierowana jest do wszyst-
kich grup wiekowych, od dzieci, po uczestników Klu-
bu Seniora.

Działające tu Kino „Gryf” dysponuje 218 miej-
scami. Jest ono wyposażone w nowoczesne projek-
tory cyfrowe, co pozwala widzom odbierać dzieła 
fi lmowe w najwyższym standardzie. Nowoczesny 
system sprzedaży umożliwia zakup biletu za pośred-
nictwem Internetu.

 PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
MSIT MIECHÓW
W zlokalizowanym punkcie w pobliżu Bazyliki 

Grobu Bożego, można uzyskać informacje na temat 
atrakcji turystycznych Miechowa oraz okolic. Punkt 
działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Dostępne są tu foldery o zabytkach 
i ciekawych miejscach zarówno na Ziemi Miechow-
skiej jak i w Małopolsce. Dzięki niemu zaplanowanie 
wypoczynku w Gminie Miechów jest dużo łatwiej-
sze. Ponadto można tu zakupić widokówki, publika-
cje oraz drobne pamiątki.

• W 1187 roku Jerozolima została zdobyta przez wojska Saladyna. Chrześcijanie 
zostali stamtąd wypędzeni. Grób Pański był więc niedostępny dla pielgrzymów, stąd 
też Miechów stał się celem pątników z całej Europy.

• Grób, który obecnie znajduje się w Miechowie, to kopia pochodząca z roku 
1530. Co ciekawe – w Jerozolimie trzeba było odbudować Grób Pański, zniszczony 
w wyniku wielkiego trzęsienia ziemi. Kopia jerozolimska pochodzi z końca XVI wieku, 
więc kopia miechowska jest starsza od tej, która znajduje się w Jerozolimie.

• Cechą duchowości Bożogrobców było rozpamiętywanie ostatnich dni życia 
Chrystusa, to Bożogrobcy zapoczątkowali zwyczaj strojenia i odwiedzania Grobu Chry-
stusa w Wielkim Tygodniu.

• W Miechowie możemy zobaczyć fragment skały, w której wykuty był Grób Chry-
stusa. Jest on oprawiony w koronę cierniową odlaną z brązu i wbudowany w ścianę 
Kaplicę Grobu Pańskiego.

• Zakon Bożogrobców został skasowany przez Rosjan w 1819 roku. Od tamte-
go momentu miechowskim sanktuarium opiekują się księża diecezjalni. Natomiast 
w 1846 roku został powołany Zakon Rycerski Grobu Bożego. Jest to jednak zakon 
świecki. Siedziby tego zakonu znajdują się na całym świecie. W Miechowie ma on 
swoją siedzibę główną. Zasadniczym jego celem jest opieka nad chrześcijanami w Je-
rozolimie.

• Od XIV wieku pielgrzymi, pod zwykłymi warunkami, mogą otrzymać w sanktu-
arium odpust zupełny przez cały rok.

• W znajdującej się na krużgankach Kaplicy Boskiego Oblicza można podziwiać ko-
pię Całunu Turyńskiego oraz wystawę dotyczącą Chusty z Manopello. Wystawa wzbo-
gacona jest światłem i dźwiękiem, który wprowadza w niezwykły klimat. Ciekawy jest 
również układ przestrzenny wystawy – przez wąski korytarz możemy przejść schoda-
mi w dół do fi gury Chrystusa leżącej w grobie, mającej nałożoną Chustę z Manopello. 
W trakcie zwiedzania zobaczyć można również specjalny fi lm.

• Na świecie są tylko dwa Sanktuaria Grobu Bożego – w Miechowie oraz w Jero-
zolimie.

INNE ZABYTKI I MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA 
W GMINIE MIECHÓW

Dworek „Zacisze” w Miechowie – XVIII-wieczny modrzewiowy dworek znajduje 
się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Prowadzi go Biuro Wystaw Arty-
stycznych „U Jaksy”. Jest to parterowy budynek o konstrukcji zrębowej na zakładkę, 
przykryty łamanym dachem polskim, pokrytym gontem. Budynek jest dwutaktowy 
z sienią na osi poprzecznej. Z sieni można wyjść na dwa ganeczki, które nadają mu 
dworski charakter. Warto pospacerować po ogrodzie, w którym znajdują się rzeźby 
wyjątkowych artystów.

Galeria sztuki „U Jaksy” i Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego w Miecho-
wie – zlokalizowana w oryginalnych piwnicach z surowego kamienia i gotyckiej ce-
gły – w podziemiach zabudowań poklasztornych Zakonu Bożogrobców galeria jest 
ważnym ośrodkiem życia artystycznego i kulturalnego Miechowa. W galerii prezen-
tują swoja twórczość artyści polscy i zagraniczni, organizowane są tu kameralne kon-
certy, projekcje fi lmów autorskich. Warto odwiedzić również Dom Pracy Twórczej 
im. S. Żechowskiego, gdzie udostępnione są oryginalne prace artysty pochodzącego 
z Ziemi Miechowskiej.

Muzeum Ziemi Miechowskiej – to tutaj dowiemy się więcej na temat bogatej hi-
storii Miechowa. Niegdyś budynek był siedzibą generałów zakonu – których wizerunki 
można dziś zobaczyć na portretach zdobiących ściany muzeum. Warto zatrzymać się 
dłużej przy stałej wystawie, na której prezentowane są najcenniejsze tkaniny i szaty 
liturgiczne przez stulecia gromadzone w klasztornym skarbcu bożogrobców. Kolekcja 
tkanin składa się z blisko 200 zabytkowych tekstyliów powstałych na przestrzeni kil-

ku stuleci w słynnych ośrodkach europejskich. Kolejna wystawa poświęcona została 
powstaniu styczniowemu i bitwie miechowskiej, która rozegrała się na ulicach miasta 
17 lutego 1863 r. Niezwykle ciekawe są również wystawy czasowe.

Przesławice – drewniany kościół Kościół NMP Królowej Polski określany jest bu-
dowlą „wędrującą”. Pierwotnie znajdował się w miejscowości Gołcza. Po poddaniu go 
konserwacji w 1974 r. został przeniesiony do Przesławic. Kościół jest jednym z obiek-
tów na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Kościół św. Krzyża w Siedliskach – wybudowany przez bożogrobców na przeło-
mie XV i XVI w. posiada barokowe wyposażenie oraz ładną, drewnianą dzwonnicę. 
Ciekawostką jest, że bożogrobcy mieli zwyczaj odprawiania procesji do tego miejsca. 
Niedaleko od kościoła na łąkach znajduje się źródło uważane za cudowne.

AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU 
W „KRAINIE STORCZYKA”

Zdecydowanym atutem okolic Miechowa są krajobrazy oraz wyjątkowa przyroda. 
Na samym terenie Gminy Miechów zostało utworzonych aż osiem ostoi europejskiej 
sieci ekologicznej Natura 2000, w których charakterystyczne są kwietne murawy kse-
rotermiczne. Bogactwem wyżyny miechowskiej są zachwycające storczyki kwitnące 
późną wiosną i latem. Można tu spotkać m.in. obuwika pospolitego, storczyka kukaw-
kę czy dwulistnika muszego. Lista tych kolorowych kwiatów jest długa, a odkrywanie 
i fotografowanie kolejnych gatunków może być świetną przygodą dla całej rodziny. 
Storczyki cieszą oczy feerią barw i są niezwykle piękne, ale pamiętajmy, że są to rzad-
kie i chronione okazy, których nie wolno zrywać.

Sam Miechów i okolice warto zwiedzać na rowerze. W maju 2020 r. została tu 
otwarta nowa trasa rowerowo-piesza o długości 9,1 km. Początek trasy zlokalizowany 
jest w zachodniej części gminy, a następnie przebiega przez miejscowości: Podmiejska 
Wola, Miechów i Bukowska Wola. Ciekawostką jest, że ścieżka została poprowadzona 
po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej. Dodatkową atrakcją, przy miejscu obsługi ro-
werzystów (MOR) są tablice informacyjne o historii wąskotorówki oraz lokomotywa 
wykonana na wzór tej, która niegdyś jeździła trasą Charsznica – Działoszyce.

Warto odwiedzić wyjątkowy park w Miechowie. Jest to wspaniałe miejsce do spę-
dzania wolnego czasu dla całej rodziny. Znajdziemy tu boisko do ćwiczeń, ścieżkę dla 
rolek i rowerów, korty tenisowe, oraz place zabaw dla dzieci. Charakteru nowemu 
parkowi dodają elementy jego architektury: altana, pergole, fontanny. Uwagę zwraca 
zagospodarowanie wyspy parkowej. Zdecydowanie warto zajrzeć do Ogrodu ZEN. Od-
nowiona została elewacja zabytkowego budynku, tzw. Domu Ogrodnika, który dodaje 
parkowi uroku.

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2021

Wydawnictwo 
nie odpowiada za treść i aktualność reklam 

oraz danych dotyczących gminy
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Współpraca redakcyjna: Renata Kujawa

Korekta: Agnieszka Kajak

Tekst: CKiS w Miechowie
Zdjęcia: Ryszard Deńca

•  dostawa wody pitnej i eksploatacja sieci kanalizacyjnej
•  odbiór nieczystości płynnych
•  udrażnianie i konserwacja kanalizacji (również wewnątrz budynków)
•  wykonywanie przyłączy oraz sieci wodno-kanalizacyjnych 

(między innymi w technice bezwykopowej)
•  diagnostyka sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

(także za pomocą kamery video)
•  wykonywanie robót ziemnych
•  zgrzewanie doczołowe rur PP oraz PE
•  utrzymywanie terenów zielonych i wykaszanie poboczy dróg
• inne usługi komunalne

www.zwikmiechow.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 
W MIECHOWIE SP. Z O.O.

Ś W I A D C Z Y M Y  U S Ł U G I :

Siedziba
ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów
� 41 383 11 19 
� biuro@zwikmiechow.pl
ZGŁASZANIE AWARII 
� 41 383 11 19, 533 383 604

32-200 MIECHÓW, ul. KAMIENNA 18
e-mail: zlometmiechow@interia.pl
www.zlometmiechow.pl

� 505 582 273
� 506 778 825
� 513 650 300

SKUP ZŁOMU
SPRZEDAŻ WYROBÓW HUTNICZYCH

MIECHÓW

PROJEKTY DOMÓW
Studio Usług Inżyniersko Budowlanych „AKANT”

mgr inż. Ryszard Duda
� 696 783 575

32-200 Miechów, 
ul. Sienkiewicza 25 pok. 20, tel. 601 299 551

(BUDYNEK URZĘDU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE)
� studiord13@poczta.onet.pl

www.biuroprojektowakant.com.pl   
Nadleśnictwo Miechów

os. Kolejowe 54a, 32-200 Miechów
tel. 41 38 250 00, fax 41 38 250 02
e-mail: miechow@krakow.lasy.gov.pl
www.miechow.krakow.lasy.gov.pl

Fot. J. Karczmarski

Delikatesy Mięsno-Wędliniarskie DOMI

CENTRUM KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE
Twoje centrum pozytywnych wrażeń
www.ckis.miechow.eu

WYDARZENIA KULTURALNO-SPORTOWE 
W GMINIE MIECHÓW

Zwiedzanie gminy warto połączyć z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, 
które pokazują jej charakter i świetnie eksponują jej największe atuty. Jarmark Wiel-
kanocny odbywa się w Miechowie od 2014 r. Turyści i odwiedzający tłumnie przy-
jeżdżający do Miechowa mogą się dowiedzieć, że to dzięki miechowskim bożogrob-
com Święta Wielkanocne w Polsce mają tak szczególną oprawę. Do najciekawszych 
wydarzeń można zaliczyć Święto Storczyka odbywające się co roku w maju na terenie 
obszaru Natura 2000 Kalina Mała. Wśród licznych atrakcji znajdują się wyjścia z prze-
wodnikami na murawy kserotermiczne, wyjścia do lasu z ornitologiem, projekcja fi l-
mów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykłady o tematyce przy-
rodniczej. Podczas święta można skosztować przysmaków przygotowanych przez koła 
gospodyń, a również wziąć udział konkursach i warsztatach dla dzieci. Ważnym wyda-
rzeniem są Dni Miechowa. Impreza odbywająca się w czerwcu jest największym świę-
tem miasta, przyciągającym mieszkańców oraz turystów. Koncerty gwiazd polskiej 
sceny, wesołe miasteczko i świetna zabawa – zagwarantowane! „Polska Jerozolima” 
co dwa lata we wrześniu odwiedzana jest przez członków Zakonu Bożogrobców z ca-
łego świata podczas Miechowskich Dni Jerozolimy. Uczestnictwo w tym wydarzeniu 
jest okazją, aby dowiedzieć się wiele na temat historii bazyliki i zakonu – szczególnie 
podczas wartościowych konferencji naukowych. Ciekawym elementem wydarzenia są 
koncerty organizowane w kościele.

To tylko wybrane imprezy organizowane i współorganizowane przez CKiS w Mie-
chowie – polecamy śledzenie strony www.ckis.miechów.eu, gdzie znajdziemy najnow-
sze informacje na ten temat.



 

Gmina i miasto Miechów znajdują się w północnej części województwa małopol-
skiego. Samo miasto Miechów położone przy trasie krajowej E7 (40 km od Krakowa 
i 80 km od Kielc) jest stolicą gminy oraz powiatu.

Wizytówką gminy jest Bazylika Grobu Bożego w Miechowie, która przyciąga piel-
grzymów i turystów z całej Polski. Miechów znany jako „polska Jerozolima” to miej-
sce, które warto poznać nie tylko ze względu na unikatowe zabytki i bogatą historię. 
Świetnie skomunikowane z pobliskim Krakowem miasto otacza wyjątkowa przyroda. 
Piesze lub rowerowe wycieczki „krainą storczyków” są wciąż coraz bardziej docenianą 
formą turystyki.

Bogatą ofertą rekreacyjno-kulturalną może się pochwalić Centrum Kultury i Spor-
tu w Miechowie. Pod jego szyldem funkcjonuje Kryta Pływalnia, Dom Kultury z Cyfro-
wym Kinem „Gryf” oraz Punkt Informacji Turystycznej MSIT Miechów. W Miechowie 
warto zajrzeć do obiektów prowadzonych przez BWA „U Jaksy”- do Galerii „U Jaksy”, 
Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego oraz Dworku „Zacisze”. O historii re-
gionu zaś doskonale opowiadają wystawy w Muzeum Ziemi Miechowskiej. Przemiesz-
czanie się na terenie miasta ułatwi ekologiczny system transportu publicznego.

Imprezy i wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie gminy na stałe wpisały 
się w jej historię i są jej dodatkowym atutem. Nowoczesny park oraz trasa pieszo-
-rowerowa śladem kolejki wąskotorowej stwarzają tu warunki do rodzinnego, aktyw-
nego wypoczynku.

Drogi Gościu, witamy Cię serdecznie 
i zapraszamy do poznania miejsca, które z pewnością 

Ci się spodoba i pozwoli przyjemnie spędzić czas.

MIECHÓW – „POLSKA JEROZOLIMA” – FASCYNUJĄCE MIEJSCE 
NA MAPIE PIELGRZYMKOWEJ MAŁOPOLSKI

• W XII wieku właściciel Miechowa, Jaksa wyprawił się do Jerozolimy. Sprowadził 
stamtąd zakonników – stróżów Grobu Bożego zwanych Bożogrobcami. Ufundował on 
zakonnikom kościół i klasztor oraz podarował im Miechów wraz z sąsiednimi miejsco-
wościami. Do zadań zakonu w Jerozolimie należała opieka nad Grobem Bożym oraz 
pielgrzymami do niego przybywającymi. To Bożogrobcom zawdzięczamy powstanie 
w Polsce kopii jerozolimskiego Grobu Pana Jezusa.

KRYTA PŁYWALNIA
Kryta pływalnia w Miechowie to komfortowy 

obiekt sportowo-rekreacyjny. Początkującym po-
zwala oswoić się z wodą i opanować podstawowe 
style pływania pod okiem wykwalifi kowanych in-
struktorów i ratowników. Dla doświadczonych pły-
waków jest świetnym miejscem do rozwijania umie-
jętności i czerpania przyjemności z pływania.

Obiekt dysponuje basenem sportowym (6 to-
rów o szerokości 2 m i długości 25 m) a także re-
kreacyjnym (dysze masujące, gejzer i wodospad), 
brodzikiem oraz zjeżdżalnią wewnętrzną o długości 
56 m. Można tu nie tylko popływać, ale także spę-
dzić czas w saunie. Po wysiłku fi zycznym wskazany 
jest masaż. Strefa SPA to doskonałe miejsce, by zre-
laksować się po zajęciach sportowych. Zabiegi znaj-
dujące się w ofercie wpływają pozytywnie na ciało 
i uspokajają. Po chwili wytchnienia można zagrać 
w kręgle lub squasha. Warto również odwiedzić 
grotę solną. Naturalna sól morska z Morza Martwe-
go, Czarnego i Czerwonego wykorzystana w gro-
cie niezwykle korzystnie wpływa na samopoczucie 
i działa relaksująco.

DOM KULTURY
Jest to miejsce otwarte na kulturalne potrzeby 

społeczności. Jego działalność przede wszystkim 
skupia się na upowszechnianiu kultury, edukacji 
i wychowaniu przez sztukę. W pełni rozwija się tu 
amatorski ruch artystyczny, działają zespoły wokal-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywają się 
zajęcia plastyczne oraz sportowe, prężnie rozwija 
się sekcja rowerowa oraz modelarska. Komplekso-
wa oferta programowa – kulturalna, edukacyjna, 
i rekreacyjno-sportowa – skierowana jest do wszyst-
kich grup wiekowych, od dzieci, po uczestników Klu-
bu Seniora.

Działające tu Kino „Gryf” dysponuje 218 miej-
scami. Jest ono wyposażone w nowoczesne projek-
tory cyfrowe, co pozwala widzom odbierać dzieła 
fi lmowe w najwyższym standardzie. Nowoczesny 
system sprzedaży umożliwia zakup biletu za pośred-
nictwem Internetu.

 PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
MSIT MIECHÓW
W zlokalizowanym punkcie w pobliżu Bazyliki 

Grobu Bożego, można uzyskać informacje na temat 
atrakcji turystycznych Miechowa oraz okolic. Punkt 
działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Dostępne są tu foldery o zabytkach 
i ciekawych miejscach zarówno na Ziemi Miechow-
skiej jak i w Małopolsce. Dzięki niemu zaplanowanie 
wypoczynku w Gminie Miechów jest dużo łatwiej-
sze. Ponadto można tu zakupić widokówki, publika-
cje oraz drobne pamiątki.

• W 1187 roku Jerozolima została zdobyta przez wojska Saladyna. Chrześcijanie 
zostali stamtąd wypędzeni. Grób Pański był więc niedostępny dla pielgrzymów, stąd 
też Miechów stał się celem pątników z całej Europy.

• Grób, który obecnie znajduje się w Miechowie, to kopia pochodząca z roku 
1530. Co ciekawe – w Jerozolimie trzeba było odbudować Grób Pański, zniszczony 
w wyniku wielkiego trzęsienia ziemi. Kopia jerozolimska pochodzi z końca XVI wieku, 
więc kopia miechowska jest starsza od tej, która znajduje się w Jerozolimie.

• Cechą duchowości Bożogrobców było rozpamiętywanie ostatnich dni życia 
Chrystusa, to Bożogrobcy zapoczątkowali zwyczaj strojenia i odwiedzania Grobu Chry-
stusa w Wielkim Tygodniu.

• W Miechowie możemy zobaczyć fragment skały, w której wykuty był Grób Chry-
stusa. Jest on oprawiony w koronę cierniową odlaną z brązu i wbudowany w ścianę 
Kaplicę Grobu Pańskiego.

• Zakon Bożogrobców został skasowany przez Rosjan w 1819 roku. Od tamte-
go momentu miechowskim sanktuarium opiekują się księża diecezjalni. Natomiast 
w 1846 roku został powołany Zakon Rycerski Grobu Bożego. Jest to jednak zakon 
świecki. Siedziby tego zakonu znajdują się na całym świecie. W Miechowie ma on 
swoją siedzibę główną. Zasadniczym jego celem jest opieka nad chrześcijanami w Je-
rozolimie.

• Od XIV wieku pielgrzymi, pod zwykłymi warunkami, mogą otrzymać w sanktu-
arium odpust zupełny przez cały rok.

• W znajdującej się na krużgankach Kaplicy Boskiego Oblicza można podziwiać ko-
pię Całunu Turyńskiego oraz wystawę dotyczącą Chusty z Manopello. Wystawa wzbo-
gacona jest światłem i dźwiękiem, który wprowadza w niezwykły klimat. Ciekawy jest 
również układ przestrzenny wystawy – przez wąski korytarz możemy przejść schoda-
mi w dół do fi gury Chrystusa leżącej w grobie, mającej nałożoną Chustę z Manopello. 
W trakcie zwiedzania zobaczyć można również specjalny fi lm.

• Na świecie są tylko dwa Sanktuaria Grobu Bożego – w Miechowie oraz w Jero-
zolimie.

INNE ZABYTKI I MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA 
W GMINIE MIECHÓW

Dworek „Zacisze” w Miechowie – XVIII-wieczny modrzewiowy dworek znajduje 
się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Prowadzi go Biuro Wystaw Arty-
stycznych „U Jaksy”. Jest to parterowy budynek o konstrukcji zrębowej na zakładkę, 
przykryty łamanym dachem polskim, pokrytym gontem. Budynek jest dwutaktowy 
z sienią na osi poprzecznej. Z sieni można wyjść na dwa ganeczki, które nadają mu 
dworski charakter. Warto pospacerować po ogrodzie, w którym znajdują się rzeźby 
wyjątkowych artystów.

Galeria sztuki „U Jaksy” i Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego w Miecho-
wie – zlokalizowana w oryginalnych piwnicach z surowego kamienia i gotyckiej ce-
gły – w podziemiach zabudowań poklasztornych Zakonu Bożogrobców galeria jest 
ważnym ośrodkiem życia artystycznego i kulturalnego Miechowa. W galerii prezen-
tują swoja twórczość artyści polscy i zagraniczni, organizowane są tu kameralne kon-
certy, projekcje fi lmów autorskich. Warto odwiedzić również Dom Pracy Twórczej 
im. S. Żechowskiego, gdzie udostępnione są oryginalne prace artysty pochodzącego 
z Ziemi Miechowskiej.

Muzeum Ziemi Miechowskiej – to tutaj dowiemy się więcej na temat bogatej hi-
storii Miechowa. Niegdyś budynek był siedzibą generałów zakonu – których wizerunki 
można dziś zobaczyć na portretach zdobiących ściany muzeum. Warto zatrzymać się 
dłużej przy stałej wystawie, na której prezentowane są najcenniejsze tkaniny i szaty 
liturgiczne przez stulecia gromadzone w klasztornym skarbcu bożogrobców. Kolekcja 
tkanin składa się z blisko 200 zabytkowych tekstyliów powstałych na przestrzeni kil-

ku stuleci w słynnych ośrodkach europejskich. Kolejna wystawa poświęcona została 
powstaniu styczniowemu i bitwie miechowskiej, która rozegrała się na ulicach miasta 
17 lutego 1863 r. Niezwykle ciekawe są również wystawy czasowe.

Przesławice – drewniany kościół Kościół NMP Królowej Polski określany jest bu-
dowlą „wędrującą”. Pierwotnie znajdował się w miejscowości Gołcza. Po poddaniu go 
konserwacji w 1974 r. został przeniesiony do Przesławic. Kościół jest jednym z obiek-
tów na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Kościół św. Krzyża w Siedliskach – wybudowany przez bożogrobców na przeło-
mie XV i XVI w. posiada barokowe wyposażenie oraz ładną, drewnianą dzwonnicę. 
Ciekawostką jest, że bożogrobcy mieli zwyczaj odprawiania procesji do tego miejsca. 
Niedaleko od kościoła na łąkach znajduje się źródło uważane za cudowne.

AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU 
W „KRAINIE STORCZYKA”

Zdecydowanym atutem okolic Miechowa są krajobrazy oraz wyjątkowa przyroda. 
Na samym terenie Gminy Miechów zostało utworzonych aż osiem ostoi europejskiej 
sieci ekologicznej Natura 2000, w których charakterystyczne są kwietne murawy kse-
rotermiczne. Bogactwem wyżyny miechowskiej są zachwycające storczyki kwitnące 
późną wiosną i latem. Można tu spotkać m.in. obuwika pospolitego, storczyka kukaw-
kę czy dwulistnika muszego. Lista tych kolorowych kwiatów jest długa, a odkrywanie 
i fotografowanie kolejnych gatunków może być świetną przygodą dla całej rodziny. 
Storczyki cieszą oczy feerią barw i są niezwykle piękne, ale pamiętajmy, że są to rzad-
kie i chronione okazy, których nie wolno zrywać.

Sam Miechów i okolice warto zwiedzać na rowerze. W maju 2020 r. została tu 
otwarta nowa trasa rowerowo-piesza o długości 9,1 km. Początek trasy zlokalizowany 
jest w zachodniej części gminy, a następnie przebiega przez miejscowości: Podmiejska 
Wola, Miechów i Bukowska Wola. Ciekawostką jest, że ścieżka została poprowadzona 
po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej. Dodatkową atrakcją, przy miejscu obsługi ro-
werzystów (MOR) są tablice informacyjne o historii wąskotorówki oraz lokomotywa 
wykonana na wzór tej, która niegdyś jeździła trasą Charsznica – Działoszyce.

Warto odwiedzić wyjątkowy park w Miechowie. Jest to wspaniałe miejsce do spę-
dzania wolnego czasu dla całej rodziny. Znajdziemy tu boisko do ćwiczeń, ścieżkę dla 
rolek i rowerów, korty tenisowe, oraz place zabaw dla dzieci. Charakteru nowemu 
parkowi dodają elementy jego architektury: altana, pergole, fontanny. Uwagę zwraca 
zagospodarowanie wyspy parkowej. Zdecydowanie warto zajrzeć do Ogrodu ZEN. Od-
nowiona została elewacja zabytkowego budynku, tzw. Domu Ogrodnika, który dodaje 
parkowi uroku.
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•  dostawa wody pitnej i eksploatacja sieci kanalizacyjnej
•  odbiór nieczystości płynnych
•  udrażnianie i konserwacja kanalizacji (również wewnątrz budynków)
•  wykonywanie przyłączy oraz sieci wodno-kanalizacyjnych 

(między innymi w technice bezwykopowej)
•  diagnostyka sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

(także za pomocą kamery video)
•  wykonywanie robót ziemnych
•  zgrzewanie doczołowe rur PP oraz PE
•  utrzymywanie terenów zielonych i wykaszanie poboczy dróg
• inne usługi komunalne

www.zwikmiechow.pl
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CENTRUM KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE
Twoje centrum pozytywnych wrażeń
www.ckis.miechow.eu

WYDARZENIA KULTURALNO-SPORTOWE 
W GMINIE MIECHÓW

Zwiedzanie gminy warto połączyć z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, 
które pokazują jej charakter i świetnie eksponują jej największe atuty. Jarmark Wiel-
kanocny odbywa się w Miechowie od 2014 r. Turyści i odwiedzający tłumnie przy-
jeżdżający do Miechowa mogą się dowiedzieć, że to dzięki miechowskim bożogrob-
com Święta Wielkanocne w Polsce mają tak szczególną oprawę. Do najciekawszych 
wydarzeń można zaliczyć Święto Storczyka odbywające się co roku w maju na terenie 
obszaru Natura 2000 Kalina Mała. Wśród licznych atrakcji znajdują się wyjścia z prze-
wodnikami na murawy kserotermiczne, wyjścia do lasu z ornitologiem, projekcja fi l-
mów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykłady o tematyce przy-
rodniczej. Podczas święta można skosztować przysmaków przygotowanych przez koła 
gospodyń, a również wziąć udział konkursach i warsztatach dla dzieci. Ważnym wyda-
rzeniem są Dni Miechowa. Impreza odbywająca się w czerwcu jest największym świę-
tem miasta, przyciągającym mieszkańców oraz turystów. Koncerty gwiazd polskiej 
sceny, wesołe miasteczko i świetna zabawa – zagwarantowane! „Polska Jerozolima” 
co dwa lata we wrześniu odwiedzana jest przez członków Zakonu Bożogrobców z ca-
łego świata podczas Miechowskich Dni Jerozolimy. Uczestnictwo w tym wydarzeniu 
jest okazją, aby dowiedzieć się wiele na temat historii bazyliki i zakonu – szczególnie 
podczas wartościowych konferencji naukowych. Ciekawym elementem wydarzenia są 
koncerty organizowane w kościele.

To tylko wybrane imprezy organizowane i współorganizowane przez CKiS w Mie-
chowie – polecamy śledzenie strony www.ckis.miechów.eu, gdzie znajdziemy najnow-
sze informacje na ten temat.



 

Gmina i miasto Miechów znajdują się w północnej części województwa małopol-
skiego. Samo miasto Miechów położone przy trasie krajowej E7 (40 km od Krakowa 
i 80 km od Kielc) jest stolicą gminy oraz powiatu.

Wizytówką gminy jest Bazylika Grobu Bożego w Miechowie, która przyciąga piel-
grzymów i turystów z całej Polski. Miechów znany jako „polska Jerozolima” to miej-
sce, które warto poznać nie tylko ze względu na unikatowe zabytki i bogatą historię. 
Świetnie skomunikowane z pobliskim Krakowem miasto otacza wyjątkowa przyroda. 
Piesze lub rowerowe wycieczki „krainą storczyków” są wciąż coraz bardziej docenianą 
formą turystyki.

Bogatą ofertą rekreacyjno-kulturalną może się pochwalić Centrum Kultury i Spor-
tu w Miechowie. Pod jego szyldem funkcjonuje Kryta Pływalnia, Dom Kultury z Cyfro-
wym Kinem „Gryf” oraz Punkt Informacji Turystycznej MSIT Miechów. W Miechowie 
warto zajrzeć do obiektów prowadzonych przez BWA „U Jaksy”- do Galerii „U Jaksy”, 
Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego oraz Dworku „Zacisze”. O historii re-
gionu zaś doskonale opowiadają wystawy w Muzeum Ziemi Miechowskiej. Przemiesz-
czanie się na terenie miasta ułatwi ekologiczny system transportu publicznego.

Imprezy i wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie gminy na stałe wpisały 
się w jej historię i są jej dodatkowym atutem. Nowoczesny park oraz trasa pieszo-
-rowerowa śladem kolejki wąskotorowej stwarzają tu warunki do rodzinnego, aktyw-
nego wypoczynku.

Drogi Gościu, witamy Cię serdecznie 
i zapraszamy do poznania miejsca, które z pewnością 

Ci się spodoba i pozwoli przyjemnie spędzić czas.

MIECHÓW – „POLSKA JEROZOLIMA” – FASCYNUJĄCE MIEJSCE 
NA MAPIE PIELGRZYMKOWEJ MAŁOPOLSKI

• W XII wieku właściciel Miechowa, Jaksa wyprawił się do Jerozolimy. Sprowadził 
stamtąd zakonników – stróżów Grobu Bożego zwanych Bożogrobcami. Ufundował on 
zakonnikom kościół i klasztor oraz podarował im Miechów wraz z sąsiednimi miejsco-
wościami. Do zadań zakonu w Jerozolimie należała opieka nad Grobem Bożym oraz 
pielgrzymami do niego przybywającymi. To Bożogrobcom zawdzięczamy powstanie 
w Polsce kopii jerozolimskiego Grobu Pana Jezusa.

KRYTA PŁYWALNIA
Kryta pływalnia w Miechowie to komfortowy 

obiekt sportowo-rekreacyjny. Początkującym po-
zwala oswoić się z wodą i opanować podstawowe 
style pływania pod okiem wykwalifi kowanych in-
struktorów i ratowników. Dla doświadczonych pły-
waków jest świetnym miejscem do rozwijania umie-
jętności i czerpania przyjemności z pływania.

Obiekt dysponuje basenem sportowym (6 to-
rów o szerokości 2 m i długości 25 m) a także re-
kreacyjnym (dysze masujące, gejzer i wodospad), 
brodzikiem oraz zjeżdżalnią wewnętrzną o długości 
56 m. Można tu nie tylko popływać, ale także spę-
dzić czas w saunie. Po wysiłku fi zycznym wskazany 
jest masaż. Strefa SPA to doskonałe miejsce, by zre-
laksować się po zajęciach sportowych. Zabiegi znaj-
dujące się w ofercie wpływają pozytywnie na ciało 
i uspokajają. Po chwili wytchnienia można zagrać 
w kręgle lub squasha. Warto również odwiedzić 
grotę solną. Naturalna sól morska z Morza Martwe-
go, Czarnego i Czerwonego wykorzystana w gro-
cie niezwykle korzystnie wpływa na samopoczucie 
i działa relaksująco.

DOM KULTURY
Jest to miejsce otwarte na kulturalne potrzeby 

społeczności. Jego działalność przede wszystkim 
skupia się na upowszechnianiu kultury, edukacji 
i wychowaniu przez sztukę. W pełni rozwija się tu 
amatorski ruch artystyczny, działają zespoły wokal-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywają się 
zajęcia plastyczne oraz sportowe, prężnie rozwija 
się sekcja rowerowa oraz modelarska. Komplekso-
wa oferta programowa – kulturalna, edukacyjna, 
i rekreacyjno-sportowa – skierowana jest do wszyst-
kich grup wiekowych, od dzieci, po uczestników Klu-
bu Seniora.

Działające tu Kino „Gryf” dysponuje 218 miej-
scami. Jest ono wyposażone w nowoczesne projek-
tory cyfrowe, co pozwala widzom odbierać dzieła 
fi lmowe w najwyższym standardzie. Nowoczesny 
system sprzedaży umożliwia zakup biletu za pośred-
nictwem Internetu.

 PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
MSIT MIECHÓW
W zlokalizowanym punkcie w pobliżu Bazyliki 

Grobu Bożego, można uzyskać informacje na temat 
atrakcji turystycznych Miechowa oraz okolic. Punkt 
działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Dostępne są tu foldery o zabytkach 
i ciekawych miejscach zarówno na Ziemi Miechow-
skiej jak i w Małopolsce. Dzięki niemu zaplanowanie 
wypoczynku w Gminie Miechów jest dużo łatwiej-
sze. Ponadto można tu zakupić widokówki, publika-
cje oraz drobne pamiątki.

• W 1187 roku Jerozolima została zdobyta przez wojska Saladyna. Chrześcijanie 
zostali stamtąd wypędzeni. Grób Pański był więc niedostępny dla pielgrzymów, stąd 
też Miechów stał się celem pątników z całej Europy.

• Grób, który obecnie znajduje się w Miechowie, to kopia pochodząca z roku 
1530. Co ciekawe – w Jerozolimie trzeba było odbudować Grób Pański, zniszczony 
w wyniku wielkiego trzęsienia ziemi. Kopia jerozolimska pochodzi z końca XVI wieku, 
więc kopia miechowska jest starsza od tej, która znajduje się w Jerozolimie.

• Cechą duchowości Bożogrobców było rozpamiętywanie ostatnich dni życia 
Chrystusa, to Bożogrobcy zapoczątkowali zwyczaj strojenia i odwiedzania Grobu Chry-
stusa w Wielkim Tygodniu.

• W Miechowie możemy zobaczyć fragment skały, w której wykuty był Grób Chry-
stusa. Jest on oprawiony w koronę cierniową odlaną z brązu i wbudowany w ścianę 
Kaplicę Grobu Pańskiego.

• Zakon Bożogrobców został skasowany przez Rosjan w 1819 roku. Od tamte-
go momentu miechowskim sanktuarium opiekują się księża diecezjalni. Natomiast 
w 1846 roku został powołany Zakon Rycerski Grobu Bożego. Jest to jednak zakon 
świecki. Siedziby tego zakonu znajdują się na całym świecie. W Miechowie ma on 
swoją siedzibę główną. Zasadniczym jego celem jest opieka nad chrześcijanami w Je-
rozolimie.

• Od XIV wieku pielgrzymi, pod zwykłymi warunkami, mogą otrzymać w sanktu-
arium odpust zupełny przez cały rok.

• W znajdującej się na krużgankach Kaplicy Boskiego Oblicza można podziwiać ko-
pię Całunu Turyńskiego oraz wystawę dotyczącą Chusty z Manopello. Wystawa wzbo-
gacona jest światłem i dźwiękiem, który wprowadza w niezwykły klimat. Ciekawy jest 
również układ przestrzenny wystawy – przez wąski korytarz możemy przejść schoda-
mi w dół do fi gury Chrystusa leżącej w grobie, mającej nałożoną Chustę z Manopello. 
W trakcie zwiedzania zobaczyć można również specjalny fi lm.

• Na świecie są tylko dwa Sanktuaria Grobu Bożego – w Miechowie oraz w Jero-
zolimie.

INNE ZABYTKI I MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA 
W GMINIE MIECHÓW

Dworek „Zacisze” w Miechowie – XVIII-wieczny modrzewiowy dworek znajduje 
się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Prowadzi go Biuro Wystaw Arty-
stycznych „U Jaksy”. Jest to parterowy budynek o konstrukcji zrębowej na zakładkę, 
przykryty łamanym dachem polskim, pokrytym gontem. Budynek jest dwutaktowy 
z sienią na osi poprzecznej. Z sieni można wyjść na dwa ganeczki, które nadają mu 
dworski charakter. Warto pospacerować po ogrodzie, w którym znajdują się rzeźby 
wyjątkowych artystów.

Galeria sztuki „U Jaksy” i Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego w Miecho-
wie – zlokalizowana w oryginalnych piwnicach z surowego kamienia i gotyckiej ce-
gły – w podziemiach zabudowań poklasztornych Zakonu Bożogrobców galeria jest 
ważnym ośrodkiem życia artystycznego i kulturalnego Miechowa. W galerii prezen-
tują swoja twórczość artyści polscy i zagraniczni, organizowane są tu kameralne kon-
certy, projekcje fi lmów autorskich. Warto odwiedzić również Dom Pracy Twórczej 
im. S. Żechowskiego, gdzie udostępnione są oryginalne prace artysty pochodzącego 
z Ziemi Miechowskiej.

Muzeum Ziemi Miechowskiej – to tutaj dowiemy się więcej na temat bogatej hi-
storii Miechowa. Niegdyś budynek był siedzibą generałów zakonu – których wizerunki 
można dziś zobaczyć na portretach zdobiących ściany muzeum. Warto zatrzymać się 
dłużej przy stałej wystawie, na której prezentowane są najcenniejsze tkaniny i szaty 
liturgiczne przez stulecia gromadzone w klasztornym skarbcu bożogrobców. Kolekcja 
tkanin składa się z blisko 200 zabytkowych tekstyliów powstałych na przestrzeni kil-

ku stuleci w słynnych ośrodkach europejskich. Kolejna wystawa poświęcona została 
powstaniu styczniowemu i bitwie miechowskiej, która rozegrała się na ulicach miasta 
17 lutego 1863 r. Niezwykle ciekawe są również wystawy czasowe.

Przesławice – drewniany kościół Kościół NMP Królowej Polski określany jest bu-
dowlą „wędrującą”. Pierwotnie znajdował się w miejscowości Gołcza. Po poddaniu go 
konserwacji w 1974 r. został przeniesiony do Przesławic. Kościół jest jednym z obiek-
tów na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Kościół św. Krzyża w Siedliskach – wybudowany przez bożogrobców na przeło-
mie XV i XVI w. posiada barokowe wyposażenie oraz ładną, drewnianą dzwonnicę. 
Ciekawostką jest, że bożogrobcy mieli zwyczaj odprawiania procesji do tego miejsca. 
Niedaleko od kościoła na łąkach znajduje się źródło uważane za cudowne.

AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU 
W „KRAINIE STORCZYKA”

Zdecydowanym atutem okolic Miechowa są krajobrazy oraz wyjątkowa przyroda. 
Na samym terenie Gminy Miechów zostało utworzonych aż osiem ostoi europejskiej 
sieci ekologicznej Natura 2000, w których charakterystyczne są kwietne murawy kse-
rotermiczne. Bogactwem wyżyny miechowskiej są zachwycające storczyki kwitnące 
późną wiosną i latem. Można tu spotkać m.in. obuwika pospolitego, storczyka kukaw-
kę czy dwulistnika muszego. Lista tych kolorowych kwiatów jest długa, a odkrywanie 
i fotografowanie kolejnych gatunków może być świetną przygodą dla całej rodziny. 
Storczyki cieszą oczy feerią barw i są niezwykle piękne, ale pamiętajmy, że są to rzad-
kie i chronione okazy, których nie wolno zrywać.

Sam Miechów i okolice warto zwiedzać na rowerze. W maju 2020 r. została tu 
otwarta nowa trasa rowerowo-piesza o długości 9,1 km. Początek trasy zlokalizowany 
jest w zachodniej części gminy, a następnie przebiega przez miejscowości: Podmiejska 
Wola, Miechów i Bukowska Wola. Ciekawostką jest, że ścieżka została poprowadzona 
po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej. Dodatkową atrakcją, przy miejscu obsługi ro-
werzystów (MOR) są tablice informacyjne o historii wąskotorówki oraz lokomotywa 
wykonana na wzór tej, która niegdyś jeździła trasą Charsznica – Działoszyce.

Warto odwiedzić wyjątkowy park w Miechowie. Jest to wspaniałe miejsce do spę-
dzania wolnego czasu dla całej rodziny. Znajdziemy tu boisko do ćwiczeń, ścieżkę dla 
rolek i rowerów, korty tenisowe, oraz place zabaw dla dzieci. Charakteru nowemu 
parkowi dodają elementy jego architektury: altana, pergole, fontanny. Uwagę zwraca 
zagospodarowanie wyspy parkowej. Zdecydowanie warto zajrzeć do Ogrodu ZEN. Od-
nowiona została elewacja zabytkowego budynku, tzw. Domu Ogrodnika, który dodaje 
parkowi uroku.

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2021

Wydawnictwo 
nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
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•  dostawa wody pitnej i eksploatacja sieci kanalizacyjnej
•  odbiór nieczystości płynnych
•  udrażnianie i konserwacja kanalizacji (również wewnątrz budynków)
•  wykonywanie przyłączy oraz sieci wodno-kanalizacyjnych 

(między innymi w technice bezwykopowej)
•  diagnostyka sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

(także za pomocą kamery video)
•  wykonywanie robót ziemnych
•  zgrzewanie doczołowe rur PP oraz PE
•  utrzymywanie terenów zielonych i wykaszanie poboczy dróg
• inne usługi komunalne

www.zwikmiechow.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 
W MIECHOWIE SP. Z O.O.

Ś W I A D C Z Y M Y  U S Ł U G I :

Siedziba
ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów
� 41 383 11 19 
� biuro@zwikmiechow.pl
ZGŁASZANIE AWARII 
� 41 383 11 19, 533 383 604

32-200 MIECHÓW, ul. KAMIENNA 18
e-mail: zlometmiechow@interia.pl
www.zlometmiechow.pl

� 505 582 273
� 506 778 825
� 513 650 300

SKUP ZŁOMU
SPRZEDAŻ WYROBÓW HUTNICZYCH

MIECHÓW

PROJEKTY DOMÓW
Studio Usług Inżyniersko Budowlanych „AKANT”

mgr inż. Ryszard Duda
� 696 783 575

32-200 Miechów, 
ul. Sienkiewicza 25 pok. 20, tel. 601 299 551

(BUDYNEK URZĘDU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE)
� studiord13@poczta.onet.pl

www.biuroprojektowakant.com.pl   
Nadleśnictwo Miechów

os. Kolejowe 54a, 32-200 Miechów
tel. 41 38 250 00, fax 41 38 250 02
e-mail: miechow@krakow.lasy.gov.pl
www.miechow.krakow.lasy.gov.pl

Fot. J. Karczmarski

Delikatesy Mięsno-Wędliniarskie DOMI

CENTRUM KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE
Twoje centrum pozytywnych wrażeń
www.ckis.miechow.eu

WYDARZENIA KULTURALNO-SPORTOWE 
W GMINIE MIECHÓW

Zwiedzanie gminy warto połączyć z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, 
które pokazują jej charakter i świetnie eksponują jej największe atuty. Jarmark Wiel-
kanocny odbywa się w Miechowie od 2014 r. Turyści i odwiedzający tłumnie przy-
jeżdżający do Miechowa mogą się dowiedzieć, że to dzięki miechowskim bożogrob-
com Święta Wielkanocne w Polsce mają tak szczególną oprawę. Do najciekawszych 
wydarzeń można zaliczyć Święto Storczyka odbywające się co roku w maju na terenie 
obszaru Natura 2000 Kalina Mała. Wśród licznych atrakcji znajdują się wyjścia z prze-
wodnikami na murawy kserotermiczne, wyjścia do lasu z ornitologiem, projekcja fi l-
mów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykłady o tematyce przy-
rodniczej. Podczas święta można skosztować przysmaków przygotowanych przez koła 
gospodyń, a również wziąć udział konkursach i warsztatach dla dzieci. Ważnym wyda-
rzeniem są Dni Miechowa. Impreza odbywająca się w czerwcu jest największym świę-
tem miasta, przyciągającym mieszkańców oraz turystów. Koncerty gwiazd polskiej 
sceny, wesołe miasteczko i świetna zabawa – zagwarantowane! „Polska Jerozolima” 
co dwa lata we wrześniu odwiedzana jest przez członków Zakonu Bożogrobców z ca-
łego świata podczas Miechowskich Dni Jerozolimy. Uczestnictwo w tym wydarzeniu 
jest okazją, aby dowiedzieć się wiele na temat historii bazyliki i zakonu – szczególnie 
podczas wartościowych konferencji naukowych. Ciekawym elementem wydarzenia są 
koncerty organizowane w kościele.

To tylko wybrane imprezy organizowane i współorganizowane przez CKiS w Mie-
chowie – polecamy śledzenie strony www.ckis.miechów.eu, gdzie znajdziemy najnow-
sze informacje na ten temat.



 

Gmina i miasto Miechów znajdują się w północnej części województwa małopol-
skiego. Samo miasto Miechów położone przy trasie krajowej E7 (40 km od Krakowa 
i 80 km od Kielc) jest stolicą gminy oraz powiatu.

Wizytówką gminy jest Bazylika Grobu Bożego w Miechowie, która przyciąga piel-
grzymów i turystów z całej Polski. Miechów znany jako „polska Jerozolima” to miej-
sce, które warto poznać nie tylko ze względu na unikatowe zabytki i bogatą historię. 
Świetnie skomunikowane z pobliskim Krakowem miasto otacza wyjątkowa przyroda. 
Piesze lub rowerowe wycieczki „krainą storczyków” są wciąż coraz bardziej docenianą 
formą turystyki.

Bogatą ofertą rekreacyjno-kulturalną może się pochwalić Centrum Kultury i Spor-
tu w Miechowie. Pod jego szyldem funkcjonuje Kryta Pływalnia, Dom Kultury z Cyfro-
wym Kinem „Gryf” oraz Punkt Informacji Turystycznej MSIT Miechów. W Miechowie 
warto zajrzeć do obiektów prowadzonych przez BWA „U Jaksy”- do Galerii „U Jaksy”, 
Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego oraz Dworku „Zacisze”. O historii re-
gionu zaś doskonale opowiadają wystawy w Muzeum Ziemi Miechowskiej. Przemiesz-
czanie się na terenie miasta ułatwi ekologiczny system transportu publicznego.

Imprezy i wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie gminy na stałe wpisały 
się w jej historię i są jej dodatkowym atutem. Nowoczesny park oraz trasa pieszo-
-rowerowa śladem kolejki wąskotorowej stwarzają tu warunki do rodzinnego, aktyw-
nego wypoczynku.

Drogi Gościu, witamy Cię serdecznie 
i zapraszamy do poznania miejsca, które z pewnością 

Ci się spodoba i pozwoli przyjemnie spędzić czas.

MIECHÓW – „POLSKA JEROZOLIMA” – FASCYNUJĄCE MIEJSCE 
NA MAPIE PIELGRZYMKOWEJ MAŁOPOLSKI

• W XII wieku właściciel Miechowa, Jaksa wyprawił się do Jerozolimy. Sprowadził 
stamtąd zakonników – stróżów Grobu Bożego zwanych Bożogrobcami. Ufundował on 
zakonnikom kościół i klasztor oraz podarował im Miechów wraz z sąsiednimi miejsco-
wościami. Do zadań zakonu w Jerozolimie należała opieka nad Grobem Bożym oraz 
pielgrzymami do niego przybywającymi. To Bożogrobcom zawdzięczamy powstanie 
w Polsce kopii jerozolimskiego Grobu Pana Jezusa.

KRYTA PŁYWALNIA
Kryta pływalnia w Miechowie to komfortowy 

obiekt sportowo-rekreacyjny. Początkującym po-
zwala oswoić się z wodą i opanować podstawowe 
style pływania pod okiem wykwalifi kowanych in-
struktorów i ratowników. Dla doświadczonych pły-
waków jest świetnym miejscem do rozwijania umie-
jętności i czerpania przyjemności z pływania.

Obiekt dysponuje basenem sportowym (6 to-
rów o szerokości 2 m i długości 25 m) a także re-
kreacyjnym (dysze masujące, gejzer i wodospad), 
brodzikiem oraz zjeżdżalnią wewnętrzną o długości 
56 m. Można tu nie tylko popływać, ale także spę-
dzić czas w saunie. Po wysiłku fi zycznym wskazany 
jest masaż. Strefa SPA to doskonałe miejsce, by zre-
laksować się po zajęciach sportowych. Zabiegi znaj-
dujące się w ofercie wpływają pozytywnie na ciało 
i uspokajają. Po chwili wytchnienia można zagrać 
w kręgle lub squasha. Warto również odwiedzić 
grotę solną. Naturalna sól morska z Morza Martwe-
go, Czarnego i Czerwonego wykorzystana w gro-
cie niezwykle korzystnie wpływa na samopoczucie 
i działa relaksująco.

DOM KULTURY
Jest to miejsce otwarte na kulturalne potrzeby 

społeczności. Jego działalność przede wszystkim 
skupia się na upowszechnianiu kultury, edukacji 
i wychowaniu przez sztukę. W pełni rozwija się tu 
amatorski ruch artystyczny, działają zespoły wokal-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywają się 
zajęcia plastyczne oraz sportowe, prężnie rozwija 
się sekcja rowerowa oraz modelarska. Komplekso-
wa oferta programowa – kulturalna, edukacyjna, 
i rekreacyjno-sportowa – skierowana jest do wszyst-
kich grup wiekowych, od dzieci, po uczestników Klu-
bu Seniora.

Działające tu Kino „Gryf” dysponuje 218 miej-
scami. Jest ono wyposażone w nowoczesne projek-
tory cyfrowe, co pozwala widzom odbierać dzieła 
fi lmowe w najwyższym standardzie. Nowoczesny 
system sprzedaży umożliwia zakup biletu za pośred-
nictwem Internetu.

 PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
MSIT MIECHÓW
W zlokalizowanym punkcie w pobliżu Bazyliki 

Grobu Bożego, można uzyskać informacje na temat 
atrakcji turystycznych Miechowa oraz okolic. Punkt 
działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Dostępne są tu foldery o zabytkach 
i ciekawych miejscach zarówno na Ziemi Miechow-
skiej jak i w Małopolsce. Dzięki niemu zaplanowanie 
wypoczynku w Gminie Miechów jest dużo łatwiej-
sze. Ponadto można tu zakupić widokówki, publika-
cje oraz drobne pamiątki.

• W 1187 roku Jerozolima została zdobyta przez wojska Saladyna. Chrześcijanie 
zostali stamtąd wypędzeni. Grób Pański był więc niedostępny dla pielgrzymów, stąd 
też Miechów stał się celem pątników z całej Europy.

• Grób, który obecnie znajduje się w Miechowie, to kopia pochodząca z roku 
1530. Co ciekawe – w Jerozolimie trzeba było odbudować Grób Pański, zniszczony 
w wyniku wielkiego trzęsienia ziemi. Kopia jerozolimska pochodzi z końca XVI wieku, 
więc kopia miechowska jest starsza od tej, która znajduje się w Jerozolimie.

• Cechą duchowości Bożogrobców było rozpamiętywanie ostatnich dni życia 
Chrystusa, to Bożogrobcy zapoczątkowali zwyczaj strojenia i odwiedzania Grobu Chry-
stusa w Wielkim Tygodniu.

• W Miechowie możemy zobaczyć fragment skały, w której wykuty był Grób Chry-
stusa. Jest on oprawiony w koronę cierniową odlaną z brązu i wbudowany w ścianę 
Kaplicę Grobu Pańskiego.

• Zakon Bożogrobców został skasowany przez Rosjan w 1819 roku. Od tamte-
go momentu miechowskim sanktuarium opiekują się księża diecezjalni. Natomiast 
w 1846 roku został powołany Zakon Rycerski Grobu Bożego. Jest to jednak zakon 
świecki. Siedziby tego zakonu znajdują się na całym świecie. W Miechowie ma on 
swoją siedzibę główną. Zasadniczym jego celem jest opieka nad chrześcijanami w Je-
rozolimie.

• Od XIV wieku pielgrzymi, pod zwykłymi warunkami, mogą otrzymać w sanktu-
arium odpust zupełny przez cały rok.

• W znajdującej się na krużgankach Kaplicy Boskiego Oblicza można podziwiać ko-
pię Całunu Turyńskiego oraz wystawę dotyczącą Chusty z Manopello. Wystawa wzbo-
gacona jest światłem i dźwiękiem, który wprowadza w niezwykły klimat. Ciekawy jest 
również układ przestrzenny wystawy – przez wąski korytarz możemy przejść schoda-
mi w dół do fi gury Chrystusa leżącej w grobie, mającej nałożoną Chustę z Manopello. 
W trakcie zwiedzania zobaczyć można również specjalny fi lm.

• Na świecie są tylko dwa Sanktuaria Grobu Bożego – w Miechowie oraz w Jero-
zolimie.

INNE ZABYTKI I MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA 
W GMINIE MIECHÓW

Dworek „Zacisze” w Miechowie – XVIII-wieczny modrzewiowy dworek znajduje 
się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Prowadzi go Biuro Wystaw Arty-
stycznych „U Jaksy”. Jest to parterowy budynek o konstrukcji zrębowej na zakładkę, 
przykryty łamanym dachem polskim, pokrytym gontem. Budynek jest dwutaktowy 
z sienią na osi poprzecznej. Z sieni można wyjść na dwa ganeczki, które nadają mu 
dworski charakter. Warto pospacerować po ogrodzie, w którym znajdują się rzeźby 
wyjątkowych artystów.

Galeria sztuki „U Jaksy” i Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego w Miecho-
wie – zlokalizowana w oryginalnych piwnicach z surowego kamienia i gotyckiej ce-
gły – w podziemiach zabudowań poklasztornych Zakonu Bożogrobców galeria jest 
ważnym ośrodkiem życia artystycznego i kulturalnego Miechowa. W galerii prezen-
tują swoja twórczość artyści polscy i zagraniczni, organizowane są tu kameralne kon-
certy, projekcje fi lmów autorskich. Warto odwiedzić również Dom Pracy Twórczej 
im. S. Żechowskiego, gdzie udostępnione są oryginalne prace artysty pochodzącego 
z Ziemi Miechowskiej.

Muzeum Ziemi Miechowskiej – to tutaj dowiemy się więcej na temat bogatej hi-
storii Miechowa. Niegdyś budynek był siedzibą generałów zakonu – których wizerunki 
można dziś zobaczyć na portretach zdobiących ściany muzeum. Warto zatrzymać się 
dłużej przy stałej wystawie, na której prezentowane są najcenniejsze tkaniny i szaty 
liturgiczne przez stulecia gromadzone w klasztornym skarbcu bożogrobców. Kolekcja 
tkanin składa się z blisko 200 zabytkowych tekstyliów powstałych na przestrzeni kil-

ku stuleci w słynnych ośrodkach europejskich. Kolejna wystawa poświęcona została 
powstaniu styczniowemu i bitwie miechowskiej, która rozegrała się na ulicach miasta 
17 lutego 1863 r. Niezwykle ciekawe są również wystawy czasowe.

Przesławice – drewniany kościół Kościół NMP Królowej Polski określany jest bu-
dowlą „wędrującą”. Pierwotnie znajdował się w miejscowości Gołcza. Po poddaniu go 
konserwacji w 1974 r. został przeniesiony do Przesławic. Kościół jest jednym z obiek-
tów na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Kościół św. Krzyża w Siedliskach – wybudowany przez bożogrobców na przeło-
mie XV i XVI w. posiada barokowe wyposażenie oraz ładną, drewnianą dzwonnicę. 
Ciekawostką jest, że bożogrobcy mieli zwyczaj odprawiania procesji do tego miejsca. 
Niedaleko od kościoła na łąkach znajduje się źródło uważane za cudowne.

AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU 
W „KRAINIE STORCZYKA”

Zdecydowanym atutem okolic Miechowa są krajobrazy oraz wyjątkowa przyroda. 
Na samym terenie Gminy Miechów zostało utworzonych aż osiem ostoi europejskiej 
sieci ekologicznej Natura 2000, w których charakterystyczne są kwietne murawy kse-
rotermiczne. Bogactwem wyżyny miechowskiej są zachwycające storczyki kwitnące 
późną wiosną i latem. Można tu spotkać m.in. obuwika pospolitego, storczyka kukaw-
kę czy dwulistnika muszego. Lista tych kolorowych kwiatów jest długa, a odkrywanie 
i fotografowanie kolejnych gatunków może być świetną przygodą dla całej rodziny. 
Storczyki cieszą oczy feerią barw i są niezwykle piękne, ale pamiętajmy, że są to rzad-
kie i chronione okazy, których nie wolno zrywać.

Sam Miechów i okolice warto zwiedzać na rowerze. W maju 2020 r. została tu 
otwarta nowa trasa rowerowo-piesza o długości 9,1 km. Początek trasy zlokalizowany 
jest w zachodniej części gminy, a następnie przebiega przez miejscowości: Podmiejska 
Wola, Miechów i Bukowska Wola. Ciekawostką jest, że ścieżka została poprowadzona 
po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej. Dodatkową atrakcją, przy miejscu obsługi ro-
werzystów (MOR) są tablice informacyjne o historii wąskotorówki oraz lokomotywa 
wykonana na wzór tej, która niegdyś jeździła trasą Charsznica – Działoszyce.

Warto odwiedzić wyjątkowy park w Miechowie. Jest to wspaniałe miejsce do spę-
dzania wolnego czasu dla całej rodziny. Znajdziemy tu boisko do ćwiczeń, ścieżkę dla 
rolek i rowerów, korty tenisowe, oraz place zabaw dla dzieci. Charakteru nowemu 
parkowi dodają elementy jego architektury: altana, pergole, fontanny. Uwagę zwraca 
zagospodarowanie wyspy parkowej. Zdecydowanie warto zajrzeć do Ogrodu ZEN. Od-
nowiona została elewacja zabytkowego budynku, tzw. Domu Ogrodnika, który dodaje 
parkowi uroku.
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•  dostawa wody pitnej i eksploatacja sieci kanalizacyjnej
•  odbiór nieczystości płynnych
•  udrażnianie i konserwacja kanalizacji (również wewnątrz budynków)
•  wykonywanie przyłączy oraz sieci wodno-kanalizacyjnych 

(między innymi w technice bezwykopowej)
•  diagnostyka sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

(także za pomocą kamery video)
•  wykonywanie robót ziemnych
•  zgrzewanie doczołowe rur PP oraz PE
•  utrzymywanie terenów zielonych i wykaszanie poboczy dróg
• inne usługi komunalne

www.zwikmiechow.pl
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CENTRUM KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE
Twoje centrum pozytywnych wrażeń
www.ckis.miechow.eu

WYDARZENIA KULTURALNO-SPORTOWE 
W GMINIE MIECHÓW

Zwiedzanie gminy warto połączyć z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, 
które pokazują jej charakter i świetnie eksponują jej największe atuty. Jarmark Wiel-
kanocny odbywa się w Miechowie od 2014 r. Turyści i odwiedzający tłumnie przy-
jeżdżający do Miechowa mogą się dowiedzieć, że to dzięki miechowskim bożogrob-
com Święta Wielkanocne w Polsce mają tak szczególną oprawę. Do najciekawszych 
wydarzeń można zaliczyć Święto Storczyka odbywające się co roku w maju na terenie 
obszaru Natura 2000 Kalina Mała. Wśród licznych atrakcji znajdują się wyjścia z prze-
wodnikami na murawy kserotermiczne, wyjścia do lasu z ornitologiem, projekcja fi l-
mów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykłady o tematyce przy-
rodniczej. Podczas święta można skosztować przysmaków przygotowanych przez koła 
gospodyń, a również wziąć udział konkursach i warsztatach dla dzieci. Ważnym wyda-
rzeniem są Dni Miechowa. Impreza odbywająca się w czerwcu jest największym świę-
tem miasta, przyciągającym mieszkańców oraz turystów. Koncerty gwiazd polskiej 
sceny, wesołe miasteczko i świetna zabawa – zagwarantowane! „Polska Jerozolima” 
co dwa lata we wrześniu odwiedzana jest przez członków Zakonu Bożogrobców z ca-
łego świata podczas Miechowskich Dni Jerozolimy. Uczestnictwo w tym wydarzeniu 
jest okazją, aby dowiedzieć się wiele na temat historii bazyliki i zakonu – szczególnie 
podczas wartościowych konferencji naukowych. Ciekawym elementem wydarzenia są 
koncerty organizowane w kościele.

To tylko wybrane imprezy organizowane i współorganizowane przez CKiS w Mie-
chowie – polecamy śledzenie strony www.ckis.miechów.eu, gdzie znajdziemy najnow-
sze informacje na ten temat.

 

Gmina i miasto Miechów znajdują się w północnej części województwa małopol-
skiego. Samo miasto Miechów położone przy trasie krajowej E7 (40 km od Krakowa 
i 80 km od Kielc) jest stolicą gminy oraz powiatu.

Wizytówką gminy jest Bazylika Grobu Bożego w Miechowie, która przyciąga piel-
grzymów i turystów z całej Polski. Miechów znany jako „polska Jerozolima” to miej-
sce, które warto poznać nie tylko ze względu na unikatowe zabytki i bogatą historię. 
Świetnie skomunikowane z pobliskim Krakowem miasto otacza wyjątkowa przyroda. 
Piesze lub rowerowe wycieczki „krainą storczyków” są wciąż coraz bardziej docenianą 
formą turystyki.

Bogatą ofertą rekreacyjno-kulturalną może się pochwalić Centrum Kultury i Spor-
tu w Miechowie. Pod jego szyldem funkcjonuje Kryta Pływalnia, Dom Kultury z Cyfro-
wym Kinem „Gryf” oraz Punkt Informacji Turystycznej MSIT Miechów. W Miechowie 
warto zajrzeć do obiektów prowadzonych przez BWA „U Jaksy”- do Galerii „U Jaksy”, 
Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego oraz Dworku „Zacisze”. O historii re-
gionu zaś doskonale opowiadają wystawy w Muzeum Ziemi Miechowskiej. Przemiesz-
czanie się na terenie miasta ułatwi ekologiczny system transportu publicznego.

Imprezy i wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie gminy na stałe wpisały 
się w jej historię i są jej dodatkowym atutem. Nowoczesny park oraz trasa pieszo-
-rowerowa śladem kolejki wąskotorowej stwarzają tu warunki do rodzinnego, aktyw-
nego wypoczynku.

Drogi Gościu, witamy Cię serdecznie 
i zapraszamy do poznania miejsca, które z pewnością 

Ci się spodoba i pozwoli przyjemnie spędzić czas.

MIECHÓW – „POLSKA JEROZOLIMA” – FASCYNUJĄCE MIEJSCE 
NA MAPIE PIELGRZYMKOWEJ MAŁOPOLSKI

• W XII wieku właściciel Miechowa, Jaksa wyprawił się do Jerozolimy. Sprowadził 
stamtąd zakonników – stróżów Grobu Bożego zwanych Bożogrobcami. Ufundował on 
zakonnikom kościół i klasztor oraz podarował im Miechów wraz z sąsiednimi miejsco-
wościami. Do zadań zakonu w Jerozolimie należała opieka nad Grobem Bożym oraz 
pielgrzymami do niego przybywającymi. To Bożogrobcom zawdzięczamy powstanie 
w Polsce kopii jerozolimskiego Grobu Pana Jezusa.

KRYTA PŁYWALNIA
Kryta pływalnia w Miechowie to komfortowy 

obiekt sportowo-rekreacyjny. Początkującym po-
zwala oswoić się z wodą i opanować podstawowe 
style pływania pod okiem wykwalifi kowanych in-
struktorów i ratowników. Dla doświadczonych pły-
waków jest świetnym miejscem do rozwijania umie-
jętności i czerpania przyjemności z pływania.

Obiekt dysponuje basenem sportowym (6 to-
rów o szerokości 2 m i długości 25 m) a także re-
kreacyjnym (dysze masujące, gejzer i wodospad), 
brodzikiem oraz zjeżdżalnią wewnętrzną o długości 
56 m. Można tu nie tylko popływać, ale także spę-
dzić czas w saunie. Po wysiłku fi zycznym wskazany 
jest masaż. Strefa SPA to doskonałe miejsce, by zre-
laksować się po zajęciach sportowych. Zabiegi znaj-
dujące się w ofercie wpływają pozytywnie na ciało 
i uspokajają. Po chwili wytchnienia można zagrać 
w kręgle lub squasha. Warto również odwiedzić 
grotę solną. Naturalna sól morska z Morza Martwe-
go, Czarnego i Czerwonego wykorzystana w gro-
cie niezwykle korzystnie wpływa na samopoczucie 
i działa relaksująco.

DOM KULTURY
Jest to miejsce otwarte na kulturalne potrzeby 

społeczności. Jego działalność przede wszystkim 
skupia się na upowszechnianiu kultury, edukacji 
i wychowaniu przez sztukę. W pełni rozwija się tu 
amatorski ruch artystyczny, działają zespoły wokal-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywają się 
zajęcia plastyczne oraz sportowe, prężnie rozwija 
się sekcja rowerowa oraz modelarska. Komplekso-
wa oferta programowa – kulturalna, edukacyjna, 
i rekreacyjno-sportowa – skierowana jest do wszyst-
kich grup wiekowych, od dzieci, po uczestników Klu-
bu Seniora.

Działające tu Kino „Gryf” dysponuje 218 miej-
scami. Jest ono wyposażone w nowoczesne projek-
tory cyfrowe, co pozwala widzom odbierać dzieła 
fi lmowe w najwyższym standardzie. Nowoczesny 
system sprzedaży umożliwia zakup biletu za pośred-
nictwem Internetu.

 PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
MSIT MIECHÓW
W zlokalizowanym punkcie w pobliżu Bazyliki 

Grobu Bożego, można uzyskać informacje na temat 
atrakcji turystycznych Miechowa oraz okolic. Punkt 
działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Dostępne są tu foldery o zabytkach 
i ciekawych miejscach zarówno na Ziemi Miechow-
skiej jak i w Małopolsce. Dzięki niemu zaplanowanie 
wypoczynku w Gminie Miechów jest dużo łatwiej-
sze. Ponadto można tu zakupić widokówki, publika-
cje oraz drobne pamiątki.

• W 1187 roku Jerozolima została zdobyta przez wojska Saladyna. Chrześcijanie 
zostali stamtąd wypędzeni. Grób Pański był więc niedostępny dla pielgrzymów, stąd 
też Miechów stał się celem pątników z całej Europy.

• Grób, który obecnie znajduje się w Miechowie, to kopia pochodząca z roku 
1530. Co ciekawe – w Jerozolimie trzeba było odbudować Grób Pański, zniszczony 
w wyniku wielkiego trzęsienia ziemi. Kopia jerozolimska pochodzi z końca XVI wieku, 
więc kopia miechowska jest starsza od tej, która znajduje się w Jerozolimie.

• Cechą duchowości Bożogrobców było rozpamiętywanie ostatnich dni życia 
Chrystusa, to Bożogrobcy zapoczątkowali zwyczaj strojenia i odwiedzania Grobu Chry-
stusa w Wielkim Tygodniu.

• W Miechowie możemy zobaczyć fragment skały, w której wykuty był Grób Chry-
stusa. Jest on oprawiony w koronę cierniową odlaną z brązu i wbudowany w ścianę 
Kaplicę Grobu Pańskiego.

• Zakon Bożogrobców został skasowany przez Rosjan w 1819 roku. Od tamte-
go momentu miechowskim sanktuarium opiekują się księża diecezjalni. Natomiast 
w 1846 roku został powołany Zakon Rycerski Grobu Bożego. Jest to jednak zakon 
świecki. Siedziby tego zakonu znajdują się na całym świecie. W Miechowie ma on 
swoją siedzibę główną. Zasadniczym jego celem jest opieka nad chrześcijanami w Je-
rozolimie.

• Od XIV wieku pielgrzymi, pod zwykłymi warunkami, mogą otrzymać w sanktu-
arium odpust zupełny przez cały rok.

• W znajdującej się na krużgankach Kaplicy Boskiego Oblicza można podziwiać ko-
pię Całunu Turyńskiego oraz wystawę dotyczącą Chusty z Manopello. Wystawa wzbo-
gacona jest światłem i dźwiękiem, który wprowadza w niezwykły klimat. Ciekawy jest 
również układ przestrzenny wystawy – przez wąski korytarz możemy przejść schoda-
mi w dół do fi gury Chrystusa leżącej w grobie, mającej nałożoną Chustę z Manopello. 
W trakcie zwiedzania zobaczyć można również specjalny fi lm.

• Na świecie są tylko dwa Sanktuaria Grobu Bożego – w Miechowie oraz w Jero-
zolimie.

INNE ZABYTKI I MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA 
W GMINIE MIECHÓW

Dworek „Zacisze” w Miechowie – XVIII-wieczny modrzewiowy dworek znajduje 
się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Prowadzi go Biuro Wystaw Arty-
stycznych „U Jaksy”. Jest to parterowy budynek o konstrukcji zrębowej na zakładkę, 
przykryty łamanym dachem polskim, pokrytym gontem. Budynek jest dwutaktowy 
z sienią na osi poprzecznej. Z sieni można wyjść na dwa ganeczki, które nadają mu 
dworski charakter. Warto pospacerować po ogrodzie, w którym znajdują się rzeźby 
wyjątkowych artystów.

Galeria sztuki „U Jaksy” i Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego w Miecho-
wie – zlokalizowana w oryginalnych piwnicach z surowego kamienia i gotyckiej ce-
gły – w podziemiach zabudowań poklasztornych Zakonu Bożogrobców galeria jest 
ważnym ośrodkiem życia artystycznego i kulturalnego Miechowa. W galerii prezen-
tują swoja twórczość artyści polscy i zagraniczni, organizowane są tu kameralne kon-
certy, projekcje fi lmów autorskich. Warto odwiedzić również Dom Pracy Twórczej 
im. S. Żechowskiego, gdzie udostępnione są oryginalne prace artysty pochodzącego 
z Ziemi Miechowskiej.

Muzeum Ziemi Miechowskiej – to tutaj dowiemy się więcej na temat bogatej hi-
storii Miechowa. Niegdyś budynek był siedzibą generałów zakonu – których wizerunki 
można dziś zobaczyć na portretach zdobiących ściany muzeum. Warto zatrzymać się 
dłużej przy stałej wystawie, na której prezentowane są najcenniejsze tkaniny i szaty 
liturgiczne przez stulecia gromadzone w klasztornym skarbcu bożogrobców. Kolekcja 
tkanin składa się z blisko 200 zabytkowych tekstyliów powstałych na przestrzeni kil-

ku stuleci w słynnych ośrodkach europejskich. Kolejna wystawa poświęcona została 
powstaniu styczniowemu i bitwie miechowskiej, która rozegrała się na ulicach miasta 
17 lutego 1863 r. Niezwykle ciekawe są również wystawy czasowe.

Przesławice – drewniany kościół Kościół NMP Królowej Polski określany jest bu-
dowlą „wędrującą”. Pierwotnie znajdował się w miejscowości Gołcza. Po poddaniu go 
konserwacji w 1974 r. został przeniesiony do Przesławic. Kościół jest jednym z obiek-
tów na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Kościół św. Krzyża w Siedliskach – wybudowany przez bożogrobców na przeło-
mie XV i XVI w. posiada barokowe wyposażenie oraz ładną, drewnianą dzwonnicę. 
Ciekawostką jest, że bożogrobcy mieli zwyczaj odprawiania procesji do tego miejsca. 
Niedaleko od kościoła na łąkach znajduje się źródło uważane za cudowne.
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• inne usługi komunalne
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WYDARZENIA KULTURALNO-SPORTOWE 
W GMINIE MIECHÓW

Zwiedzanie gminy warto połączyć z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, 
które pokazują jej charakter i świetnie eksponują jej największe atuty. Jarmark Wiel-
kanocny odbywa się w Miechowie od 2014 r. Turyści i odwiedzający tłumnie przy-
jeżdżający do Miechowa mogą się dowiedzieć, że to dzięki miechowskim bożogrob-
com Święta Wielkanocne w Polsce mają tak szczególną oprawę. Do najciekawszych 
wydarzeń można zaliczyć Święto Storczyka odbywające się co roku w maju na terenie 
obszaru Natura 2000 Kalina Mała. Wśród licznych atrakcji znajdują się wyjścia z prze-
wodnikami na murawy kserotermiczne, wyjścia do lasu z ornitologiem, projekcja fi l-
mów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykłady o tematyce przy-
rodniczej. Podczas święta można skosztować przysmaków przygotowanych przez koła 
gospodyń, a również wziąć udział konkursach i warsztatach dla dzieci. Ważnym wyda-
rzeniem są Dni Miechowa. Impreza odbywająca się w czerwcu jest największym świę-
tem miasta, przyciągającym mieszkańców oraz turystów. Koncerty gwiazd polskiej 
sceny, wesołe miasteczko i świetna zabawa – zagwarantowane! „Polska Jerozolima” 
co dwa lata we wrześniu odwiedzana jest przez członków Zakonu Bożogrobców z ca-
łego świata podczas Miechowskich Dni Jerozolimy. Uczestnictwo w tym wydarzeniu 
jest okazją, aby dowiedzieć się wiele na temat historii bazyliki i zakonu – szczególnie 
podczas wartościowych konferencji naukowych. Ciekawym elementem wydarzenia są 
koncerty organizowane w kościele.

To tylko wybrane imprezy organizowane i współorganizowane przez CKiS w Mie-
chowie – polecamy śledzenie strony www.ckis.miechów.eu, gdzie znajdziemy najnow-
sze informacje na ten temat.



 

Gmina i miasto Miechów znajdują się w północnej części województwa małopol-
skiego. Samo miasto Miechów położone przy trasie krajowej E7 (40 km od Krakowa 
i 80 km od Kielc) jest stolicą gminy oraz powiatu.

Wizytówką gminy jest Bazylika Grobu Bożego w Miechowie, która przyciąga piel-
grzymów i turystów z całej Polski. Miechów znany jako „polska Jerozolima” to miej-
sce, które warto poznać nie tylko ze względu na unikatowe zabytki i bogatą historię. 
Świetnie skomunikowane z pobliskim Krakowem miasto otacza wyjątkowa przyroda. 
Piesze lub rowerowe wycieczki „krainą storczyków” są wciąż coraz bardziej docenianą 
formą turystyki.

Bogatą ofertą rekreacyjno-kulturalną może się pochwalić Centrum Kultury i Spor-
tu w Miechowie. Pod jego szyldem funkcjonuje Kryta Pływalnia, Dom Kultury z Cyfro-
wym Kinem „Gryf” oraz Punkt Informacji Turystycznej MSIT Miechów. W Miechowie 
warto zajrzeć do obiektów prowadzonych przez BWA „U Jaksy”- do Galerii „U Jaksy”, 
Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego oraz Dworku „Zacisze”. O historii re-
gionu zaś doskonale opowiadają wystawy w Muzeum Ziemi Miechowskiej. Przemiesz-
czanie się na terenie miasta ułatwi ekologiczny system transportu publicznego.

Imprezy i wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie gminy na stałe wpisały 
się w jej historię i są jej dodatkowym atutem. Nowoczesny park oraz trasa pieszo-
-rowerowa śladem kolejki wąskotorowej stwarzają tu warunki do rodzinnego, aktyw-
nego wypoczynku.

Drogi Gościu, witamy Cię serdecznie 
i zapraszamy do poznania miejsca, które z pewnością 

Ci się spodoba i pozwoli przyjemnie spędzić czas.

MIECHÓW – „POLSKA JEROZOLIMA” – FASCYNUJĄCE MIEJSCE 
NA MAPIE PIELGRZYMKOWEJ MAŁOPOLSKI

• W XII wieku właściciel Miechowa, Jaksa wyprawił się do Jerozolimy. Sprowadził 
stamtąd zakonników – stróżów Grobu Bożego zwanych Bożogrobcami. Ufundował on 
zakonnikom kościół i klasztor oraz podarował im Miechów wraz z sąsiednimi miejsco-
wościami. Do zadań zakonu w Jerozolimie należała opieka nad Grobem Bożym oraz 
pielgrzymami do niego przybywającymi. To Bożogrobcom zawdzięczamy powstanie 
w Polsce kopii jerozolimskiego Grobu Pana Jezusa.

KRYTA PŁYWALNIA
Kryta pływalnia w Miechowie to komfortowy 

obiekt sportowo-rekreacyjny. Początkującym po-
zwala oswoić się z wodą i opanować podstawowe 
style pływania pod okiem wykwalifi kowanych in-
struktorów i ratowników. Dla doświadczonych pły-
waków jest świetnym miejscem do rozwijania umie-
jętności i czerpania przyjemności z pływania.

Obiekt dysponuje basenem sportowym (6 to-
rów o szerokości 2 m i długości 25 m) a także re-
kreacyjnym (dysze masujące, gejzer i wodospad), 
brodzikiem oraz zjeżdżalnią wewnętrzną o długości 
56 m. Można tu nie tylko popływać, ale także spę-
dzić czas w saunie. Po wysiłku fi zycznym wskazany 
jest masaż. Strefa SPA to doskonałe miejsce, by zre-
laksować się po zajęciach sportowych. Zabiegi znaj-
dujące się w ofercie wpływają pozytywnie na ciało 
i uspokajają. Po chwili wytchnienia można zagrać 
w kręgle lub squasha. Warto również odwiedzić 
grotę solną. Naturalna sól morska z Morza Martwe-
go, Czarnego i Czerwonego wykorzystana w gro-
cie niezwykle korzystnie wpływa na samopoczucie 
i działa relaksująco.

DOM KULTURY
Jest to miejsce otwarte na kulturalne potrzeby 

społeczności. Jego działalność przede wszystkim 
skupia się na upowszechnianiu kultury, edukacji 
i wychowaniu przez sztukę. W pełni rozwija się tu 
amatorski ruch artystyczny, działają zespoły wokal-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywają się 
zajęcia plastyczne oraz sportowe, prężnie rozwija 
się sekcja rowerowa oraz modelarska. Komplekso-
wa oferta programowa – kulturalna, edukacyjna, 
i rekreacyjno-sportowa – skierowana jest do wszyst-
kich grup wiekowych, od dzieci, po uczestników Klu-
bu Seniora.

Działające tu Kino „Gryf” dysponuje 218 miej-
scami. Jest ono wyposażone w nowoczesne projek-
tory cyfrowe, co pozwala widzom odbierać dzieła 
fi lmowe w najwyższym standardzie. Nowoczesny 
system sprzedaży umożliwia zakup biletu za pośred-
nictwem Internetu.

 PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
MSIT MIECHÓW
W zlokalizowanym punkcie w pobliżu Bazyliki 

Grobu Bożego, można uzyskać informacje na temat 
atrakcji turystycznych Miechowa oraz okolic. Punkt 
działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Dostępne są tu foldery o zabytkach 
i ciekawych miejscach zarówno na Ziemi Miechow-
skiej jak i w Małopolsce. Dzięki niemu zaplanowanie 
wypoczynku w Gminie Miechów jest dużo łatwiej-
sze. Ponadto można tu zakupić widokówki, publika-
cje oraz drobne pamiątki.

• W 1187 roku Jerozolima została zdobyta przez wojska Saladyna. Chrześcijanie 
zostali stamtąd wypędzeni. Grób Pański był więc niedostępny dla pielgrzymów, stąd 
też Miechów stał się celem pątników z całej Europy.

• Grób, który obecnie znajduje się w Miechowie, to kopia pochodząca z roku 
1530. Co ciekawe – w Jerozolimie trzeba było odbudować Grób Pański, zniszczony 
w wyniku wielkiego trzęsienia ziemi. Kopia jerozolimska pochodzi z końca XVI wieku, 
więc kopia miechowska jest starsza od tej, która znajduje się w Jerozolimie.

• Cechą duchowości Bożogrobców było rozpamiętywanie ostatnich dni życia 
Chrystusa, to Bożogrobcy zapoczątkowali zwyczaj strojenia i odwiedzania Grobu Chry-
stusa w Wielkim Tygodniu.

• W Miechowie możemy zobaczyć fragment skały, w której wykuty był Grób Chry-
stusa. Jest on oprawiony w koronę cierniową odlaną z brązu i wbudowany w ścianę 
Kaplicę Grobu Pańskiego.

• Zakon Bożogrobców został skasowany przez Rosjan w 1819 roku. Od tamte-
go momentu miechowskim sanktuarium opiekują się księża diecezjalni. Natomiast 
w 1846 roku został powołany Zakon Rycerski Grobu Bożego. Jest to jednak zakon 
świecki. Siedziby tego zakonu znajdują się na całym świecie. W Miechowie ma on 
swoją siedzibę główną. Zasadniczym jego celem jest opieka nad chrześcijanami w Je-
rozolimie.

• Od XIV wieku pielgrzymi, pod zwykłymi warunkami, mogą otrzymać w sanktu-
arium odpust zupełny przez cały rok.

• W znajdującej się na krużgankach Kaplicy Boskiego Oblicza można podziwiać ko-
pię Całunu Turyńskiego oraz wystawę dotyczącą Chusty z Manopello. Wystawa wzbo-
gacona jest światłem i dźwiękiem, który wprowadza w niezwykły klimat. Ciekawy jest 
również układ przestrzenny wystawy – przez wąski korytarz możemy przejść schoda-
mi w dół do fi gury Chrystusa leżącej w grobie, mającej nałożoną Chustę z Manopello. 
W trakcie zwiedzania zobaczyć można również specjalny fi lm.

• Na świecie są tylko dwa Sanktuaria Grobu Bożego – w Miechowie oraz w Jero-
zolimie.

INNE ZABYTKI I MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA 
W GMINIE MIECHÓW

Dworek „Zacisze” w Miechowie – XVIII-wieczny modrzewiowy dworek znajduje 
się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Prowadzi go Biuro Wystaw Arty-
stycznych „U Jaksy”. Jest to parterowy budynek o konstrukcji zrębowej na zakładkę, 
przykryty łamanym dachem polskim, pokrytym gontem. Budynek jest dwutaktowy 
z sienią na osi poprzecznej. Z sieni można wyjść na dwa ganeczki, które nadają mu 
dworski charakter. Warto pospacerować po ogrodzie, w którym znajdują się rzeźby 
wyjątkowych artystów.

Galeria sztuki „U Jaksy” i Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego w Miecho-
wie – zlokalizowana w oryginalnych piwnicach z surowego kamienia i gotyckiej ce-
gły – w podziemiach zabudowań poklasztornych Zakonu Bożogrobców galeria jest 
ważnym ośrodkiem życia artystycznego i kulturalnego Miechowa. W galerii prezen-
tują swoja twórczość artyści polscy i zagraniczni, organizowane są tu kameralne kon-
certy, projekcje fi lmów autorskich. Warto odwiedzić również Dom Pracy Twórczej 
im. S. Żechowskiego, gdzie udostępnione są oryginalne prace artysty pochodzącego 
z Ziemi Miechowskiej.

Muzeum Ziemi Miechowskiej – to tutaj dowiemy się więcej na temat bogatej hi-
storii Miechowa. Niegdyś budynek był siedzibą generałów zakonu – których wizerunki 
można dziś zobaczyć na portretach zdobiących ściany muzeum. Warto zatrzymać się 
dłużej przy stałej wystawie, na której prezentowane są najcenniejsze tkaniny i szaty 
liturgiczne przez stulecia gromadzone w klasztornym skarbcu bożogrobców. Kolekcja 
tkanin składa się z blisko 200 zabytkowych tekstyliów powstałych na przestrzeni kil-

ku stuleci w słynnych ośrodkach europejskich. Kolejna wystawa poświęcona została 
powstaniu styczniowemu i bitwie miechowskiej, która rozegrała się na ulicach miasta 
17 lutego 1863 r. Niezwykle ciekawe są również wystawy czasowe.

Przesławice – drewniany kościół Kościół NMP Królowej Polski określany jest bu-
dowlą „wędrującą”. Pierwotnie znajdował się w miejscowości Gołcza. Po poddaniu go 
konserwacji w 1974 r. został przeniesiony do Przesławic. Kościół jest jednym z obiek-
tów na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Kościół św. Krzyża w Siedliskach – wybudowany przez bożogrobców na przeło-
mie XV i XVI w. posiada barokowe wyposażenie oraz ładną, drewnianą dzwonnicę. 
Ciekawostką jest, że bożogrobcy mieli zwyczaj odprawiania procesji do tego miejsca. 
Niedaleko od kościoła na łąkach znajduje się źródło uważane za cudowne.

AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU 
W „KRAINIE STORCZYKA”

Zdecydowanym atutem okolic Miechowa są krajobrazy oraz wyjątkowa przyroda. 
Na samym terenie Gminy Miechów zostało utworzonych aż osiem ostoi europejskiej 
sieci ekologicznej Natura 2000, w których charakterystyczne są kwietne murawy kse-
rotermiczne. Bogactwem wyżyny miechowskiej są zachwycające storczyki kwitnące 
późną wiosną i latem. Można tu spotkać m.in. obuwika pospolitego, storczyka kukaw-
kę czy dwulistnika muszego. Lista tych kolorowych kwiatów jest długa, a odkrywanie 
i fotografowanie kolejnych gatunków może być świetną przygodą dla całej rodziny. 
Storczyki cieszą oczy feerią barw i są niezwykle piękne, ale pamiętajmy, że są to rzad-
kie i chronione okazy, których nie wolno zrywać.

Sam Miechów i okolice warto zwiedzać na rowerze. W maju 2020 r. została tu 
otwarta nowa trasa rowerowo-piesza o długości 9,1 km. Początek trasy zlokalizowany 
jest w zachodniej części gminy, a następnie przebiega przez miejscowości: Podmiejska 
Wola, Miechów i Bukowska Wola. Ciekawostką jest, że ścieżka została poprowadzona 
po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej. Dodatkową atrakcją, przy miejscu obsługi ro-
werzystów (MOR) są tablice informacyjne o historii wąskotorówki oraz lokomotywa 
wykonana na wzór tej, która niegdyś jeździła trasą Charsznica – Działoszyce.

Warto odwiedzić wyjątkowy park w Miechowie. Jest to wspaniałe miejsce do spę-
dzania wolnego czasu dla całej rodziny. Znajdziemy tu boisko do ćwiczeń, ścieżkę dla 
rolek i rowerów, korty tenisowe, oraz place zabaw dla dzieci. Charakteru nowemu 
parkowi dodają elementy jego architektury: altana, pergole, fontanny. Uwagę zwraca 
zagospodarowanie wyspy parkowej. Zdecydowanie warto zajrzeć do Ogrodu ZEN. Od-
nowiona została elewacja zabytkowego budynku, tzw. Domu Ogrodnika, który dodaje 
parkowi uroku.

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2021

Wydawnictwo 
nie odpowiada za treść i aktualność reklam 

oraz danych dotyczących gminy
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Tekst: CKiS w Miechowie
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•  dostawa wody pitnej i eksploatacja sieci kanalizacyjnej
•  odbiór nieczystości płynnych
•  udrażnianie i konserwacja kanalizacji (również wewnątrz budynków)
•  wykonywanie przyłączy oraz sieci wodno-kanalizacyjnych 

(między innymi w technice bezwykopowej)
•  diagnostyka sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

(także za pomocą kamery video)
•  wykonywanie robót ziemnych
•  zgrzewanie doczołowe rur PP oraz PE
•  utrzymywanie terenów zielonych i wykaszanie poboczy dróg
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Zwiedzanie gminy warto połączyć z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, 
które pokazują jej charakter i świetnie eksponują jej największe atuty. Jarmark Wiel-
kanocny odbywa się w Miechowie od 2014 r. Turyści i odwiedzający tłumnie przy-
jeżdżający do Miechowa mogą się dowiedzieć, że to dzięki miechowskim bożogrob-
com Święta Wielkanocne w Polsce mają tak szczególną oprawę. Do najciekawszych 
wydarzeń można zaliczyć Święto Storczyka odbywające się co roku w maju na terenie 
obszaru Natura 2000 Kalina Mała. Wśród licznych atrakcji znajdują się wyjścia z prze-
wodnikami na murawy kserotermiczne, wyjścia do lasu z ornitologiem, projekcja fi l-
mów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykłady o tematyce przy-
rodniczej. Podczas święta można skosztować przysmaków przygotowanych przez koła 
gospodyń, a również wziąć udział konkursach i warsztatach dla dzieci. Ważnym wyda-
rzeniem są Dni Miechowa. Impreza odbywająca się w czerwcu jest największym świę-
tem miasta, przyciągającym mieszkańców oraz turystów. Koncerty gwiazd polskiej 
sceny, wesołe miasteczko i świetna zabawa – zagwarantowane! „Polska Jerozolima” 
co dwa lata we wrześniu odwiedzana jest przez członków Zakonu Bożogrobców z ca-
łego świata podczas Miechowskich Dni Jerozolimy. Uczestnictwo w tym wydarzeniu 
jest okazją, aby dowiedzieć się wiele na temat historii bazyliki i zakonu – szczególnie 
podczas wartościowych konferencji naukowych. Ciekawym elementem wydarzenia są 
koncerty organizowane w kościele.

To tylko wybrane imprezy organizowane i współorganizowane przez CKiS w Mie-
chowie – polecamy śledzenie strony www.ckis.miechów.eu, gdzie znajdziemy najnow-
sze informacje na ten temat.

 

Gmina i miasto Miechów znajdują się w północnej części województwa małopol-
skiego. Samo miasto Miechów położone przy trasie krajowej E7 (40 km od Krakowa 
i 80 km od Kielc) jest stolicą gminy oraz powiatu.

Wizytówką gminy jest Bazylika Grobu Bożego w Miechowie, która przyciąga piel-
grzymów i turystów z całej Polski. Miechów znany jako „polska Jerozolima” to miej-
sce, które warto poznać nie tylko ze względu na unikatowe zabytki i bogatą historię. 
Świetnie skomunikowane z pobliskim Krakowem miasto otacza wyjątkowa przyroda. 
Piesze lub rowerowe wycieczki „krainą storczyków” są wciąż coraz bardziej docenianą 
formą turystyki.

Bogatą ofertą rekreacyjno-kulturalną może się pochwalić Centrum Kultury i Spor-
tu w Miechowie. Pod jego szyldem funkcjonuje Kryta Pływalnia, Dom Kultury z Cyfro-
wym Kinem „Gryf” oraz Punkt Informacji Turystycznej MSIT Miechów. W Miechowie 
warto zajrzeć do obiektów prowadzonych przez BWA „U Jaksy”- do Galerii „U Jaksy”, 
Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego oraz Dworku „Zacisze”. O historii re-
gionu zaś doskonale opowiadają wystawy w Muzeum Ziemi Miechowskiej. Przemiesz-
czanie się na terenie miasta ułatwi ekologiczny system transportu publicznego.

Imprezy i wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie gminy na stałe wpisały 
się w jej historię i są jej dodatkowym atutem. Nowoczesny park oraz trasa pieszo-
-rowerowa śladem kolejki wąskotorowej stwarzają tu warunki do rodzinnego, aktyw-
nego wypoczynku.

Drogi Gościu, witamy Cię serdecznie 
i zapraszamy do poznania miejsca, które z pewnością 

Ci się spodoba i pozwoli przyjemnie spędzić czas.

MIECHÓW – „POLSKA JEROZOLIMA” – FASCYNUJĄCE MIEJSCE 
NA MAPIE PIELGRZYMKOWEJ MAŁOPOLSKI

• W XII wieku właściciel Miechowa, Jaksa wyprawił się do Jerozolimy. Sprowadził 
stamtąd zakonników – stróżów Grobu Bożego zwanych Bożogrobcami. Ufundował on 
zakonnikom kościół i klasztor oraz podarował im Miechów wraz z sąsiednimi miejsco-
wościami. Do zadań zakonu w Jerozolimie należała opieka nad Grobem Bożym oraz 
pielgrzymami do niego przybywającymi. To Bożogrobcom zawdzięczamy powstanie 
w Polsce kopii jerozolimskiego Grobu Pana Jezusa.

KRYTA PŁYWALNIA
Kryta pływalnia w Miechowie to komfortowy 

obiekt sportowo-rekreacyjny. Początkującym po-
zwala oswoić się z wodą i opanować podstawowe 
style pływania pod okiem wykwalifi kowanych in-
struktorów i ratowników. Dla doświadczonych pły-
waków jest świetnym miejscem do rozwijania umie-
jętności i czerpania przyjemności z pływania.

Obiekt dysponuje basenem sportowym (6 to-
rów o szerokości 2 m i długości 25 m) a także re-
kreacyjnym (dysze masujące, gejzer i wodospad), 
brodzikiem oraz zjeżdżalnią wewnętrzną o długości 
56 m. Można tu nie tylko popływać, ale także spę-
dzić czas w saunie. Po wysiłku fi zycznym wskazany 
jest masaż. Strefa SPA to doskonałe miejsce, by zre-
laksować się po zajęciach sportowych. Zabiegi znaj-
dujące się w ofercie wpływają pozytywnie na ciało 
i uspokajają. Po chwili wytchnienia można zagrać 
w kręgle lub squasha. Warto również odwiedzić 
grotę solną. Naturalna sól morska z Morza Martwe-
go, Czarnego i Czerwonego wykorzystana w gro-
cie niezwykle korzystnie wpływa na samopoczucie 
i działa relaksująco.

DOM KULTURY
Jest to miejsce otwarte na kulturalne potrzeby 

społeczności. Jego działalność przede wszystkim 
skupia się na upowszechnianiu kultury, edukacji 
i wychowaniu przez sztukę. W pełni rozwija się tu 
amatorski ruch artystyczny, działają zespoły wokal-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywają się 
zajęcia plastyczne oraz sportowe, prężnie rozwija 
się sekcja rowerowa oraz modelarska. Komplekso-
wa oferta programowa – kulturalna, edukacyjna, 
i rekreacyjno-sportowa – skierowana jest do wszyst-
kich grup wiekowych, od dzieci, po uczestników Klu-
bu Seniora.

Działające tu Kino „Gryf” dysponuje 218 miej-
scami. Jest ono wyposażone w nowoczesne projek-
tory cyfrowe, co pozwala widzom odbierać dzieła 
fi lmowe w najwyższym standardzie. Nowoczesny 
system sprzedaży umożliwia zakup biletu za pośred-
nictwem Internetu.

 PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
MSIT MIECHÓW
W zlokalizowanym punkcie w pobliżu Bazyliki 

Grobu Bożego, można uzyskać informacje na temat 
atrakcji turystycznych Miechowa oraz okolic. Punkt 
działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Dostępne są tu foldery o zabytkach 
i ciekawych miejscach zarówno na Ziemi Miechow-
skiej jak i w Małopolsce. Dzięki niemu zaplanowanie 
wypoczynku w Gminie Miechów jest dużo łatwiej-
sze. Ponadto można tu zakupić widokówki, publika-
cje oraz drobne pamiątki.

• W 1187 roku Jerozolima została zdobyta przez wojska Saladyna. Chrześcijanie 
zostali stamtąd wypędzeni. Grób Pański był więc niedostępny dla pielgrzymów, stąd 
też Miechów stał się celem pątników z całej Europy.

• Grób, który obecnie znajduje się w Miechowie, to kopia pochodząca z roku 
1530. Co ciekawe – w Jerozolimie trzeba było odbudować Grób Pański, zniszczony 
w wyniku wielkiego trzęsienia ziemi. Kopia jerozolimska pochodzi z końca XVI wieku, 
więc kopia miechowska jest starsza od tej, która znajduje się w Jerozolimie.

• Cechą duchowości Bożogrobców było rozpamiętywanie ostatnich dni życia 
Chrystusa, to Bożogrobcy zapoczątkowali zwyczaj strojenia i odwiedzania Grobu Chry-
stusa w Wielkim Tygodniu.

• W Miechowie możemy zobaczyć fragment skały, w której wykuty był Grób Chry-
stusa. Jest on oprawiony w koronę cierniową odlaną z brązu i wbudowany w ścianę 
Kaplicę Grobu Pańskiego.

• Zakon Bożogrobców został skasowany przez Rosjan w 1819 roku. Od tamte-
go momentu miechowskim sanktuarium opiekują się księża diecezjalni. Natomiast 
w 1846 roku został powołany Zakon Rycerski Grobu Bożego. Jest to jednak zakon 
świecki. Siedziby tego zakonu znajdują się na całym świecie. W Miechowie ma on 
swoją siedzibę główną. Zasadniczym jego celem jest opieka nad chrześcijanami w Je-
rozolimie.

• Od XIV wieku pielgrzymi, pod zwykłymi warunkami, mogą otrzymać w sanktu-
arium odpust zupełny przez cały rok.

• W znajdującej się na krużgankach Kaplicy Boskiego Oblicza można podziwiać ko-
pię Całunu Turyńskiego oraz wystawę dotyczącą Chusty z Manopello. Wystawa wzbo-
gacona jest światłem i dźwiękiem, który wprowadza w niezwykły klimat. Ciekawy jest 
również układ przestrzenny wystawy – przez wąski korytarz możemy przejść schoda-
mi w dół do fi gury Chrystusa leżącej w grobie, mającej nałożoną Chustę z Manopello. 
W trakcie zwiedzania zobaczyć można również specjalny fi lm.

• Na świecie są tylko dwa Sanktuaria Grobu Bożego – w Miechowie oraz w Jero-
zolimie.

INNE ZABYTKI I MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA 
W GMINIE MIECHÓW

Dworek „Zacisze” w Miechowie – XVIII-wieczny modrzewiowy dworek znajduje 
się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Prowadzi go Biuro Wystaw Arty-
stycznych „U Jaksy”. Jest to parterowy budynek o konstrukcji zrębowej na zakładkę, 
przykryty łamanym dachem polskim, pokrytym gontem. Budynek jest dwutaktowy 
z sienią na osi poprzecznej. Z sieni można wyjść na dwa ganeczki, które nadają mu 
dworski charakter. Warto pospacerować po ogrodzie, w którym znajdują się rzeźby 
wyjątkowych artystów.

Galeria sztuki „U Jaksy” i Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego w Miecho-
wie – zlokalizowana w oryginalnych piwnicach z surowego kamienia i gotyckiej ce-
gły – w podziemiach zabudowań poklasztornych Zakonu Bożogrobców galeria jest 
ważnym ośrodkiem życia artystycznego i kulturalnego Miechowa. W galerii prezen-
tują swoja twórczość artyści polscy i zagraniczni, organizowane są tu kameralne kon-
certy, projekcje fi lmów autorskich. Warto odwiedzić również Dom Pracy Twórczej 
im. S. Żechowskiego, gdzie udostępnione są oryginalne prace artysty pochodzącego 
z Ziemi Miechowskiej.

Muzeum Ziemi Miechowskiej – to tutaj dowiemy się więcej na temat bogatej hi-
storii Miechowa. Niegdyś budynek był siedzibą generałów zakonu – których wizerunki 
można dziś zobaczyć na portretach zdobiących ściany muzeum. Warto zatrzymać się 
dłużej przy stałej wystawie, na której prezentowane są najcenniejsze tkaniny i szaty 
liturgiczne przez stulecia gromadzone w klasztornym skarbcu bożogrobców. Kolekcja 
tkanin składa się z blisko 200 zabytkowych tekstyliów powstałych na przestrzeni kil-

ku stuleci w słynnych ośrodkach europejskich. Kolejna wystawa poświęcona została 
powstaniu styczniowemu i bitwie miechowskiej, która rozegrała się na ulicach miasta 
17 lutego 1863 r. Niezwykle ciekawe są również wystawy czasowe.

Przesławice – drewniany kościół Kościół NMP Królowej Polski określany jest bu-
dowlą „wędrującą”. Pierwotnie znajdował się w miejscowości Gołcza. Po poddaniu go 
konserwacji w 1974 r. został przeniesiony do Przesławic. Kościół jest jednym z obiek-
tów na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Kościół św. Krzyża w Siedliskach – wybudowany przez bożogrobców na przeło-
mie XV i XVI w. posiada barokowe wyposażenie oraz ładną, drewnianą dzwonnicę. 
Ciekawostką jest, że bożogrobcy mieli zwyczaj odprawiania procesji do tego miejsca. 
Niedaleko od kościoła na łąkach znajduje się źródło uważane za cudowne.

AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU 
W „KRAINIE STORCZYKA”

Zdecydowanym atutem okolic Miechowa są krajobrazy oraz wyjątkowa przyroda. 
Na samym terenie Gminy Miechów zostało utworzonych aż osiem ostoi europejskiej 
sieci ekologicznej Natura 2000, w których charakterystyczne są kwietne murawy kse-
rotermiczne. Bogactwem wyżyny miechowskiej są zachwycające storczyki kwitnące 
późną wiosną i latem. Można tu spotkać m.in. obuwika pospolitego, storczyka kukaw-
kę czy dwulistnika muszego. Lista tych kolorowych kwiatów jest długa, a odkrywanie 
i fotografowanie kolejnych gatunków może być świetną przygodą dla całej rodziny. 
Storczyki cieszą oczy feerią barw i są niezwykle piękne, ale pamiętajmy, że są to rzad-
kie i chronione okazy, których nie wolno zrywać.

Sam Miechów i okolice warto zwiedzać na rowerze. W maju 2020 r. została tu 
otwarta nowa trasa rowerowo-piesza o długości 9,1 km. Początek trasy zlokalizowany 
jest w zachodniej części gminy, a następnie przebiega przez miejscowości: Podmiejska 
Wola, Miechów i Bukowska Wola. Ciekawostką jest, że ścieżka została poprowadzona 
po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej. Dodatkową atrakcją, przy miejscu obsługi ro-
werzystów (MOR) są tablice informacyjne o historii wąskotorówki oraz lokomotywa 
wykonana na wzór tej, która niegdyś jeździła trasą Charsznica – Działoszyce.

Warto odwiedzić wyjątkowy park w Miechowie. Jest to wspaniałe miejsce do spę-
dzania wolnego czasu dla całej rodziny. Znajdziemy tu boisko do ćwiczeń, ścieżkę dla 
rolek i rowerów, korty tenisowe, oraz place zabaw dla dzieci. Charakteru nowemu 
parkowi dodają elementy jego architektury: altana, pergole, fontanny. Uwagę zwraca 
zagospodarowanie wyspy parkowej. Zdecydowanie warto zajrzeć do Ogrodu ZEN. Od-
nowiona została elewacja zabytkowego budynku, tzw. Domu Ogrodnika, który dodaje 
parkowi uroku.

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2021

Wydawnictwo 
nie odpowiada za treść i aktualność reklam 

oraz danych dotyczących gminy
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•  dostawa wody pitnej i eksploatacja sieci kanalizacyjnej
•  odbiór nieczystości płynnych
•  udrażnianie i konserwacja kanalizacji (również wewnątrz budynków)
•  wykonywanie przyłączy oraz sieci wodno-kanalizacyjnych 

(między innymi w technice bezwykopowej)
•  diagnostyka sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

(także za pomocą kamery video)
•  wykonywanie robót ziemnych
•  zgrzewanie doczołowe rur PP oraz PE
•  utrzymywanie terenów zielonych i wykaszanie poboczy dróg
• inne usługi komunalne

www.zwikmiechow.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 
W MIECHOWIE SP. Z O.O.

ŚWIADCZYMY USŁUGI:

Siedziba
ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów
� 41 383 11 19 
� biuro@zwikmiechow.pl
ZGŁASZANIE AWARII 
� 41 383 11 19, 533 383 604

32-200 MIECHÓW, ul. KAMIENNA 18
e-mail: zlometmiechow@interia.pl
www.zlometmiechow.pl

� 505 582 273
� 506 778 825
� 513 650 300

SKUP ZŁOMU
SPRZEDAŻ WYROBÓW HUTNICZYCH

MIECHÓW

PROJEKTY DOMÓW
Studio Usług Inżyniersko Budowlanych „AKANT”

mgr inż. Ryszard Duda
� 696 783 575

32-200 Miechów, 
ul. Sienkiewicza 25 pok. 20, tel. 601 299 551

(BUDYNEK URZĘDU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE)
� studiord13@poczta.onet.pl

www.biuroprojektowakant.com.pl   
Nadleśnictwo Miechów

os. Kolejowe 54a, 32-200 Miechów
tel. 41 38 250 00, fax 41 38 250 02
e-mail: miechow@krakow.lasy.gov.pl
www.miechow.krakow.lasy.gov.pl

Fot. J. Karczmarski

Delikatesy Mięsno-Wędliniarskie DOMI

CENTRUM KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE
Twoje centrum pozytywnych wrażeń
www.ckis.miechow.eu

WYDARZENIA KULTURALNO-SPORTOWE 
W GMINIE MIECHÓW

Zwiedzanie gminy warto połączyć z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, 
które pokazują jej charakter i świetnie eksponują jej największe atuty. Jarmark Wiel-
kanocny odbywa się w Miechowie od 2014 r. Turyści i odwiedzający tłumnie przy-
jeżdżający do Miechowa mogą się dowiedzieć, że to dzięki miechowskim bożogrob-
com Święta Wielkanocne w Polsce mają tak szczególną oprawę. Do najciekawszych 
wydarzeń można zaliczyć Święto Storczyka odbywające się co roku w maju na terenie 
obszaru Natura 2000 Kalina Mała. Wśród licznych atrakcji znajdują się wyjścia z prze-
wodnikami na murawy kserotermiczne, wyjścia do lasu z ornitologiem, projekcja fi l-
mów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykłady o tematyce przy-
rodniczej. Podczas święta można skosztować przysmaków przygotowanych przez koła 
gospodyń, a również wziąć udział konkursach i warsztatach dla dzieci. Ważnym wyda-
rzeniem są Dni Miechowa. Impreza odbywająca się w czerwcu jest największym świę-
tem miasta, przyciągającym mieszkańców oraz turystów. Koncerty gwiazd polskiej 
sceny, wesołe miasteczko i świetna zabawa – zagwarantowane! „Polska Jerozolima” 
co dwa lata we wrześniu odwiedzana jest przez członków Zakonu Bożogrobców z ca-
łego świata podczas Miechowskich Dni Jerozolimy. Uczestnictwo w tym wydarzeniu 
jest okazją, aby dowiedzieć się wiele na temat historii bazyliki i zakonu – szczególnie 
podczas wartościowych konferencji naukowych. Ciekawym elementem wydarzenia są 
koncerty organizowane w kościele.

To tylko wybrane imprezy organizowane i współorganizowane przez CKiS w Mie-
chowie – polecamy śledzenie strony www.ckis.miechów.eu, gdzie znajdziemy najnow-
sze informacje na ten temat.

 

Gmina i miasto Miechów znajdują się w północnej części województwa małopol-
skiego. Samo miasto Miechów położone przy trasie krajowej E7 (40 km od Krakowa 
i 80 km od Kielc) jest stolicą gminy oraz powiatu.

Wizytówką gminy jest Bazylika Grobu Bożego w Miechowie, która przyciąga piel-
grzymów i turystów z całej Polski. Miechów znany jako „polska Jerozolima” to miej-
sce, które warto poznać nie tylko ze względu na unikatowe zabytki i bogatą historię. 
Świetnie skomunikowane z pobliskim Krakowem miasto otacza wyjątkowa przyroda. 
Piesze lub rowerowe wycieczki „krainą storczyków” są wciąż coraz bardziej docenianą 
formą turystyki.

Bogatą ofertą rekreacyjno-kulturalną może się pochwalić Centrum Kultury i Spor-
tu w Miechowie. Pod jego szyldem funkcjonuje Kryta Pływalnia, Dom Kultury z Cyfro-
wym Kinem „Gryf” oraz Punkt Informacji Turystycznej MSIT Miechów. W Miechowie 
warto zajrzeć do obiektów prowadzonych przez BWA „U Jaksy”- do Galerii „U Jaksy”, 
Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego oraz Dworku „Zacisze”. O historii re-
gionu zaś doskonale opowiadają wystawy w Muzeum Ziemi Miechowskiej. Przemiesz-
czanie się na terenie miasta ułatwi ekologiczny system transportu publicznego.

Imprezy i wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie gminy na stałe wpisały 
się w jej historię i są jej dodatkowym atutem. Nowoczesny park oraz trasa pieszo-
-rowerowa śladem kolejki wąskotorowej stwarzają tu warunki do rodzinnego, aktyw-
nego wypoczynku.

Drogi Gościu, witamy Cię serdecznie 
i zapraszamy do poznania miejsca, które z pewnością 

Ci się spodoba i pozwoli przyjemnie spędzić czas.

MIECHÓW – „POLSKA JEROZOLIMA” – FASCYNUJĄCE MIEJSCE 
NA MAPIE PIELGRZYMKOWEJ MAŁOPOLSKI

• W XII wieku właściciel Miechowa, Jaksa wyprawił się do Jerozolimy. Sprowadził 
stamtąd zakonników – stróżów Grobu Bożego zwanych Bożogrobcami. Ufundował on 
zakonnikom kościół i klasztor oraz podarował im Miechów wraz z sąsiednimi miejsco-
wościami. Do zadań zakonu w Jerozolimie należała opieka nad Grobem Bożym oraz 
pielgrzymami do niego przybywającymi. To Bożogrobcom zawdzięczamy powstanie 
w Polsce kopii jerozolimskiego Grobu Pana Jezusa.

KRYTA PŁYWALNIA
Kryta pływalnia w Miechowie to komfortowy 

obiekt sportowo-rekreacyjny. Początkującym po-
zwala oswoić się z wodą i opanować podstawowe 
style pływania pod okiem wykwalifi kowanych in-
struktorów i ratowników. Dla doświadczonych pły-
waków jest świetnym miejscem do rozwijania umie-
jętności i czerpania przyjemności z pływania.

Obiekt dysponuje basenem sportowym (6 to-
rów o szerokości 2 m i długości 25 m) a także re-
kreacyjnym (dysze masujące, gejzer i wodospad), 
brodzikiem oraz zjeżdżalnią wewnętrzną o długości 
56 m. Można tu nie tylko popływać, ale także spę-
dzić czas w saunie. Po wysiłku fi zycznym wskazany 
jest masaż. Strefa SPA to doskonałe miejsce, by zre-
laksować się po zajęciach sportowych. Zabiegi znaj-
dujące się w ofercie wpływają pozytywnie na ciało 
i uspokajają. Po chwili wytchnienia można zagrać 
w kręgle lub squasha. Warto również odwiedzić 
grotę solną. Naturalna sól morska z Morza Martwe-
go, Czarnego i Czerwonego wykorzystana w gro-
cie niezwykle korzystnie wpływa na samopoczucie 
i działa relaksująco.

DOM KULTURY
Jest to miejsce otwarte na kulturalne potrzeby 

społeczności. Jego działalność przede wszystkim 
skupia się na upowszechnianiu kultury, edukacji 
i wychowaniu przez sztukę. W pełni rozwija się tu 
amatorski ruch artystyczny, działają zespoły wokal-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywają się 
zajęcia plastyczne oraz sportowe, prężnie rozwija 
się sekcja rowerowa oraz modelarska. Komplekso-
wa oferta programowa – kulturalna, edukacyjna, 
i rekreacyjno-sportowa – skierowana jest do wszyst-
kich grup wiekowych, od dzieci, po uczestników Klu-
bu Seniora.

Działające tu Kino „Gryf” dysponuje 218 miej-
scami. Jest ono wyposażone w nowoczesne projek-
tory cyfrowe, co pozwala widzom odbierać dzieła 
fi lmowe w najwyższym standardzie. Nowoczesny 
system sprzedaży umożliwia zakup biletu za pośred-
nictwem Internetu.

 PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
MSIT MIECHÓW
W zlokalizowanym punkcie w pobliżu Bazyliki 

Grobu Bożego, można uzyskać informacje na temat 
atrakcji turystycznych Miechowa oraz okolic. Punkt 
działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Dostępne są tu foldery o zabytkach 
i ciekawych miejscach zarówno na Ziemi Miechow-
skiej jak i w Małopolsce. Dzięki niemu zaplanowanie 
wypoczynku w Gminie Miechów jest dużo łatwiej-
sze. Ponadto można tu zakupić widokówki, publika-
cje oraz drobne pamiątki.

• W 1187 roku Jerozolima została zdobyta przez wojska Saladyna. Chrześcijanie 
zostali stamtąd wypędzeni. Grób Pański był więc niedostępny dla pielgrzymów, stąd 
też Miechów stał się celem pątników z całej Europy.

• Grób, który obecnie znajduje się w Miechowie, to kopia pochodząca z roku 
1530. Co ciekawe – w Jerozolimie trzeba było odbudować Grób Pański, zniszczony 
w wyniku wielkiego trzęsienia ziemi. Kopia jerozolimska pochodzi z końca XVI wieku, 
więc kopia miechowska jest starsza od tej, która znajduje się w Jerozolimie.

• Cechą duchowości Bożogrobców było rozpamiętywanie ostatnich dni życia 
Chrystusa, to Bożogrobcy zapoczątkowali zwyczaj strojenia i odwiedzania Grobu Chry-
stusa w Wielkim Tygodniu.

• W Miechowie możemy zobaczyć fragment skały, w której wykuty był Grób Chry-
stusa. Jest on oprawiony w koronę cierniową odlaną z brązu i wbudowany w ścianę 
Kaplicę Grobu Pańskiego.

• Zakon Bożogrobców został skasowany przez Rosjan w 1819 roku. Od tamte-
go momentu miechowskim sanktuarium opiekują się księża diecezjalni. Natomiast 
w 1846 roku został powołany Zakon Rycerski Grobu Bożego. Jest to jednak zakon 
świecki. Siedziby tego zakonu znajdują się na całym świecie. W Miechowie ma on 
swoją siedzibę główną. Zasadniczym jego celem jest opieka nad chrześcijanami w Je-
rozolimie.

• Od XIV wieku pielgrzymi, pod zwykłymi warunkami, mogą otrzymać w sanktu-
arium odpust zupełny przez cały rok.

• W znajdującej się na krużgankach Kaplicy Boskiego Oblicza można podziwiać ko-
pię Całunu Turyńskiego oraz wystawę dotyczącą Chusty z Manopello. Wystawa wzbo-
gacona jest światłem i dźwiękiem, który wprowadza w niezwykły klimat. Ciekawy jest 
również układ przestrzenny wystawy – przez wąski korytarz możemy przejść schoda-
mi w dół do fi gury Chrystusa leżącej w grobie, mającej nałożoną Chustę z Manopello. 
W trakcie zwiedzania zobaczyć można również specjalny fi lm.

• Na świecie są tylko dwa Sanktuaria Grobu Bożego – w Miechowie oraz w Jero-
zolimie.

INNE ZABYTKI I MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA 
W GMINIE MIECHÓW

Dworek „Zacisze” w Miechowie – XVIII-wieczny modrzewiowy dworek znajduje 
się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Prowadzi go Biuro Wystaw Arty-
stycznych „U Jaksy”. Jest to parterowy budynek o konstrukcji zrębowej na zakładkę, 
przykryty łamanym dachem polskim, pokrytym gontem. Budynek jest dwutaktowy 
z sienią na osi poprzecznej. Z sieni można wyjść na dwa ganeczki, które nadają mu 
dworski charakter. Warto pospacerować po ogrodzie, w którym znajdują się rzeźby 
wyjątkowych artystów.

Galeria sztuki „U Jaksy” i Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego w Miecho-
wie – zlokalizowana w oryginalnych piwnicach z surowego kamienia i gotyckiej ce-
gły – w podziemiach zabudowań poklasztornych Zakonu Bożogrobców galeria jest 
ważnym ośrodkiem życia artystycznego i kulturalnego Miechowa. W galerii prezen-
tują swoja twórczość artyści polscy i zagraniczni, organizowane są tu kameralne kon-
certy, projekcje fi lmów autorskich. Warto odwiedzić również Dom Pracy Twórczej 
im. S. Żechowskiego, gdzie udostępnione są oryginalne prace artysty pochodzącego 
z Ziemi Miechowskiej.

Muzeum Ziemi Miechowskiej – to tutaj dowiemy się więcej na temat bogatej hi-
storii Miechowa. Niegdyś budynek był siedzibą generałów zakonu – których wizerunki 
można dziś zobaczyć na portretach zdobiących ściany muzeum. Warto zatrzymać się 
dłużej przy stałej wystawie, na której prezentowane są najcenniejsze tkaniny i szaty 
liturgiczne przez stulecia gromadzone w klasztornym skarbcu bożogrobców. Kolekcja 
tkanin składa się z blisko 200 zabytkowych tekstyliów powstałych na przestrzeni kil-

ku stuleci w słynnych ośrodkach europejskich. Kolejna wystawa poświęcona została 
powstaniu styczniowemu i bitwie miechowskiej, która rozegrała się na ulicach miasta 
17 lutego 1863 r. Niezwykle ciekawe są również wystawy czasowe.

Przesławice – drewniany kościół Kościół NMP Królowej Polski określany jest bu-
dowlą „wędrującą”. Pierwotnie znajdował się w miejscowości Gołcza. Po poddaniu go 
konserwacji w 1974 r. został przeniesiony do Przesławic. Kościół jest jednym z obiek-
tów na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Kościół św. Krzyża w Siedliskach – wybudowany przez bożogrobców na przeło-
mie XV i XVI w. posiada barokowe wyposażenie oraz ładną, drewnianą dzwonnicę. 
Ciekawostką jest, że bożogrobcy mieli zwyczaj odprawiania procesji do tego miejsca. 
Niedaleko od kościoła na łąkach znajduje się źródło uważane za cudowne.

AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU 
W „KRAINIE STORCZYKA”

Zdecydowanym atutem okolic Miechowa są krajobrazy oraz wyjątkowa przyroda. 
Na samym terenie Gminy Miechów zostało utworzonych aż osiem ostoi europejskiej 
sieci ekologicznej Natura 2000, w których charakterystyczne są kwietne murawy kse-
rotermiczne. Bogactwem wyżyny miechowskiej są zachwycające storczyki kwitnące 
późną wiosną i latem. Można tu spotkać m.in. obuwika pospolitego, storczyka kukaw-
kę czy dwulistnika muszego. Lista tych kolorowych kwiatów jest długa, a odkrywanie 
i fotografowanie kolejnych gatunków może być świetną przygodą dla całej rodziny. 
Storczyki cieszą oczy feerią barw i są niezwykle piękne, ale pamiętajmy, że są to rzad-
kie i chronione okazy, których nie wolno zrywać.

Sam Miechów i okolice warto zwiedzać na rowerze. W maju 2020 r. została tu 
otwarta nowa trasa rowerowo-piesza o długości 9,1 km. Początek trasy zlokalizowany 
jest w zachodniej części gminy, a następnie przebiega przez miejscowości: Podmiejska 
Wola, Miechów i Bukowska Wola. Ciekawostką jest, że ścieżka została poprowadzona 
po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej. Dodatkową atrakcją, przy miejscu obsługi ro-
werzystów (MOR) są tablice informacyjne o historii wąskotorówki oraz lokomotywa 
wykonana na wzór tej, która niegdyś jeździła trasą Charsznica – Działoszyce.

Warto odwiedzić wyjątkowy park w Miechowie. Jest to wspaniałe miejsce do spę-
dzania wolnego czasu dla całej rodziny. Znajdziemy tu boisko do ćwiczeń, ścieżkę dla 
rolek i rowerów, korty tenisowe, oraz place zabaw dla dzieci. Charakteru nowemu 
parkowi dodają elementy jego architektury: altana, pergole, fontanny. Uwagę zwraca 
zagospodarowanie wyspy parkowej. Zdecydowanie warto zajrzeć do Ogrodu ZEN. Od-
nowiona została elewacja zabytkowego budynku, tzw. Domu Ogrodnika, który dodaje 
parkowi uroku.

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2021

Wydawnictwo 
nie odpowiada za treść i aktualność reklam 

oraz danych dotyczących gminy

Redaktor Wydania: Romuald Mencel
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Korekta: Agnieszka Kajak
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•  dostawa wody pitnej i eksploatacja sieci kanalizacyjnej
•  odbiór nieczystości płynnych
•  udrażnianie i konserwacja kanalizacji (również wewnątrz budynków)
•  wykonywanie przyłączy oraz sieci wodno-kanalizacyjnych 

(między innymi w technice bezwykopowej)
•  diagnostyka sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

(także za pomocą kamery video)
•  wykonywanie robót ziemnych
•  zgrzewanie doczołowe rur PP oraz PE
•  utrzymywanie terenów zielonych i wykaszanie poboczy dróg
• inne usługi komunalne

www.zwikmiechow.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 
W MIECHOWIE SP. Z O.O.

Ś W I A D C Z Y M Y  U S Ł U G I :

Siedziba
ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów
� 41 383 11 19 
� biuro@zwikmiechow.pl
ZGŁASZANIE AWARII 
� 41 383 11 19, 533 383 604

32-200 MIECHÓW, ul. KAMIENNA 18
e-mail: zlometmiechow@interia.pl
www.zlometmiechow.pl

� 505 582 273
� 506 778 825
� 513 650 300

SKUP ZŁOMU
SPRZEDAŻ WYROBÓW HUTNICZYCH

MIECHÓW

PROJEKTY DOMÓW
Studio Usług Inżyniersko Budowlanych „AKANT”

mgr inż. Ryszard Duda
� 696 783 575

32-200 Miechów, 
ul. Sienkiewicza 25 pok. 20, tel. 601 299 551

(BUDYNEK URZĘDU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE)
� studiord13@poczta.onet.pl

www.biuroprojektowakant.com.pl   
Nadleśnictwo Miechów

os. Kolejowe 54a, 32-200 Miechów
tel. 41 38 250 00, fax 41 38 250 02
e-mail: miechow@krakow.lasy.gov.pl
www.miechow.krakow.lasy.gov.pl

Fot. J. Karczmarski

Delikatesy Mięsno-Wędliniarskie DOMI

CENTRUM KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE
Twoje centrum pozytywnych wrażeń
www.ckis.miechow.eu

WYDARZENIA KULTURALNO-SPORTOWE 
W GMINIE MIECHÓW

Zwiedzanie gminy warto połączyć z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, 
które pokazują jej charakter i świetnie eksponują jej największe atuty. Jarmark Wiel-
kanocny odbywa się w Miechowie od 2014 r. Turyści i odwiedzający tłumnie przy-
jeżdżający do Miechowa mogą się dowiedzieć, że to dzięki miechowskim bożogrob-
com Święta Wielkanocne w Polsce mają tak szczególną oprawę. Do najciekawszych 
wydarzeń można zaliczyć Święto Storczyka odbywające się co roku w maju na terenie 
obszaru Natura 2000 Kalina Mała. Wśród licznych atrakcji znajdują się wyjścia z prze-
wodnikami na murawy kserotermiczne, wyjścia do lasu z ornitologiem, projekcja fi l-
mów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykłady o tematyce przy-
rodniczej. Podczas święta można skosztować przysmaków przygotowanych przez koła 
gospodyń, a również wziąć udział konkursach i warsztatach dla dzieci. Ważnym wyda-
rzeniem są Dni Miechowa. Impreza odbywająca się w czerwcu jest największym świę-
tem miasta, przyciągającym mieszkańców oraz turystów. Koncerty gwiazd polskiej 
sceny, wesołe miasteczko i świetna zabawa – zagwarantowane! „Polska Jerozolima” 
co dwa lata we wrześniu odwiedzana jest przez członków Zakonu Bożogrobców z ca-
łego świata podczas Miechowskich Dni Jerozolimy. Uczestnictwo w tym wydarzeniu 
jest okazją, aby dowiedzieć się wiele na temat historii bazyliki i zakonu – szczególnie 
podczas wartościowych konferencji naukowych. Ciekawym elementem wydarzenia są 
koncerty organizowane w kościele.

To tylko wybrane imprezy organizowane i współorganizowane przez CKiS w Mie-
chowie – polecamy śledzenie strony www.ckis.miechów.eu, gdzie znajdziemy najnow-
sze informacje na ten temat.



 

Gmina i miasto Miechów znajdują się w północnej części województwa małopol-
skiego. Samo miasto Miechów położone przy trasie krajowej E7 (40 km od Krakowa 
i 80 km od Kielc) jest stolicą gminy oraz powiatu.

Wizytówką gminy jest Bazylika Grobu Bożego w Miechowie, która przyciąga piel-
grzymów i turystów z całej Polski. Miechów znany jako „polska Jerozolima” to miej-
sce, które warto poznać nie tylko ze względu na unikatowe zabytki i bogatą historię. 
Świetnie skomunikowane z pobliskim Krakowem miasto otacza wyjątkowa przyroda. 
Piesze lub rowerowe wycieczki „krainą storczyków” są wciąż coraz bardziej docenianą 
formą turystyki.

Bogatą ofertą rekreacyjno-kulturalną może się pochwalić Centrum Kultury i Spor-
tu w Miechowie. Pod jego szyldem funkcjonuje Kryta Pływalnia, Dom Kultury z Cyfro-
wym Kinem „Gryf” oraz Punkt Informacji Turystycznej MSIT Miechów. W Miechowie 
warto zajrzeć do obiektów prowadzonych przez BWA „U Jaksy”- do Galerii „U Jaksy”, 
Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego oraz Dworku „Zacisze”. O historii re-
gionu zaś doskonale opowiadają wystawy w Muzeum Ziemi Miechowskiej. Przemiesz-
czanie się na terenie miasta ułatwi ekologiczny system transportu publicznego.

Imprezy i wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie gminy na stałe wpisały 
się w jej historię i są jej dodatkowym atutem. Nowoczesny park oraz trasa pieszo-
-rowerowa śladem kolejki wąskotorowej stwarzają tu warunki do rodzinnego, aktyw-
nego wypoczynku.

Drogi Gościu, witamy Cię serdecznie 
i zapraszamy do poznania miejsca, które z pewnością 

Ci się spodoba i pozwoli przyjemnie spędzić czas.

MIECHÓW – „POLSKA JEROZOLIMA” – FASCYNUJĄCE MIEJSCE 
NA MAPIE PIELGRZYMKOWEJ MAŁOPOLSKI

• W XII wieku właściciel Miechowa, Jaksa wyprawił się do Jerozolimy. Sprowadził 
stamtąd zakonników – stróżów Grobu Bożego zwanych Bożogrobcami. Ufundował on 
zakonnikom kościół i klasztor oraz podarował im Miechów wraz z sąsiednimi miejsco-
wościami. Do zadań zakonu w Jerozolimie należała opieka nad Grobem Bożym oraz 
pielgrzymami do niego przybywającymi. To Bożogrobcom zawdzięczamy powstanie 
w Polsce kopii jerozolimskiego Grobu Pana Jezusa.

KRYTA PŁYWALNIA
Kryta pływalnia w Miechowie to komfortowy 

obiekt sportowo-rekreacyjny. Początkującym po-
zwala oswoić się z wodą i opanować podstawowe 
style pływania pod okiem wykwalifi kowanych in-
struktorów i ratowników. Dla doświadczonych pły-
waków jest świetnym miejscem do rozwijania umie-
jętności i czerpania przyjemności z pływania.

Obiekt dysponuje basenem sportowym (6 to-
rów o szerokości 2 m i długości 25 m) a także re-
kreacyjnym (dysze masujące, gejzer i wodospad), 
brodzikiem oraz zjeżdżalnią wewnętrzną o długości 
56 m. Można tu nie tylko popływać, ale także spę-
dzić czas w saunie. Po wysiłku fi zycznym wskazany 
jest masaż. Strefa SPA to doskonałe miejsce, by zre-
laksować się po zajęciach sportowych. Zabiegi znaj-
dujące się w ofercie wpływają pozytywnie na ciało 
i uspokajają. Po chwili wytchnienia można zagrać 
w kręgle lub squasha. Warto również odwiedzić 
grotę solną. Naturalna sól morska z Morza Martwe-
go, Czarnego i Czerwonego wykorzystana w gro-
cie niezwykle korzystnie wpływa na samopoczucie 
i działa relaksująco.

DOM KULTURY
Jest to miejsce otwarte na kulturalne potrzeby 

społeczności. Jego działalność przede wszystkim 
skupia się na upowszechnianiu kultury, edukacji 
i wychowaniu przez sztukę. W pełni rozwija się tu 
amatorski ruch artystyczny, działają zespoły wokal-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywają się 
zajęcia plastyczne oraz sportowe, prężnie rozwija 
się sekcja rowerowa oraz modelarska. Komplekso-
wa oferta programowa – kulturalna, edukacyjna, 
i rekreacyjno-sportowa – skierowana jest do wszyst-
kich grup wiekowych, od dzieci, po uczestników Klu-
bu Seniora.

Działające tu Kino „Gryf” dysponuje 218 miej-
scami. Jest ono wyposażone w nowoczesne projek-
tory cyfrowe, co pozwala widzom odbierać dzieła 
fi lmowe w najwyższym standardzie. Nowoczesny 
system sprzedaży umożliwia zakup biletu za pośred-
nictwem Internetu.

 PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
MSIT MIECHÓW
W zlokalizowanym punkcie w pobliżu Bazyliki 

Grobu Bożego, można uzyskać informacje na temat 
atrakcji turystycznych Miechowa oraz okolic. Punkt 
działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Dostępne są tu foldery o zabytkach 
i ciekawych miejscach zarówno na Ziemi Miechow-
skiej jak i w Małopolsce. Dzięki niemu zaplanowanie 
wypoczynku w Gminie Miechów jest dużo łatwiej-
sze. Ponadto można tu zakupić widokówki, publika-
cje oraz drobne pamiątki.

• W 1187 roku Jerozolima została zdobyta przez wojska Saladyna. Chrześcijanie 
zostali stamtąd wypędzeni. Grób Pański był więc niedostępny dla pielgrzymów, stąd 
też Miechów stał się celem pątników z całej Europy.

• Grób, który obecnie znajduje się w Miechowie, to kopia pochodząca z roku 
1530. Co ciekawe – w Jerozolimie trzeba było odbudować Grób Pański, zniszczony 
w wyniku wielkiego trzęsienia ziemi. Kopia jerozolimska pochodzi z końca XVI wieku, 
więc kopia miechowska jest starsza od tej, która znajduje się w Jerozolimie.

• Cechą duchowości Bożogrobców było rozpamiętywanie ostatnich dni życia 
Chrystusa, to Bożogrobcy zapoczątkowali zwyczaj strojenia i odwiedzania Grobu Chry-
stusa w Wielkim Tygodniu.

• W Miechowie możemy zobaczyć fragment skały, w której wykuty był Grób Chry-
stusa. Jest on oprawiony w koronę cierniową odlaną z brązu i wbudowany w ścianę 
Kaplicę Grobu Pańskiego.

• Zakon Bożogrobców został skasowany przez Rosjan w 1819 roku. Od tamte-
go momentu miechowskim sanktuarium opiekują się księża diecezjalni. Natomiast 
w 1846 roku został powołany Zakon Rycerski Grobu Bożego. Jest to jednak zakon 
świecki. Siedziby tego zakonu znajdują się na całym świecie. W Miechowie ma on 
swoją siedzibę główną. Zasadniczym jego celem jest opieka nad chrześcijanami w Je-
rozolimie.

• Od XIV wieku pielgrzymi, pod zwykłymi warunkami, mogą otrzymać w sanktu-
arium odpust zupełny przez cały rok.

• W znajdującej się na krużgankach Kaplicy Boskiego Oblicza można podziwiać ko-
pię Całunu Turyńskiego oraz wystawę dotyczącą Chusty z Manopello. Wystawa wzbo-
gacona jest światłem i dźwiękiem, który wprowadza w niezwykły klimat. Ciekawy jest 
również układ przestrzenny wystawy – przez wąski korytarz możemy przejść schoda-
mi w dół do fi gury Chrystusa leżącej w grobie, mającej nałożoną Chustę z Manopello. 
W trakcie zwiedzania zobaczyć można również specjalny fi lm.

• Na świecie są tylko dwa Sanktuaria Grobu Bożego – w Miechowie oraz w Jero-
zolimie.

INNE ZABYTKI I MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA 
W GMINIE MIECHÓW

Dworek „Zacisze” w Miechowie – XVIII-wieczny modrzewiowy dworek znajduje 
się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Prowadzi go Biuro Wystaw Arty-
stycznych „U Jaksy”. Jest to parterowy budynek o konstrukcji zrębowej na zakładkę, 
przykryty łamanym dachem polskim, pokrytym gontem. Budynek jest dwutaktowy 
z sienią na osi poprzecznej. Z sieni można wyjść na dwa ganeczki, które nadają mu 
dworski charakter. Warto pospacerować po ogrodzie, w którym znajdują się rzeźby 
wyjątkowych artystów.

Galeria sztuki „U Jaksy” i Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego w Miecho-
wie – zlokalizowana w oryginalnych piwnicach z surowego kamienia i gotyckiej ce-
gły – w podziemiach zabudowań poklasztornych Zakonu Bożogrobców galeria jest 
ważnym ośrodkiem życia artystycznego i kulturalnego Miechowa. W galerii prezen-
tują swoja twórczość artyści polscy i zagraniczni, organizowane są tu kameralne kon-
certy, projekcje fi lmów autorskich. Warto odwiedzić również Dom Pracy Twórczej 
im. S. Żechowskiego, gdzie udostępnione są oryginalne prace artysty pochodzącego 
z Ziemi Miechowskiej.

Muzeum Ziemi Miechowskiej – to tutaj dowiemy się więcej na temat bogatej hi-
storii Miechowa. Niegdyś budynek był siedzibą generałów zakonu – których wizerunki 
można dziś zobaczyć na portretach zdobiących ściany muzeum. Warto zatrzymać się 
dłużej przy stałej wystawie, na której prezentowane są najcenniejsze tkaniny i szaty 
liturgiczne przez stulecia gromadzone w klasztornym skarbcu bożogrobców. Kolekcja 
tkanin składa się z blisko 200 zabytkowych tekstyliów powstałych na przestrzeni kil-

ku stuleci w słynnych ośrodkach europejskich. Kolejna wystawa poświęcona została 
powstaniu styczniowemu i bitwie miechowskiej, która rozegrała się na ulicach miasta 
17 lutego 1863 r. Niezwykle ciekawe są również wystawy czasowe.

Przesławice – drewniany kościół Kościół NMP Królowej Polski określany jest bu-
dowlą „wędrującą”. Pierwotnie znajdował się w miejscowości Gołcza. Po poddaniu go 
konserwacji w 1974 r. został przeniesiony do Przesławic. Kościół jest jednym z obiek-
tów na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Kościół św. Krzyża w Siedliskach – wybudowany przez bożogrobców na przeło-
mie XV i XVI w. posiada barokowe wyposażenie oraz ładną, drewnianą dzwonnicę. 
Ciekawostką jest, że bożogrobcy mieli zwyczaj odprawiania procesji do tego miejsca. 
Niedaleko od kościoła na łąkach znajduje się źródło uważane za cudowne.

AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU 
W „KRAINIE STORCZYKA”

Zdecydowanym atutem okolic Miechowa są krajobrazy oraz wyjątkowa przyroda. 
Na samym terenie Gminy Miechów zostało utworzonych aż osiem ostoi europejskiej 
sieci ekologicznej Natura 2000, w których charakterystyczne są kwietne murawy kse-
rotermiczne. Bogactwem wyżyny miechowskiej są zachwycające storczyki kwitnące 
późną wiosną i latem. Można tu spotkać m.in. obuwika pospolitego, storczyka kukaw-
kę czy dwulistnika muszego. Lista tych kolorowych kwiatów jest długa, a odkrywanie 
i fotografowanie kolejnych gatunków może być świetną przygodą dla całej rodziny. 
Storczyki cieszą oczy feerią barw i są niezwykle piękne, ale pamiętajmy, że są to rzad-
kie i chronione okazy, których nie wolno zrywać.

Sam Miechów i okolice warto zwiedzać na rowerze. W maju 2020 r. została tu 
otwarta nowa trasa rowerowo-piesza o długości 9,1 km. Początek trasy zlokalizowany 
jest w zachodniej części gminy, a następnie przebiega przez miejscowości: Podmiejska 
Wola, Miechów i Bukowska Wola. Ciekawostką jest, że ścieżka została poprowadzona 
po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej. Dodatkową atrakcją, przy miejscu obsługi ro-
werzystów (MOR) są tablice informacyjne o historii wąskotorówki oraz lokomotywa 
wykonana na wzór tej, która niegdyś jeździła trasą Charsznica – Działoszyce.

Warto odwiedzić wyjątkowy park w Miechowie. Jest to wspaniałe miejsce do spę-
dzania wolnego czasu dla całej rodziny. Znajdziemy tu boisko do ćwiczeń, ścieżkę dla 
rolek i rowerów, korty tenisowe, oraz place zabaw dla dzieci. Charakteru nowemu 
parkowi dodają elementy jego architektury: altana, pergole, fontanny. Uwagę zwraca 
zagospodarowanie wyspy parkowej. Zdecydowanie warto zajrzeć do Ogrodu ZEN. Od-
nowiona została elewacja zabytkowego budynku, tzw. Domu Ogrodnika, który dodaje 
parkowi uroku.

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2021

Wydawnictwo 
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•  dostawa wody pitnej i eksploatacja sieci kanalizacyjnej
•  odbiór nieczystości płynnych
•  udrażnianie i konserwacja kanalizacji (również wewnątrz budynków)
•  wykonywanie przyłączy oraz sieci wodno-kanalizacyjnych 

(między innymi w technice bezwykopowej)
•  diagnostyka sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

(także za pomocą kamery video)
•  wykonywanie robót ziemnych
•  zgrzewanie doczołowe rur PP oraz PE
•  utrzymywanie terenów zielonych i wykaszanie poboczy dróg
• inne usługi komunalne

www.zwikmiechow.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 
W MIECHOWIE SP. Z O.O.

Ś W I A D C Z Y M Y  U S Ł U G I :

Siedziba
ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów
� 41 383 11 19 
� biuro@zwikmiechow.pl
ZGŁASZANIE AWARII 
� 41 383 11 19, 533 383 604

32-200 MIECHÓW, ul. KAMIENNA 18
e-mail: zlometmiechow@interia.pl
www.zlometmiechow.pl

� 505 582 273
� 506 778 825
� 513 650 300

SKUP ZŁOMU
SPRZEDAŻ WYROBÓW HUTNICZYCH

MIECHÓW

PROJEKTY DOMÓW
Studio Usług Inżyniersko Budowlanych „AKANT”

mgr inż. Ryszard Duda
� 696 783 575

32-200 Miechów, 
ul. Sienkiewicza 25 pok. 20, tel. 601 299 551

(BUDYNEK URZĘDU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE)
� studiord13@poczta.onet.pl

www.biuroprojektowakant.com.pl   
Nadleśnictwo Miechów

os. Kolejowe 54a, 32-200 Miechów
tel. 41 38 250 00, fax 41 38 250 02
e-mail: miechow@krakow.lasy.gov.pl
www.miechow.krakow.lasy.gov.pl
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Delikatesy Mięsno-Wędliniarskie DOMI

CENTRUM KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE
Twoje centrum pozytywnych wrażeń
www.ckis.miechow.eu

WYDARZENIA KULTURALNO-SPORTOWE 
W GMINIE MIECHÓW

Zwiedzanie gminy warto połączyć z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, 
które pokazują jej charakter i świetnie eksponują jej największe atuty. Jarmark Wiel-
kanocny odbywa się w Miechowie od 2014 r. Turyści i odwiedzający tłumnie przy-
jeżdżający do Miechowa mogą się dowiedzieć, że to dzięki miechowskim bożogrob-
com Święta Wielkanocne w Polsce mają tak szczególną oprawę. Do najciekawszych 
wydarzeń można zaliczyć Święto Storczyka odbywające się co roku w maju na terenie 
obszaru Natura 2000 Kalina Mała. Wśród licznych atrakcji znajdują się wyjścia z prze-
wodnikami na murawy kserotermiczne, wyjścia do lasu z ornitologiem, projekcja fi l-
mów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykłady o tematyce przy-
rodniczej. Podczas święta można skosztować przysmaków przygotowanych przez koła 
gospodyń, a również wziąć udział konkursach i warsztatach dla dzieci. Ważnym wyda-
rzeniem są Dni Miechowa. Impreza odbywająca się w czerwcu jest największym świę-
tem miasta, przyciągającym mieszkańców oraz turystów. Koncerty gwiazd polskiej 
sceny, wesołe miasteczko i świetna zabawa – zagwarantowane! „Polska Jerozolima” 
co dwa lata we wrześniu odwiedzana jest przez członków Zakonu Bożogrobców z ca-
łego świata podczas Miechowskich Dni Jerozolimy. Uczestnictwo w tym wydarzeniu 
jest okazją, aby dowiedzieć się wiele na temat historii bazyliki i zakonu – szczególnie 
podczas wartościowych konferencji naukowych. Ciekawym elementem wydarzenia są 
koncerty organizowane w kościele.

To tylko wybrane imprezy organizowane i współorganizowane przez CKiS w Mie-
chowie – polecamy śledzenie strony www.ckis.miechów.eu, gdzie znajdziemy najnow-
sze informacje na ten temat.



 

Gmina i miasto Miechów znajdują się w północnej części województwa małopol-
skiego. Samo miasto Miechów położone przy trasie krajowej E7 (40 km od Krakowa 
i 80 km od Kielc) jest stolicą gminy oraz powiatu.

Wizytówką gminy jest Bazylika Grobu Bożego w Miechowie, która przyciąga piel-
grzymów i turystów z całej Polski. Miechów znany jako „polska Jerozolima” to miej-
sce, które warto poznać nie tylko ze względu na unikatowe zabytki i bogatą historię. 
Świetnie skomunikowane z pobliskim Krakowem miasto otacza wyjątkowa przyroda. 
Piesze lub rowerowe wycieczki „krainą storczyków” są wciąż coraz bardziej docenianą 
formą turystyki.

Bogatą ofertą rekreacyjno-kulturalną może się pochwalić Centrum Kultury i Spor-
tu w Miechowie. Pod jego szyldem funkcjonuje Kryta Pływalnia, Dom Kultury z Cyfro-
wym Kinem „Gryf” oraz Punkt Informacji Turystycznej MSIT Miechów. W Miechowie 
warto zajrzeć do obiektów prowadzonych przez BWA „U Jaksy”- do Galerii „U Jaksy”, 
Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego oraz Dworku „Zacisze”. O historii re-
gionu zaś doskonale opowiadają wystawy w Muzeum Ziemi Miechowskiej. Przemiesz-
czanie się na terenie miasta ułatwi ekologiczny system transportu publicznego.

Imprezy i wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie gminy na stałe wpisały 
się w jej historię i są jej dodatkowym atutem. Nowoczesny park oraz trasa pieszo-
-rowerowa śladem kolejki wąskotorowej stwarzają tu warunki do rodzinnego, aktyw-
nego wypoczynku.

Drogi Gościu, witamy Cię serdecznie 
i zapraszamy do poznania miejsca, które z pewnością 

Ci się spodoba i pozwoli przyjemnie spędzić czas.

MIECHÓW – „POLSKA JEROZOLIMA” – FASCYNUJĄCE MIEJSCE 
NA MAPIE PIELGRZYMKOWEJ MAŁOPOLSKI

• W XII wieku właściciel Miechowa, Jaksa wyprawił się do Jerozolimy. Sprowadził 
stamtąd zakonników – stróżów Grobu Bożego zwanych Bożogrobcami. Ufundował on 
zakonnikom kościół i klasztor oraz podarował im Miechów wraz z sąsiednimi miejsco-
wościami. Do zadań zakonu w Jerozolimie należała opieka nad Grobem Bożym oraz 
pielgrzymami do niego przybywającymi. To Bożogrobcom zawdzięczamy powstanie 
w Polsce kopii jerozolimskiego Grobu Pana Jezusa.

KRYTA PŁYWALNIA
Kryta pływalnia w Miechowie to komfortowy 

obiekt sportowo-rekreacyjny. Początkującym po-
zwala oswoić się z wodą i opanować podstawowe 
style pływania pod okiem wykwalifi kowanych in-
struktorów i ratowników. Dla doświadczonych pły-
waków jest świetnym miejscem do rozwijania umie-
jętności i czerpania przyjemności z pływania.

Obiekt dysponuje basenem sportowym (6 to-
rów o szerokości 2 m i długości 25 m) a także re-
kreacyjnym (dysze masujące, gejzer i wodospad), 
brodzikiem oraz zjeżdżalnią wewnętrzną o długości 
56 m. Można tu nie tylko popływać, ale także spę-
dzić czas w saunie. Po wysiłku fi zycznym wskazany 
jest masaż. Strefa SPA to doskonałe miejsce, by zre-
laksować się po zajęciach sportowych. Zabiegi znaj-
dujące się w ofercie wpływają pozytywnie na ciało 
i uspokajają. Po chwili wytchnienia można zagrać 
w kręgle lub squasha. Warto również odwiedzić 
grotę solną. Naturalna sól morska z Morza Martwe-
go, Czarnego i Czerwonego wykorzystana w gro-
cie niezwykle korzystnie wpływa na samopoczucie 
i działa relaksująco.

DOM KULTURY
Jest to miejsce otwarte na kulturalne potrzeby 

społeczności. Jego działalność przede wszystkim 
skupia się na upowszechnianiu kultury, edukacji 
i wychowaniu przez sztukę. W pełni rozwija się tu 
amatorski ruch artystyczny, działają zespoły wokal-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywają się 
zajęcia plastyczne oraz sportowe, prężnie rozwija 
się sekcja rowerowa oraz modelarska. Komplekso-
wa oferta programowa – kulturalna, edukacyjna, 
i rekreacyjno-sportowa – skierowana jest do wszyst-
kich grup wiekowych, od dzieci, po uczestników Klu-
bu Seniora.

Działające tu Kino „Gryf” dysponuje 218 miej-
scami. Jest ono wyposażone w nowoczesne projek-
tory cyfrowe, co pozwala widzom odbierać dzieła 
fi lmowe w najwyższym standardzie. Nowoczesny 
system sprzedaży umożliwia zakup biletu za pośred-
nictwem Internetu.

 PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
MSIT MIECHÓW
W zlokalizowanym punkcie w pobliżu Bazyliki 

Grobu Bożego, można uzyskać informacje na temat 
atrakcji turystycznych Miechowa oraz okolic. Punkt 
działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Dostępne są tu foldery o zabytkach 
i ciekawych miejscach zarówno na Ziemi Miechow-
skiej jak i w Małopolsce. Dzięki niemu zaplanowanie 
wypoczynku w Gminie Miechów jest dużo łatwiej-
sze. Ponadto można tu zakupić widokówki, publika-
cje oraz drobne pamiątki.

• W 1187 roku Jerozolima została zdobyta przez wojska Saladyna. Chrześcijanie 
zostali stamtąd wypędzeni. Grób Pański był więc niedostępny dla pielgrzymów, stąd 
też Miechów stał się celem pątników z całej Europy.

• Grób, który obecnie znajduje się w Miechowie, to kopia pochodząca z roku 
1530. Co ciekawe – w Jerozolimie trzeba było odbudować Grób Pański, zniszczony 
w wyniku wielkiego trzęsienia ziemi. Kopia jerozolimska pochodzi z końca XVI wieku, 
więc kopia miechowska jest starsza od tej, która znajduje się w Jerozolimie.

• Cechą duchowości Bożogrobców było rozpamiętywanie ostatnich dni życia 
Chrystusa, to Bożogrobcy zapoczątkowali zwyczaj strojenia i odwiedzania Grobu Chry-
stusa w Wielkim Tygodniu.

• W Miechowie możemy zobaczyć fragment skały, w której wykuty był Grób Chry-
stusa. Jest on oprawiony w koronę cierniową odlaną z brązu i wbudowany w ścianę 
Kaplicę Grobu Pańskiego.

• Zakon Bożogrobców został skasowany przez Rosjan w 1819 roku. Od tamte-
go momentu miechowskim sanktuarium opiekują się księża diecezjalni. Natomiast 
w 1846 roku został powołany Zakon Rycerski Grobu Bożego. Jest to jednak zakon 
świecki. Siedziby tego zakonu znajdują się na całym świecie. W Miechowie ma on 
swoją siedzibę główną. Zasadniczym jego celem jest opieka nad chrześcijanami w Je-
rozolimie.

• Od XIV wieku pielgrzymi, pod zwykłymi warunkami, mogą otrzymać w sanktu-
arium odpust zupełny przez cały rok.

• W znajdującej się na krużgankach Kaplicy Boskiego Oblicza można podziwiać ko-
pię Całunu Turyńskiego oraz wystawę dotyczącą Chusty z Manopello. Wystawa wzbo-
gacona jest światłem i dźwiękiem, który wprowadza w niezwykły klimat. Ciekawy jest 
również układ przestrzenny wystawy – przez wąski korytarz możemy przejść schoda-
mi w dół do fi gury Chrystusa leżącej w grobie, mającej nałożoną Chustę z Manopello. 
W trakcie zwiedzania zobaczyć można również specjalny fi lm.

• Na świecie są tylko dwa Sanktuaria Grobu Bożego – w Miechowie oraz w Jero-
zolimie.

INNE ZABYTKI I MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA 
W GMINIE MIECHÓW

Dworek „Zacisze” w Miechowie – XVIII-wieczny modrzewiowy dworek znajduje 
się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Prowadzi go Biuro Wystaw Arty-
stycznych „U Jaksy”. Jest to parterowy budynek o konstrukcji zrębowej na zakładkę, 
przykryty łamanym dachem polskim, pokrytym gontem. Budynek jest dwutaktowy 
z sienią na osi poprzecznej. Z sieni można wyjść na dwa ganeczki, które nadają mu 
dworski charakter. Warto pospacerować po ogrodzie, w którym znajdują się rzeźby 
wyjątkowych artystów.

Galeria sztuki „U Jaksy” i Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego w Miecho-
wie – zlokalizowana w oryginalnych piwnicach z surowego kamienia i gotyckiej ce-
gły – w podziemiach zabudowań poklasztornych Zakonu Bożogrobców galeria jest 
ważnym ośrodkiem życia artystycznego i kulturalnego Miechowa. W galerii prezen-
tują swoja twórczość artyści polscy i zagraniczni, organizowane są tu kameralne kon-
certy, projekcje fi lmów autorskich. Warto odwiedzić również Dom Pracy Twórczej 
im. S. Żechowskiego, gdzie udostępnione są oryginalne prace artysty pochodzącego 
z Ziemi Miechowskiej.

Muzeum Ziemi Miechowskiej – to tutaj dowiemy się więcej na temat bogatej hi-
storii Miechowa. Niegdyś budynek był siedzibą generałów zakonu – których wizerunki 
można dziś zobaczyć na portretach zdobiących ściany muzeum. Warto zatrzymać się 
dłużej przy stałej wystawie, na której prezentowane są najcenniejsze tkaniny i szaty 
liturgiczne przez stulecia gromadzone w klasztornym skarbcu bożogrobców. Kolekcja 
tkanin składa się z blisko 200 zabytkowych tekstyliów powstałych na przestrzeni kil-

ku stuleci w słynnych ośrodkach europejskich. Kolejna wystawa poświęcona została 
powstaniu styczniowemu i bitwie miechowskiej, która rozegrała się na ulicach miasta 
17 lutego 1863 r. Niezwykle ciekawe są również wystawy czasowe.

Przesławice – drewniany kościół Kościół NMP Królowej Polski określany jest bu-
dowlą „wędrującą”. Pierwotnie znajdował się w miejscowości Gołcza. Po poddaniu go 
konserwacji w 1974 r. został przeniesiony do Przesławic. Kościół jest jednym z obiek-
tów na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Kościół św. Krzyża w Siedliskach – wybudowany przez bożogrobców na przeło-
mie XV i XVI w. posiada barokowe wyposażenie oraz ładną, drewnianą dzwonnicę. 
Ciekawostką jest, że bożogrobcy mieli zwyczaj odprawiania procesji do tego miejsca. 
Niedaleko od kościoła na łąkach znajduje się źródło uważane za cudowne.

AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU 
W „KRAINIE STORCZYKA”

Zdecydowanym atutem okolic Miechowa są krajobrazy oraz wyjątkowa przyroda. 
Na samym terenie Gminy Miechów zostało utworzonych aż osiem ostoi europejskiej 
sieci ekologicznej Natura 2000, w których charakterystyczne są kwietne murawy kse-
rotermiczne. Bogactwem wyżyny miechowskiej są zachwycające storczyki kwitnące 
późną wiosną i latem. Można tu spotkać m.in. obuwika pospolitego, storczyka kukaw-
kę czy dwulistnika muszego. Lista tych kolorowych kwiatów jest długa, a odkrywanie 
i fotografowanie kolejnych gatunków może być świetną przygodą dla całej rodziny. 
Storczyki cieszą oczy feerią barw i są niezwykle piękne, ale pamiętajmy, że są to rzad-
kie i chronione okazy, których nie wolno zrywać.

Sam Miechów i okolice warto zwiedzać na rowerze. W maju 2020 r. została tu 
otwarta nowa trasa rowerowo-piesza o długości 9,1 km. Początek trasy zlokalizowany 
jest w zachodniej części gminy, a następnie przebiega przez miejscowości: Podmiejska 
Wola, Miechów i Bukowska Wola. Ciekawostką jest, że ścieżka została poprowadzona 
po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej. Dodatkową atrakcją, przy miejscu obsługi ro-
werzystów (MOR) są tablice informacyjne o historii wąskotorówki oraz lokomotywa 
wykonana na wzór tej, która niegdyś jeździła trasą Charsznica – Działoszyce.

Warto odwiedzić wyjątkowy park w Miechowie. Jest to wspaniałe miejsce do spę-
dzania wolnego czasu dla całej rodziny. Znajdziemy tu boisko do ćwiczeń, ścieżkę dla 
rolek i rowerów, korty tenisowe, oraz place zabaw dla dzieci. Charakteru nowemu 
parkowi dodają elementy jego architektury: altana, pergole, fontanny. Uwagę zwraca 
zagospodarowanie wyspy parkowej. Zdecydowanie warto zajrzeć do Ogrodu ZEN. Od-
nowiona została elewacja zabytkowego budynku, tzw. Domu Ogrodnika, który dodaje 
parkowi uroku.

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
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•  dostawa wody pitnej i eksploatacja sieci kanalizacyjnej
•  odbiór nieczystości płynnych
•  udrażnianie i konserwacja kanalizacji (również wewnątrz budynków)
•  wykonywanie przyłączy oraz sieci wodno-kanalizacyjnych 

(między innymi w technice bezwykopowej)
•  diagnostyka sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

(także za pomocą kamery video)
•  wykonywanie robót ziemnych
•  zgrzewanie doczołowe rur PP oraz PE
•  utrzymywanie terenów zielonych i wykaszanie poboczy dróg
• inne usługi komunalne

www.zwikmiechow.pl
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e-mail: miechow@krakow.lasy.gov.pl
www.miechow.krakow.lasy.gov.pl

Fot. J. Karczmarski

Delikatesy Mięsno-Wędliniarskie DOMI

CENTRUM KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE
Twoje centrum pozytywnych wrażeń
www.ckis.miechow.eu

WYDARZENIA KULTURALNO-SPORTOWE 
W GMINIE MIECHÓW

Zwiedzanie gminy warto połączyć z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, 
które pokazują jej charakter i świetnie eksponują jej największe atuty. Jarmark Wiel-
kanocny odbywa się w Miechowie od 2014 r. Turyści i odwiedzający tłumnie przy-
jeżdżający do Miechowa mogą się dowiedzieć, że to dzięki miechowskim bożogrob-
com Święta Wielkanocne w Polsce mają tak szczególną oprawę. Do najciekawszych 
wydarzeń można zaliczyć Święto Storczyka odbywające się co roku w maju na terenie 
obszaru Natura 2000 Kalina Mała. Wśród licznych atrakcji znajdują się wyjścia z prze-
wodnikami na murawy kserotermiczne, wyjścia do lasu z ornitologiem, projekcja fi l-
mów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykłady o tematyce przy-
rodniczej. Podczas święta można skosztować przysmaków przygotowanych przez koła 
gospodyń, a również wziąć udział konkursach i warsztatach dla dzieci. Ważnym wyda-
rzeniem są Dni Miechowa. Impreza odbywająca się w czerwcu jest największym świę-
tem miasta, przyciągającym mieszkańców oraz turystów. Koncerty gwiazd polskiej 
sceny, wesołe miasteczko i świetna zabawa – zagwarantowane! „Polska Jerozolima” 
co dwa lata we wrześniu odwiedzana jest przez członków Zakonu Bożogrobców z ca-
łego świata podczas Miechowskich Dni Jerozolimy. Uczestnictwo w tym wydarzeniu 
jest okazją, aby dowiedzieć się wiele na temat historii bazyliki i zakonu – szczególnie 
podczas wartościowych konferencji naukowych. Ciekawym elementem wydarzenia są 
koncerty organizowane w kościele.

To tylko wybrane imprezy organizowane i współorganizowane przez CKiS w Mie-
chowie – polecamy śledzenie strony www.ckis.miechów.eu, gdzie znajdziemy najnow-
sze informacje na ten temat.



 

Gmina i miasto Miechów znajdują się w północnej części województwa małopol-
skiego. Samo miasto Miechów położone przy trasie krajowej E7 (40 km od Krakowa 
i 80 km od Kielc) jest stolicą gminy oraz powiatu.

Wizytówką gminy jest Bazylika Grobu Bożego w Miechowie, która przyciąga piel-
grzymów i turystów z całej Polski. Miechów znany jako „polska Jerozolima” to miej-
sce, które warto poznać nie tylko ze względu na unikatowe zabytki i bogatą historię. 
Świetnie skomunikowane z pobliskim Krakowem miasto otacza wyjątkowa przyroda. 
Piesze lub rowerowe wycieczki „krainą storczyków” są wciąż coraz bardziej docenianą 
formą turystyki.

Bogatą ofertą rekreacyjno-kulturalną może się pochwalić Centrum Kultury i Spor-
tu w Miechowie. Pod jego szyldem funkcjonuje Kryta Pływalnia, Dom Kultury z Cyfro-
wym Kinem „Gryf” oraz Punkt Informacji Turystycznej MSIT Miechów. W Miechowie 
warto zajrzeć do obiektów prowadzonych przez BWA „U Jaksy”- do Galerii „U Jaksy”, 
Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego oraz Dworku „Zacisze”. O historii re-
gionu zaś doskonale opowiadają wystawy w Muzeum Ziemi Miechowskiej. Przemiesz-
czanie się na terenie miasta ułatwi ekologiczny system transportu publicznego.

Imprezy i wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie gminy na stałe wpisały 
się w jej historię i są jej dodatkowym atutem. Nowoczesny park oraz trasa pieszo-
-rowerowa śladem kolejki wąskotorowej stwarzają tu warunki do rodzinnego, aktyw-
nego wypoczynku.

Drogi Gościu, witamy Cię serdecznie 
i zapraszamy do poznania miejsca, które z pewnością 

Ci się spodoba i pozwoli przyjemnie spędzić czas.

MIECHÓW – „POLSKA JEROZOLIMA” – FASCYNUJĄCE MIEJSCE 
NA MAPIE PIELGRZYMKOWEJ MAŁOPOLSKI

• W XII wieku właściciel Miechowa, Jaksa wyprawił się do Jerozolimy. Sprowadził 
stamtąd zakonników – stróżów Grobu Bożego zwanych Bożogrobcami. Ufundował on 
zakonnikom kościół i klasztor oraz podarował im Miechów wraz z sąsiednimi miejsco-
wościami. Do zadań zakonu w Jerozolimie należała opieka nad Grobem Bożym oraz 
pielgrzymami do niego przybywającymi. To Bożogrobcom zawdzięczamy powstanie 
w Polsce kopii jerozolimskiego Grobu Pana Jezusa.

KRYTA PŁYWALNIA
Kryta pływalnia w Miechowie to komfortowy 

obiekt sportowo-rekreacyjny. Początkującym po-
zwala oswoić się z wodą i opanować podstawowe 
style pływania pod okiem wykwalifi kowanych in-
struktorów i ratowników. Dla doświadczonych pły-
waków jest świetnym miejscem do rozwijania umie-
jętności i czerpania przyjemności z pływania.

Obiekt dysponuje basenem sportowym (6 to-
rów o szerokości 2 m i długości 25 m) a także re-
kreacyjnym (dysze masujące, gejzer i wodospad), 
brodzikiem oraz zjeżdżalnią wewnętrzną o długości 
56 m. Można tu nie tylko popływać, ale także spę-
dzić czas w saunie. Po wysiłku fi zycznym wskazany 
jest masaż. Strefa SPA to doskonałe miejsce, by zre-
laksować się po zajęciach sportowych. Zabiegi znaj-
dujące się w ofercie wpływają pozytywnie na ciało 
i uspokajają. Po chwili wytchnienia można zagrać 
w kręgle lub squasha. Warto również odwiedzić 
grotę solną. Naturalna sól morska z Morza Martwe-
go, Czarnego i Czerwonego wykorzystana w gro-
cie niezwykle korzystnie wpływa na samopoczucie 
i działa relaksująco.

DOM KULTURY
Jest to miejsce otwarte na kulturalne potrzeby 

społeczności. Jego działalność przede wszystkim 
skupia się na upowszechnianiu kultury, edukacji 
i wychowaniu przez sztukę. W pełni rozwija się tu 
amatorski ruch artystyczny, działają zespoły wokal-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywają się 
zajęcia plastyczne oraz sportowe, prężnie rozwija 
się sekcja rowerowa oraz modelarska. Komplekso-
wa oferta programowa – kulturalna, edukacyjna, 
i rekreacyjno-sportowa – skierowana jest do wszyst-
kich grup wiekowych, od dzieci, po uczestników Klu-
bu Seniora.

Działające tu Kino „Gryf” dysponuje 218 miej-
scami. Jest ono wyposażone w nowoczesne projek-
tory cyfrowe, co pozwala widzom odbierać dzieła 
fi lmowe w najwyższym standardzie. Nowoczesny 
system sprzedaży umożliwia zakup biletu za pośred-
nictwem Internetu.

 PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
MSIT MIECHÓW
W zlokalizowanym punkcie w pobliżu Bazyliki 

Grobu Bożego, można uzyskać informacje na temat 
atrakcji turystycznych Miechowa oraz okolic. Punkt 
działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Dostępne są tu foldery o zabytkach 
i ciekawych miejscach zarówno na Ziemi Miechow-
skiej jak i w Małopolsce. Dzięki niemu zaplanowanie 
wypoczynku w Gminie Miechów jest dużo łatwiej-
sze. Ponadto można tu zakupić widokówki, publika-
cje oraz drobne pamiątki.

• W 1187 roku Jerozolima została zdobyta przez wojska Saladyna. Chrześcijanie 
zostali stamtąd wypędzeni. Grób Pański był więc niedostępny dla pielgrzymów, stąd 
też Miechów stał się celem pątników z całej Europy.

• Grób, który obecnie znajduje się w Miechowie, to kopia pochodząca z roku 
1530. Co ciekawe – w Jerozolimie trzeba było odbudować Grób Pański, zniszczony 
w wyniku wielkiego trzęsienia ziemi. Kopia jerozolimska pochodzi z końca XVI wieku, 
więc kopia miechowska jest starsza od tej, która znajduje się w Jerozolimie.

• Cechą duchowości Bożogrobców było rozpamiętywanie ostatnich dni życia 
Chrystusa, to Bożogrobcy zapoczątkowali zwyczaj strojenia i odwiedzania Grobu Chry-
stusa w Wielkim Tygodniu.

• W Miechowie możemy zobaczyć fragment skały, w której wykuty był Grób Chry-
stusa. Jest on oprawiony w koronę cierniową odlaną z brązu i wbudowany w ścianę 
Kaplicę Grobu Pańskiego.

• Zakon Bożogrobców został skasowany przez Rosjan w 1819 roku. Od tamte-
go momentu miechowskim sanktuarium opiekują się księża diecezjalni. Natomiast 
w 1846 roku został powołany Zakon Rycerski Grobu Bożego. Jest to jednak zakon 
świecki. Siedziby tego zakonu znajdują się na całym świecie. W Miechowie ma on 
swoją siedzibę główną. Zasadniczym jego celem jest opieka nad chrześcijanami w Je-
rozolimie.

• Od XIV wieku pielgrzymi, pod zwykłymi warunkami, mogą otrzymać w sanktu-
arium odpust zupełny przez cały rok.

• W znajdującej się na krużgankach Kaplicy Boskiego Oblicza można podziwiać ko-
pię Całunu Turyńskiego oraz wystawę dotyczącą Chusty z Manopello. Wystawa wzbo-
gacona jest światłem i dźwiękiem, który wprowadza w niezwykły klimat. Ciekawy jest 
również układ przestrzenny wystawy – przez wąski korytarz możemy przejść schoda-
mi w dół do fi gury Chrystusa leżącej w grobie, mającej nałożoną Chustę z Manopello. 
W trakcie zwiedzania zobaczyć można również specjalny fi lm.

• Na świecie są tylko dwa Sanktuaria Grobu Bożego – w Miechowie oraz w Jero-
zolimie.

INNE ZABYTKI I MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA 
W GMINIE MIECHÓW

Dworek „Zacisze” w Miechowie – XVIII-wieczny modrzewiowy dworek znajduje 
się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Prowadzi go Biuro Wystaw Arty-
stycznych „U Jaksy”. Jest to parterowy budynek o konstrukcji zrębowej na zakładkę, 
przykryty łamanym dachem polskim, pokrytym gontem. Budynek jest dwutaktowy 
z sienią na osi poprzecznej. Z sieni można wyjść na dwa ganeczki, które nadają mu 
dworski charakter. Warto pospacerować po ogrodzie, w którym znajdują się rzeźby 
wyjątkowych artystów.

Galeria sztuki „U Jaksy” i Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego w Miecho-
wie – zlokalizowana w oryginalnych piwnicach z surowego kamienia i gotyckiej ce-
gły – w podziemiach zabudowań poklasztornych Zakonu Bożogrobców galeria jest 
ważnym ośrodkiem życia artystycznego i kulturalnego Miechowa. W galerii prezen-
tują swoja twórczość artyści polscy i zagraniczni, organizowane są tu kameralne kon-
certy, projekcje fi lmów autorskich. Warto odwiedzić również Dom Pracy Twórczej 
im. S. Żechowskiego, gdzie udostępnione są oryginalne prace artysty pochodzącego 
z Ziemi Miechowskiej.

Muzeum Ziemi Miechowskiej – to tutaj dowiemy się więcej na temat bogatej hi-
storii Miechowa. Niegdyś budynek był siedzibą generałów zakonu – których wizerunki 
można dziś zobaczyć na portretach zdobiących ściany muzeum. Warto zatrzymać się 
dłużej przy stałej wystawie, na której prezentowane są najcenniejsze tkaniny i szaty 
liturgiczne przez stulecia gromadzone w klasztornym skarbcu bożogrobców. Kolekcja 
tkanin składa się z blisko 200 zabytkowych tekstyliów powstałych na przestrzeni kil-

ku stuleci w słynnych ośrodkach europejskich. Kolejna wystawa poświęcona została 
powstaniu styczniowemu i bitwie miechowskiej, która rozegrała się na ulicach miasta 
17 lutego 1863 r. Niezwykle ciekawe są również wystawy czasowe.

Przesławice – drewniany kościół Kościół NMP Królowej Polski określany jest bu-
dowlą „wędrującą”. Pierwotnie znajdował się w miejscowości Gołcza. Po poddaniu go 
konserwacji w 1974 r. został przeniesiony do Przesławic. Kościół jest jednym z obiek-
tów na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Kościół św. Krzyża w Siedliskach – wybudowany przez bożogrobców na przeło-
mie XV i XVI w. posiada barokowe wyposażenie oraz ładną, drewnianą dzwonnicę. 
Ciekawostką jest, że bożogrobcy mieli zwyczaj odprawiania procesji do tego miejsca. 
Niedaleko od kościoła na łąkach znajduje się źródło uważane za cudowne.

AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU 
W „KRAINIE STORCZYKA”

Zdecydowanym atutem okolic Miechowa są krajobrazy oraz wyjątkowa przyroda. 
Na samym terenie Gminy Miechów zostało utworzonych aż osiem ostoi europejskiej 
sieci ekologicznej Natura 2000, w których charakterystyczne są kwietne murawy kse-
rotermiczne. Bogactwem wyżyny miechowskiej są zachwycające storczyki kwitnące 
późną wiosną i latem. Można tu spotkać m.in. obuwika pospolitego, storczyka kukaw-
kę czy dwulistnika muszego. Lista tych kolorowych kwiatów jest długa, a odkrywanie 
i fotografowanie kolejnych gatunków może być świetną przygodą dla całej rodziny. 
Storczyki cieszą oczy feerią barw i są niezwykle piękne, ale pamiętajmy, że są to rzad-
kie i chronione okazy, których nie wolno zrywać.

Sam Miechów i okolice warto zwiedzać na rowerze. W maju 2020 r. została tu 
otwarta nowa trasa rowerowo-piesza o długości 9,1 km. Początek trasy zlokalizowany 
jest w zachodniej części gminy, a następnie przebiega przez miejscowości: Podmiejska 
Wola, Miechów i Bukowska Wola. Ciekawostką jest, że ścieżka została poprowadzona 
po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej. Dodatkową atrakcją, przy miejscu obsługi ro-
werzystów (MOR) są tablice informacyjne o historii wąskotorówki oraz lokomotywa 
wykonana na wzór tej, która niegdyś jeździła trasą Charsznica – Działoszyce.

Warto odwiedzić wyjątkowy park w Miechowie. Jest to wspaniałe miejsce do spę-
dzania wolnego czasu dla całej rodziny. Znajdziemy tu boisko do ćwiczeń, ścieżkę dla 
rolek i rowerów, korty tenisowe, oraz place zabaw dla dzieci. Charakteru nowemu 
parkowi dodają elementy jego architektury: altana, pergole, fontanny. Uwagę zwraca 
zagospodarowanie wyspy parkowej. Zdecydowanie warto zajrzeć do Ogrodu ZEN. Od-
nowiona została elewacja zabytkowego budynku, tzw. Domu Ogrodnika, który dodaje 
parkowi uroku.

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2021
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•  dostawa wody pitnej i eksploatacja sieci kanalizacyjnej
•  odbiór nieczystości płynnych
•  udrażnianie i konserwacja kanalizacji (również wewnątrz budynków)
•  wykonywanie przyłączy oraz sieci wodno-kanalizacyjnych 

(między innymi w technice bezwykopowej)
•  diagnostyka sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

(także za pomocą kamery video)
•  wykonywanie robót ziemnych
•  zgrzewanie doczołowe rur PP oraz PE
•  utrzymywanie terenów zielonych i wykaszanie poboczy dróg
• inne usługi komunalne

www.zwikmiechow.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 
W MIECHOWIE SP. Z O.O.

Ś W I A D C Z Y M Y  U S Ł U G I :

Siedziba
ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów
� 41 383 11 19 
� biuro@zwikmiechow.pl
ZGŁASZANIE AWARII 
� 41 383 11 19, 533 383 604

32-200 MIECHÓW, ul. KAMIENNA 18
e-mail: zlometmiechow@interia.pl
www.zlometmiechow.pl

� 505 582 273
� 506 778 825
� 513 650 300

SKUP ZŁOMU
SPRZEDAŻ WYROBÓW HUTNICZYCH

MIECHÓW

PROJEKTY DOMÓW
Studio Usług Inżyniersko Budowlanych „AKANT”

mgr inż. Ryszard Duda
� 696 783 575

32-200 Miechów, 
ul. Sienkiewicza 25 pok. 20, tel. 601 299 551

(BUDYNEK URZĘDU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE)
� studiord13@poczta.onet.pl

www.biuroprojektowakant.com.pl   
Nadleśnictwo Miechów

os. Kolejowe 54a, 32-200 Miechów
tel. 41 38 250 00, fax 41 38 250 02
e-mail: miechow@krakow.lasy.gov.pl
www.miechow.krakow.lasy.gov.pl

Fot. J. Karczmarski

Delikatesy Mięsno-Wędliniarskie DOMI

CENTRUM KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE
Twoje centrum pozytywnych wrażeń
www.ckis.miechow.eu

WYDARZENIA KULTURALNO-SPORTOWE 
W GMINIE MIECHÓW

Zwiedzanie gminy warto połączyć z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, 
które pokazują jej charakter i świetnie eksponują jej największe atuty. Jarmark Wiel-
kanocny odbywa się w Miechowie od 2014 r. Turyści i odwiedzający tłumnie przy-
jeżdżający do Miechowa mogą się dowiedzieć, że to dzięki miechowskim bożogrob-
com Święta Wielkanocne w Polsce mają tak szczególną oprawę. Do najciekawszych 
wydarzeń można zaliczyć Święto Storczyka odbywające się co roku w maju na terenie 
obszaru Natura 2000 Kalina Mała. Wśród licznych atrakcji znajdują się wyjścia z prze-
wodnikami na murawy kserotermiczne, wyjścia do lasu z ornitologiem, projekcja fi l-
mów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykłady o tematyce przy-
rodniczej. Podczas święta można skosztować przysmaków przygotowanych przez koła 
gospodyń, a również wziąć udział konkursach i warsztatach dla dzieci. Ważnym wyda-
rzeniem są Dni Miechowa. Impreza odbywająca się w czerwcu jest największym świę-
tem miasta, przyciągającym mieszkańców oraz turystów. Koncerty gwiazd polskiej 
sceny, wesołe miasteczko i świetna zabawa – zagwarantowane! „Polska Jerozolima” 
co dwa lata we wrześniu odwiedzana jest przez członków Zakonu Bożogrobców z ca-
łego świata podczas Miechowskich Dni Jerozolimy. Uczestnictwo w tym wydarzeniu 
jest okazją, aby dowiedzieć się wiele na temat historii bazyliki i zakonu – szczególnie 
podczas wartościowych konferencji naukowych. Ciekawym elementem wydarzenia są 
koncerty organizowane w kościele.

To tylko wybrane imprezy organizowane i współorganizowane przez CKiS w Mie-
chowie – polecamy śledzenie strony www.ckis.miechów.eu, gdzie znajdziemy najnow-
sze informacje na ten temat.
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