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Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury to dobre miejsce dla turystów 
o każdej porze roku. Można poznać osobliwości jurajskiej przyrody wyruszaj ąc na 
krótk ą wycieczkę do rezerwatu przyrody Góra Zborów oraz do Jaskini Głębokiej  
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Zimą jest to wprawdzie wyprawa nie dla amatorów, ale i tak - również o tej porze roku - z 
jurajskimi atrakcjami warto się zapoznać. Centrum w Podlesicach uroczyście otwarto latem. 
Teraz jest to już sprawnie funkcjonujący obiekt.  
 
Powstał w ramach projektu rozbudowy podlesickiego kompleksu edukacyjnego. 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zdobyło na rozbudowę Centrum i promocję 
Jury ponad 1 mln 800 tys. zł dotacji z Unii Europejskiej.  
 
Powstały obiekt harmonizuje z otaczającą go przyrodą - do jego budowy i wykończenia 
wykorzystano kamień wapienny, cegłę i drewno.  
 
Budynek wraz z wyposażeniem i ekspozycjami, z własną stacją transformatorową i studnią 
głębinową, jest jednym z najbardziej funkcjonalnych centrów turystycznych. W ramach 
unijnego projektu przeprowadzono również prace zabezpieczające Jaskinię Głęboką, 
poszerzono ofertę edukacyjną, są pieniądze na ochronę przyrody.  
 
Ale turystom o każdej porze roku najbardziej przypadją do gustu jurajskie klimaty, jurajski 
folklor i specjalna jurajska kuchnia. 
 
Zawsze gdy odbywają się imperezy, oblegane są stanowiska warsztatów rękodzieła 
artystycznego.  



 
Na plecionkarskich można wyplatać z wikliny ozdobne przedmioty, z filcowanej 
własnoręcznie wełny młodsi i starsi mogą wyrabiać piękną biżuterię.  
 
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszą się warsztaty malowania na szkle. Do wytwarzania 
narzędzi krzemiennych oraz do wytwarzania ceramiki pradziejowej zapraszają fachowcy. 
Serwowane są regionalne przysmaki: podlesickie kluchy "połom- bite", zalewajka i baranina. 
Ośrodek pełni też funkcje: edukacyjną, naukową, dokumentacyjną, wystawienniczą, 
wydawniczą.  
 
Centrum jest miejscem, w którym eksponowane są efekty prowadzonych badań 
przyrodniczych, w tym paleontologicznych, a także archeologicznych. Poza wystawami oraz 
interaktywną ekspozycją, obiekt wyposażony jest w multimedialną salę konferencyjną. W 
skład kompleksu edukacyjnego wchodzą również Zagroda Edukacyjna, ścieżka dydaktyczna, 
Jaskinia Głęboka.  
 
 


