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Szanowni Państwo!
Witam na gościnnej ziemi wodzisławskiej! 

Ta część historycznego Górnego Śląska to kra-
ina różnorodności. Z jednej strony spotkacie 
tutaj wielowiekową spuściznę kulturową, 
wspaniałe zabytki i bogate dziedzictwo prze-
mysłowe, z drugiej – cenne obiekty przyrod-
nicze, z obszarami Natura 2000 na czele. Obok 
gwarnych miast znajdziecie ciszę i spokój roz-
ległych terenów zielonych, lasów i malowni-
czo położonych wsi nazywanych „ogrodami” 
przemysłowego Śląska.

Tutaj ciągle żywa jest autentyczna kultu-
ra górnośląska z jej bogatymi tradycjami ludowymi oraz wspaniałą kuchnią. 
Miłośnicy miejskich rozrywek także znajdą u nas atrakcyjną ofertę spędze-
nia wolnego czasu. Powiat wodzisławski to dobre miejsce dla zwolenników 
aktywnego wypoczynku. Ośrodki sportów wodnych, baseny, parki rozryw-
ki, wielokilometrowe trasy rowerowe, biegnące po urozmaiconym terenie, 
ośrodki jazdy konnej, parki linowe, korty tenisowe, trasy do nordic walking, 
wielofunkcyjne boiska, tory karti ngowe i motocrossowe – to wszystko i wiele 
więcej czeka na fanów rekreacji  na świeżym powietrzu.

Serdecznie zachęcam do odkrywania tajemnic powiatu wodzisławskiego. 
Mam nadzieję, że ten krótki przewodnik okaże się pomocny w weekendo-
wych wycieczkach i wędrówkach po zakątkach ziemi wodzisławskiej. To już 
kolejna jego edycja uzupełniona o nowe atrakcje turystyczne. Życzę miłych 
wrażeń płynących z poznawania uroków naszej Małej Ojczyzny.

Starosta Wodzisławski
Ireneusz Serwotka
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Herby miast i gmin Powiatu Wodzisławskiego

Powiat Wodzisławski

Ziemia wodzisławska to miejsce dla każ-
dego. Tutaj dobrze się mieszka, pracuje, od-
poczywa i miło spędza czas. Niewątpliwie 
wielki wpływ na to ma korzystne położenie, 
klimat i walory krajobrazowe. Nic więc dziw-
nego, że te tereny były zamieszkiwane już od 
tysięcy lat, a ziemia do dzisiaj skrywa ślady 
osadnictwa z tego czasu. To na terenie bu-
dowanego zbiornika retencyjnego „Racibórz 
Dolny”, którego znacząca część zlokalizowa-
na jest na terenie powiatu wodzisławskiego, 
odkryto w 2013 r. sensację archeologiczną 
nazwaną „śląską Wenus”, czyli niewielką 
ceramiczną fi gurkę wykonaną w okresie 
neolitu, a przedstawiającą nagą kobietę. To 
pierwsze tego rodzaju znalezisko w Polsce. 
Ślady osadnictwa są też widoczne w licznych 
wczesnośredniowiecznych grodziskach, któ-
re zachowały się do naszych czasów, m.in. 
w Gołkowicach, Gorzyczkach i najsłynniejsze 
– w Lubomi. Obecnie, mimo kojarzenia na-
szego regionu z przemysłem wydobywczym, 
w powiecie wodzisławskim nadal można od-
naleźć wiele bardzo interesujących miejsc, 
zarówno pod względem krajobrazu, jak i ar-
chitektury.

Powiat wodzisławski leży w południowo-
-zachodniej części województwa śląskiego, 
w samym sercu aglomeracji zamieszkiwanej 
przez ponad 600 tys. osób, niemal w połowie 
drogi pomiędzy Katowicami i Ostrawą. Od 
zachodu graniczy z powiatem raciborskim, 
a od północy z Rybnikiem i powiatem rybnic-
kim, zaś od wschodu – z Jastrzębiem-Zdro-
jem. Południową granicę powiatu stanowi 
granica państwowa pomiędzy Polską i Repu-
bliką Czeską.

Powierzchnia powiatu wynosi 286,9 km², 
co stanowi około 5% powierzchni woje-
wództwa śląskiego. Obszar zamieszkiwany 
jest przez ok. 158 tys. mieszkańców (koniec 

2015 r.). Pod względem gęstości zaludnienia 
powiat wodzisławski zajmuje drugie miejsce 
w kraju wśród powiatów ziemskich.

Stolicą powiatu i jego centrum jest Wo-
dzisław Śląski (do 1931 r. Wodzisław). To je-
dyne na ziemi wodzisławskiej tzw. miasto 
historyczne, które przez wieki stanowiło sie-
dzibę ośrodków lokalnej władzy dla znacznej 
części dzisiejszego powiatu, a także sąsied-
niego Jastrzębia. Przez ponad trzy stulecia 
było bowiem stolicą Wodzisławskiego Pań-
stwa Stanowego. Ślady bogatej historii mia-
sta, mimo wojennych zniszczeń, do dzisiaj 
bez problemu można dostrzec w zabytko-
wym układzie architektonicznym (tzw. owal-
nicy śląskiej) oraz historycznej zabudowie 
ulic, zwłaszcza Rynku.

Oprócz Wodzisławia Śl. w skład powiatu 
wchodzą jeszcze trzy miasta (Pszów, Radlin 
i Rydułtowy, które prawa miejskie uzyskały 
w l. 1951-54) oraz pięć gmin wiejskich (Mar-
klowice, Mszana, Godów, Gorzyce i Lubo-
mia). Taki podział administracyjny to w dużej 
mierze efekt reformy z 1998 r. oraz rozpadu 
w latach 1991–1997 ponad stutysięcznego 
organizmu miejskiego Wodzisławia Śl. na pięć 
mniejszych i niezależnych od siebie jednostek.

Powiat wodzisławski posiada dobrze 
rozwiniętą sieć komunikacyjną. Przez jego 
teren przebiega droga krajowa nr 78, a także 
autostrada A1, łącząca Polskę z południem 
Europy. W planach jest budowa kolejnych 
dróg szybkiego ruchu, łączących powiat ze 
Śląskiem Cieszyńskim oraz Pszczyną i Ma-
łopolską. Warto podkreślić, że wyjątkowe 
położenie powiatu wodzisławskiego – na 
przecięciu szlaków komunikacyjnych, kultur 
i regionów – skutkuje również tym, że w po-
bliżu znajdują się aż trzy międzynarodowe 
lotniska (w Ostravie-Mosnovie, Katowicach 
- Pyrzowicach oraz Krakowie-Balicach).

Powiat 

GMINA GORZYCE

Godów

Wodzisław 
Śląski

Gorzyce

Pszów

Marklowice

Rydułtowy

Mszana

Radlin

Lubomia
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Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu w Wodzisławiu Śl. 
Fot. Jakub Pochwyt i Aleksander Filec

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.  
Fot. Jakub Pochwyt i Aleksander Filec

Zjazd na autostradę A1 Mszanie. Fot. Jakub Pochwyt i Aleksander Filec
Widok na „Tropikalną Wyspę” w Marklowicach.

 Fot. Jakub Pochwyt i Aleksander FilecWidok na autostradę A1 w Mszanie. Fot. Jakub Pochwyt i Aleksander Filec

Widok na dzielnicę Stare Miasto w Wodzisławiu Śl. 
Fot. Jakub Pochwyt i Aleksander Filec

Widok na „Tropikalną Wyspę” w Marklowicach.
 Fot. Jakub Pochwyt i Aleksander Filec
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Pałac Dietrichsteinów
w Wodzisławiu Śląskim
Pierwszy wodzisławski zamek został prawdo-

podobnie zbudowany z fundacji książęcej około 
1257 r. Okres swej świetności miał dopiero jednak 
w XVI wieku. W tym czasie zamek składał się z bra-
my, zbrojowni i budynku głównego z komnatami, 
sypialniami, kancelarią i pomieszczeniem repre-
zentacyjnym. Wokół zamku znajdowały się ponad-
to kuchnia, dwie stajnie, drewutnia oraz kuźnia. 
Całość otoczona była fosą, nad którą przebiegał 
most. Zamek został zburzony przez Szwedów w cza-
sie wojny trzydziestoletniej i – pomimo prób odbudowy – nie odzyskał już swej dawnej 
świetności. Obecny pałac, wzniesiony w latach 1743-1747 przez hrabiego Guidobalda von 
Dietrichsteina, jest najprawdopodobniej pierwszą budowlą w stylu klasycystycznym na zie-
miach polskich i jedną z pierwszych w całej Europie. Pierwotnie pałac był siedzibą właści-
ciela Wodzisławia, natomiast od 1881 r. do 1974 r. – magistratu. Obecnie w gmachu działa 
Urząd Stanu Cywilnego oraz Muzeum Miejskie. Otoczenie pałacu stanowi Park Zamkowy 
z zabytkowym drzewostanem. W muzeum funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej.

Zespół pałacowo-parkowy w Kokoszycach

W pobliżu przecinającej Kokoszyce głównej drogi biegnącej z Wodzisławia Śląskiego 
do Raciborza znajduje się zespół dworsko - parkowy, w skład którego wchodzi okazały 
pałac, położony nieopodal tzw. „kościółek” i otaczający je rozległy park krajobrazowy. 
Pałac wybudował około 1822 r. Wilhelm Franz von 
Zawadzki. Przez następne lata, aż do roku 1928, 
obiekt był prywatną rezydencją kolejnych właści-
cieli Kokoszyc. Obecnie całość stanowi własność 
Kurii Metropolitalnej w Katowicach jako Dom Reko-
lekcyjny im. ks. bp. Stanisława Adamskiego. W la-
tach 60. w pałacu przebywał, wtedy jeszcze kardy-
nał, Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II. Ze 
względu na swój walor historyczny, architektonicz-
ny i przyrodniczy zespół ten jest jednym z ciekaw-
szych obiektów zabytkowych w mieście. W parku 
o powierzchni ok. 30 ha rośnie wiele gatunków 
drzew, także tropikalnych, m.in. azalie, kasztanow-
ce czy rzadkie tulipanowce.

Zespół pałacowo-parkowy w Gorzycach

W skład całego obiektu wchodzą – oddalone 
od siebie o około 750 m – dwa pałace – górny 
oraz myśliwski. Otacza je przepiękny, stuhek-
tarowy park krajobrazowy w stylu angielskim, 
dlatego też warto zatrzymać się tam na dłuższą 
chwilę i pospacerować malowniczymi alejkami 
wśród wielu roślin (np. amerykańskiego tulipa-
nowca czy platana). Za założycieli zespołu uważa 

się najczęściej hrabiów von Arco, Wilhelma i jego 
syna Aleksandra. Georg von Arco, syn Aleksan-
dra i Gertrudy, powszechnie uważany jest za 
pioniera radiofonii, stąd przylgnął do niego żar-
tobliwy tytuł Jego Wielkiej Częstotliwości. Zespół 
pałacowo-parkowy został w 1989 r. wpisany do 
rejestru zabytków. W wyżej położonym klasycy-
stycznym, prostokątnym pałacu obecnie znajdu-
je się Warsztat Terapii Zajęciowej. Zamek dolny 
czeka na odbudowę i zagospodarowanie. W bez-
pośrednim sąsiedztwie zespołu funkcjonuje Dom 
Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Dwór w Wodzisławiu Śl. – Jedłowniku

Pałac w stylu neorenesansu niderlandzkiego wznie-
siono około 1901 r. dla Gotf ryda Hesse. W tej pięknej 
budowli od 1934 r. mieści się Dom Pomocy Społecznej 
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bo-
żej, który przeznaczony jest dla dziewcząt i kobiet upośle-
dzonych intelektualnie. Taka funkcja obiektu uniemożli-
wia niestety jego zwiedzanie, ale ten interesujący pod 
względem architektonicznym i bardzo charakterystyczny 
budynek warto zobaczyć chociażby z zewnątrz. Pałac 
otoczony jest niewielkim, dwuhektarowym parkiem kra-
jobrazowym.

Baszta Rycerska w Wodzisławiu Śl., 
zwana Wieżą Romantyczną

Baszta Rycerska w Wodzisławiu Śląskim to jedyna 
pozostałość po dawnym zameczku myśliwskim, wybudo-
wanym pod koniec lat 60. XIX w. w lesie miejskim na tzw. 
Grodzisku przez ówczesnego właściciela miasta, zago-
rzałego romantyka, Edwarda Braunsa. Budowla w swym 
kształcie to neogotycka około 20-metrowa wieża stylizo-
wana na średniowieczną basztę. Jest jednym z głównych 
symboli Wodzisławia.

W 1925 roku właścicielami baszty oraz przyległe-
go terenu zostali dwaj wodzisławscy kupcy, którzy 
(po uprzednim kapitalnym remoncie) utworzyli z niej 
punkt widokowy oraz restaurację. Według ówczesnej 
księgi pamiątkowej wspięło się tam pierwszego dnia 
otwarcia aż 338 osób. W 1938 roku baszta zaczę-
ła popadać w ruinę. Dopiero w 1991 roku staraniem 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej basz-
tę odrestaurowano i utworzono na jej szczycie punkt 
widokowy. Niestety w 2004 r. obiekt został podpalony 
i doszczętnie zniszczony. Dzięki staraniom wielu osób, 
w 2012 roku baszta została ponownie odrestaurowana, lecz obecnie jest dostępna je-
dynie z zewnątrz.

Pałac Dietrichsteinów w Wodzisławiu 
Śląskim – obecnie Siedziba Urzędu Stanu 

Cywilnego oraz Muzeum Miejskiego. 
Fot. Andrzej Pałka

Zespół pałacowo-parkowy w Kokoszycach. 
Fot. Starostwo Powiatowe 

w Wodzisławiu Śl.

Pałac górny w Gorzycach. Fot. ABVET Ballarin

Pałac myśliwski w Gorzycach. 
Fot. ABVET Ballarin

Dwór w Jedłowniku. 
Fot. ABVET Ballarin

Baszta Rycerska. 
Fot. ABVET Ballarin
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Zespół budynków sanatoryjno-szpitalnych w Wodzisławiu Śl. – Wilchwach

Nieopodal biegnącej przez wodzisławską 
dzielnicę Wilchwy głównej drogi do Jastrzę-
bia-Zdroju, na ul. Brackiej, pośród bogatego 
drzewostanu lasu miejskiego i wiekowych ro-
dodendronów położony jest monumentalny 
zespół zabudowań Wojewódzkiego Szpitala 
Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca. Od po-
czątku swego istnienia, sięgającego końca 
XIX w., aż do niedawna nosił on nazwę sana-
torium lub lecznicy przeciwgruźliczej. W skład 
zespołu dawnych budynków sanatoryjnych, 
a obecnie szpitalnych, zbudowanych na prze-
strzeni lat 1887-1913, wchodzi pawilon główny, budynek gospodarczo-administracyjny, 
kotłownia, dom mieszkalny oraz willa naczelnego lekarza zbudowana w stylu cott age. 
Obiekty te usytuowane są na powierzchni kilku hektarów, porośniętych starodrzewem 
i przeciętych głębokim wąwozem. W sąsiedztwie kompleksu szpitalno- sanatoryjnego 
znajduje się popularne wśród wodzisławian kąpielisko „Balaton”.

Budynek dawnego szpitala powiatowego

W budynku przy ul. Wałowej 30, w którym 
obecnie znajduje się siedziba Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładu Aktywności 
Zawodowej i innych instytucji pomocy społecz-
nej, mieścił się niegdyś szpital powiatowy. Pla-
cówkę zbudowano w 1913 r. według projektu 
Alfreda Bechera. Dyrektorem szpitala został 
wówczas doktor Łucjan Mende, zaś opiekę pie-
lęgniarską sprawowały boromeuszki, sprowa-
dzone do Wodzisławia w 1912 r. z Trzebnicy. Na 
początku lat trzydziestych szpital został rozbudowany. Powstały samodzielne budynki 
dla pralni (przerobiono dawną chlewnię), administracji i laboratorium. O dawnym, szpi-
talnym przeznaczeniu budynku świadczy istniejąca do dziś tablica. W czerwcu 1975 r. od-
była się uroczystość nadania szpitalowi w Wodzisławiu imienia zasłużonego dla tej pla-
cówki dr Józefa Tumułki. Na tablicy z zarysem popiersia widnieje napis: „Dyrektor tego 
szpitala 1929-1966, gorący patriota, ceniony obywatel, ofi arny lekarz”. Obecny kształt 
i wygląd obiektu nie wykazuje wyraźnych cech 
stylowych. Jedynie mansardowa forma dachu 
i wieloboczne ryzality mogą sugerować pewne 
zainteresowanie autora projektu tzw. „kosti u-
mem francuskim” stosowanym w architekturze 
w II połowie XIX w. czy na początku XX w.

Zespół budynków szpitalnych 
w Rydułtowach

Zabytkowe zabudowania szpitalne przy ul. 
Plebiscytowej w Rydułtowach powstały w la-
tach 1912-1914. Zleceniodawcą i inicjatorem 
budowy była Spółka Bracka. Zespół tworzy jednolity urbanistycznie kompleks. Pawilon 
główny to trójkondygnacyjny budynek z poddaszem, pierwotnie powstały na planie lite-

ry „L”. Pozostałe dwa pawilony to gmachy wolnostojące, dwukondygnacyjne, które także 
posiadają poddasza. Cały kompleks zabudowań został wzniesiony w stylu wczesnego 
modernizmu. Zespół wpisany jest do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie

Na szczycie dominującego w krajobrazie Pszowa 
wzniesienia, tuż przy historycznym punkcie prowa-
dzącym z Wodzisławia do Raciborza, stoi kościół 
parafi alny pw. Narodzenia NMP. Jest on nie tylko 
jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych na 
terenie całego powiatu, ale również znanym sank-
tuarium maryjnym, odwiedzanym już od trzystu lat 
przez rzesze pielgrzymów. W ołtarzu głównym ko-
ścioła znajduje się bowiem słynący łaskami obraz 
Matki Bożej Pszowskiej, zwanej także Matką Bożą 
Uśmiechniętą. Jest to olejna kopia obrazu MB Czę-
stochowskiej sprowadzona do Pszowa w 1722 r. 
i przemalowana przez wodzisławskiego malarza 
Fryderyka Siedleckiego, który nadał wizerunkowi 
Jasnogórskiej Pani swojskie rysy i charakterystycz-
ny „uśmiech”.

Już w 1732 r., czyli zaledwie piętnaście lat po 
koronacji jasnogórskiego oryginału, wizerunek 
pszowskiej Madonny został uroczyście koronowa-
ny, a w  świątyni zawisło wiele wotów dziękczyn-
nych. Trafi ł tu m.in. bogato zdobiony drogimi ka-
mieniami złoty krzyż opacki oraz pierścień prałacki 
ostatniego opata klasztoru w Rudach Raciborskich.

Pszowski kościół to budowla murowana z ka-
mienia i cegły zbudowana w stylu barokowym, 
założona na rzucie prostokąta, jednonawowa, pięcioprzęsłowa, z niewyodrębnionym 
prezbiterium, zwróconym ku północy i zamkniętym półkolistą absydą. Dekretem papie-
skim z 7 czerwca 1997 r. świątynia pszowska została podniesiona do godności Bazyliki 
Mniejszej. W jej wnętrzu znajduje się duży obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a u jej 
szczytu – podobny rozmiarami wizerunek Chrystusa jako Dobrego Pasterza. 

Dzisiejszy ołtarz główny o kształcie miniaturowej świątyni z szeregiem półkoliście 
ustawionych kolumn podtrzymujących baldachim pochodzi z 1904 r. i jest wzorowany 
na ołtarzu, który od 1791 r. stał w prezbiterium i stanowił „tron” dla cudownego wize-
runku. Wykonawcą pierwotnej struktury baldachimowej był Antoni Barabasz, rzeźbiarz 
z Krzanowic koło Raciborza, który wzorował się na ołtarzu głównym z kościoła pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Opawie. Ciekawostką jest fakt, że cudowny wizerunek Matki Bożej 
Uśmiechniętej na przestrzeni lat był koronowany trzykrotnie (za każdym razem po kra-
dzieży koron) i początkowo służył za feretron w procesjach (na jego odwrocie znajduje 
się wizerunek św. Jadwigi). Wieże kościoła są zaś młodsze od samej świątyni, ponieważ 
zostały wybudowane w połowie XIX w. jako pomnik wdzięczności za zwycięską walkę 
z rozplenionym wówczas na Górnym Śląsku nałogiem… pijaństwa.

Sanktuarium Matki Boskiej Fati mskiej w Turzy Śląskiej

Do sanktuarium Matki Boskiej Fati mskiej przybywają tysiące pielgrzymów z całej Polski, 
a także z zagranicy. Właśnie oni nazwali Turzę „Śląską Fati mą”. Budowę kościoła zainicjo-
wał w tym miejscu, tuż po zakończeniu II wojny światowej, ks. Ewald Kasperczyk, który za-

Zespół budynków sanatoryjno-szpitalnych 
w Wodzisławiu Śl. Fot. ABVET Ballarin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śl. Fot. ABVET Ballarin

Zespół budynków szpitalnych w Rydułtowach.
Fot. ABVET Ballarin.

Bazylika w Pszowie. Fot. Starostwo 
Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

Ołtarz w bazylice pszowskiej. Fot. Starostwo 
Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

9

Zespół budynków sanatoryjno-szpitalnych w Wodzisławiu Śl. – Wilchwach ry „L”. Pozostałe dwa pawilony to gmachy wolnostojące, dwukondygnacyjne, które także 

98 98



ZWIEDZAJĄC POWIAT WODZISŁAWSKI… ZWIEDZAJĄC POWIAT WODZISŁAWSKI…

proponował również wezwanie dla świątyni. W tym celu 
został namalowany obraz. W niedługim czasie kościół stał 
się znaczącym ośrodkiem kultu maryjnego.

W 1948 r. świątynia została poświęcona przez biskupa 
Stanisława Adamskiego, a w 1968 r. uzyskała status kościo-
ła rektoralnego parafi i w Jedłowniku. Od 1981 r. Turza Śl. 
posiada własną samodzielną parafi ę. Sanktuarium jest zna-
ne z Dni Chorych (13 dzień każdego miesiąca) oraz Nocy 
Pokuty i Wynagrodzenia Odpustów (noc z 29 na 30 każde-
go miesiąca). Rzesze wiernych przybywają wówczas, aby 
uczestniczyć w tych nabożeństwach. 

Warto wspomnieć, że obydwa sanktuaria maryjne 
umieszczone zostały w herbie powiatu wodzisławskiego. 
Symbolizują je dwa fl eur-de-lis umieszczone po obu stro-
nach głowy orła.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Wodzisławiu Śl.

W najwyżej położonym miejscu wodzisław-
skiej starówki, na szczycie łagodnego wznie-
sienia, stoi ceglany kościół parafi alny. Parafi a 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Wodzisławiu Śląskim erygowana została 
w 1257 r. wraz z lokacją miasta. Obecny kościół 
(w stylu neogotyckim) został wybudowany na 
miejscu starego kamiennego kościoła z XV wie-
ku w latach 1909-1910, według projektu wybit-
nego architekta, Ludwika Schneidera z Opola. 
W wyniku działań wojennych z 25 marca 1945 
r. kościół został poważnie uszkodzony, a następ-
nie odbudowany w 1946 r. W 2001 r. zrekon-
struowano jego wieżę, a w 2011 r. – mierzący 
12 m ołtarz główny. W świątyni zachowano kilka elementów wyposażenia ze starszych 
świątyń wodzisławskich, m.in. osiemnastowieczną ludową rzeźbę Chrystusa Frasobliwe-
go czy obraz „Zespół Ukrzyżowania” (XVII lub XVIII w.), pochodzący prawdopodobnie 
z istniejącego do początku XIX w. na tzw. Raciborskim Przedmieściu drewnianego kościo-
ła św. Krzyża. Przy południowej ścianie kościoła eksponowane są przeniesione z innych 
lokalizacji dwa średniowieczne kamienne krzyże pokutne.

Średniowieczny Kościół Minorytów. Obecnie 
Kościół ewangelicki (pofranciszkański)  pw. 
Świętej Trójcy w Wodzisławiu Śl.

Kościół ewangelicki w Wodzisławiu Śl. oraz 
przylegający do niego gmach Sądu Rejonowe-
go stanowią pozostałość po zespole zabudowań 
byłego klasztoru franciszkanów-minorytów, 
sprowadzonych do miasta w połowie XIII wieku. 
Obydwa mają dużą wartość zabytkową. Kościół 
został wybudowany w 2. połowie XV wieku i jest 
najstarszym zachowanym obiektem sakralnym 
w Wodzisławiu Śl. Pierwotna budowla była świą-

tynią orientowaną, czyli z prezbiterium skierowanym na wschód, jednonawową o trój-
przęsłowym prezbiterium. Cały budynek nakrywał wysoki dwuspadowy dach. Jej założe-
nie reprezentuje tzw. czeski wzorzec świątyni franciszkańskiej.
Do bryły kościoła prawdopodobnie w XVII w. domurowano budynki klasztoru założone 
na planie kwadratu. W tym samym czasie nad wejściem do klasztoru wybudowano nie-
wysoką kwadratową wieżę. W połowie XVIII w. kompleks został przebudowany w stylu 
barokowym.

W świątyni, która w okresie II wojny światowej doznała takich zniszczeń, że plano-
wano nawet jej zburzenie (m.in. w 1943 r. wskutek zdjęcia dzwonów kościelnych runęła 
jej wieża), zachowały się niewielkie fragmenty renesansowych fresków oraz uratowane 
i wyeksponowane dzięki pracom konserwatorskim nieliczne gotyckie detale architekto-
niczne (na szczególną uwagę zasługują kamienne obramowania ostrołukowych okien). 
Obecne zabytkowe wyposażenie kościoła stanowią: ołtarz z przedstawieniem Wniebo-
wstąpienia Pańskiego oraz ambona, pochodzące z luterańskiej świątyni w Stawiszynie 
koło Kalisza, skąd zostały przeniesione do Wodzisławia Śl. w 2010 r. 

Kościół od wieków jest symbolem harmonijne-
go współżycia różnych grup wyznaniowych. Gdy 
w 1830 r., po kasacie dóbr zakonnych przez pruskie 
władze, świątynię nabyli luteranie, katolicy zacho-
wali prawo do czczenia fi gury Chrystusa Frasobli-
wego w kaplicy mieszczącej się w wieży (obecnie 
w kościele WNMP), a kościelny zegar pozostał wła-
snością magistratu

Kościół drewniany w Gołkowicach

Kościół drewniany pw. św. Anny w Gołkowicach 
pochodzi z 1878 roku. Jest to świątynia orientowana. 
Wieża kościoła pochodzi z gotyckiego kościoła drew-
nianego pod tym samym wezwaniem w Pruchnej. 
Obecne wnętrze kościoła prezentuje styl neogotycki, 
jednak do naszych czasów zachowały się elementy 
starszego wyposażenia z wcześniejszych świątyń, m.in. 
późnogotycka Piękna Madonna, barokowe płaskorzeźby ambony czy barokowy krzyż. 
Centralną część ołtarza stanowi obraz przedstawiający patronkę kościoła – św. Annę, na-
uczającą swą córkę Maryję czytania. Scenie tej przygląda 
się mąż św. Anny – św. Joachim.

Gołkowicki kościół wraz z jeszcze pięcioma innymi 
obiektami sakralnymi ziemi wodzisławskiej (z czego dwa 
obecnie funkcjonują poza powiatem wodzisławskim) 
umieszczony został na Szlaku Architektury Drewnianej 
województwa śląskiego.

Kościół drewniany w Łaziskach

Kościół pw. Wszystkich Świętych jest najstarszym 
i najcenniejszym obiektem drewnianego budownictwa 
sakralnego ziemi wodzisławskiej. Początkowo za datę 
ukończenia budowy świątyni uważano rok 1579, jednak 
przeprowadzone w 2008 r. badania dendrochronologicz-
ne wskazują, że jest ona co najmniej sto lat starsza niż są-
dzono. Jest to kościół orientowany, gotycki, przekształco-
ny w epoce baroku. Wiekowe wnętrze świątyni, pokryte 

Sanktuarium Matki Boskiej 
Fati mskiej w Turzy Śląskiej. 
Fot. Starostwo Powiatowe 

w Wodzisławiu Śl.

Kościół pw. WNMP w Wodzisławiu Śl.
Fot. ABVET Ballarin

Kościół ewangelicki w Wodzisławiu Śl. 
Fot. Starostwo Powiatowe 

w Wodzisławiu Śl.

Kościół drewniany w Gołkowicach.
Fot. Starostwo Powiatowe 

w Wodzisławiu Śl.

Kościół drewniany w Łaziskach.
Fot. ABVET Ballarin
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polichromią z 1560 r. kryje m.in. późnobarokowy oł-
tarz główny z XVIII w., a w nim rzeźbę Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem z początku XVI w., pochodzącą z daw-
nego tryptyku ołtarzowego. W zwieńczeniu ołtarza 
znajduje się barokowy obraz Wszystkich Świętych. 
W kościele można też podziwiać ambonę z poło-
wy XVIII w., rzeźbę Michała Archanioła, drewnianą 
chrzcielnicę, organy oraz obrazy Drogi Krzyżowej. 
Ciekawostką jest wyeksponowany za pomocą prze-
szklenia z namalowanym okiem opatrzności otwór 
w północnej nawie. To ślad po pocisku, który w cza-
sie wojny wpadł do świątyni i cudem nie wybuchł.

Kaplica różańcowa w Bukowie

Drewniana kaplica Matki Boskiej Różańcowej to 
kolejny obiekt na Szlaku Architektury Drewnianej 
województwa śląskiego. Pochodzi z 1770 r. i stoi na 
tzw. Kaczym Rynku w Bukowie (gmina Lubomia). To 
jedna z perełek śląskiej, ludowej architektury sakral-
nej. Dach kryty jest drewnianym gontem, zwieńczony 
miniaturową wieżyczką z tzw. latarnią i dwułucznym 
nadprożem z wyrytą datą budowy: 1770 r. Kaplica za-
licza się do świątyń najbardziej na Śląsku doświadczo-
nych przez powodzie, była bowiem zalewana przez 
Odrę przynajmniej 11 razy. O wysokości fal powo-
dziowych informuje słupek z tabliczkami, umieszczo-
ny obok kapliczki. Zaznaczono na nim poziomy wód 
w latach największych katastrof. 

Na Szlaku Architektury Drewnianej województwa 
śląskiego funkcjonują jeszcze dwa inne obiekty z te-
renu powiatu wodzisławskiego, które obecnie znaj-
dują się w innych lokalizacjach. To siedemnastowiecz-
ny kościół św. Barbary z Wodzisławia Śl.-Jedłownika 
(obecnie w Jastrzębiu-Zdroju) oraz szesnastowieczny 
kościółek św. Michała Archanioła przeniesiony z Syryni 
do Parku Kościuszki w Katowicach.

Kamienna fi gura św. Jana Nepomucena
     w Bluszczowie

Figura znajduje się na szczycie rozległego wzgórza, 
zwanego Bluszczowską Górką. Postawiony z funda-
cji Larischów w latach 1730–1740 pomnik, wykonany 
jest w stylu barokowym. Figura św. Jana Nepomucena 
w Bluszczowie jest pełnoplastyczną, trójwymiarową 
rzeźbą ustawioną frontem w stronę szerokiej doliny 
rzeki Odry. Składa się zasadniczo z trzech elementów: 
cokołu, postumentu ujętego rzeźbami dwóch świętych 
franciszkańskich i zwieńczonego gzymsem oraz grupy 
fi guralnej - św. Jana Nepomucena dającego jałmużnę 
żebrakowi. 

Figura, odnowiona w 2001 r., jest jednym z piękniejszych pośród bardzo licznych na 
ziemi wodzisławskiej nepomuków. Ich najcenniejszym przykładem jest stojąca nieda-
leko kościoła Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl. rzeźba autorstwa Jana Melchiora 
Oesterreicha (1747 r.), a jednym z najciekawszych – fi gura stojąca przy drodze z Grabów-
ki do Lubomi (1738 r.), ukazująca świętego Jana Nepomucena w bardzo rzadkiej i niety-
powej pozycji z nogą opartą na kuli ziemskiej.

Kalwaria Pszowska

Jest to zespół czternastu murowanych neo-
barokowych kaplic, położonych na rozległym 
pagórkowatym terenie w Pszowie. Kalwaria 
znajduje się w odległości około 3 km od cen-
trum miasta. Wewnątrz kaplic znajdują się fi -
gury przedstawiające sceny danej stacji drogi 
krzyżowej Jezusa Chrystusa. Pierwsze kaplice 
zostały wybudowane w 1907 r. z inicjatywy księ-
dza proboszcza Brunona Laski. Pozostałe kaplice 
wybudował kanonik Mikołaj Knosala. 1 września 
1929 uroczyście poświęcono kaplice. Projektantem i wykonawcą był mistrz budowla-
ny Walenty Maciejek. Kapliczki kalwaryjne w Pszowie są warte odwiedzenia jako jed-
ne z kontynuacji polskich barokowych kalwarii 
(Kalwaria Zebrzydowska, Wambierzyce, Góra Św. 
Anny).

Sztolnia górnicza w Wodzisławiu Śląskim

Wodzisławska sztolnia ćwiczebna to nie jest 
typowy zabytek. Jest jednym z trzech w kraju ze-
społów ćwiczebnych wyrobisk górniczych znajdu-
jących się kilka metrów pod powierzchnią ziemi. 
Pod względem struktury i wyposażenia imituje 
podziemie kopalni. Liczy ponad 500 metrów wy-
robisk górniczych i jest największym tego typu 
obiektem w Polsce, a być może i w Europie. Wy-
posażona jest w rurociągi przeciwpożarowe, drewniane lub stalowe tamy wentylacyjne 
i inne niezbędne wyposażenie stosowane w podziemiach kopalni, np. czynne urządzenia 
do drążenia wyrobisk i eksploatacji węgla w ścianie. Sztolnia działa przy Powiatowym 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. i jest otwarta do 
zwiedzania cały rok. Sztolnia jest udostępniana dla zwiedzających w dni robocze w zor-
ganizowanych grupach wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu. Sztolnia nie jest 
przystosowana dla niepełnosprawnych. Temperatura wewnątrz to ok. +9,0 °C. Zalecane 
wygodne, sportowe obuwie i cieplejsze okrycie, nawet latem. 

Unikatowy „Wiktor”

Budynek wieży szybowej zabytkowego szybu „Wiktor”, należącego do kopalni węgla 
kamiennego „Marcel” w Radlinie, a także maszyna wyciągowa pochodząca z 1914 roku są 
unikatowymi, zachowanymi i wciąż czynnymi(!) obiektami technicznymi na Górnym Ślą-
sku. Szyb „Wiktor” został uruchomiony 13 listopada 1883 roku. Data ta przyjmowana jest 
też za początek działalności kopalni. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 1857 roku 
Ferdynand Wodak, mistrz wiertniczy z Rybnika, Aleksander Seiff ert, agronom z Raciborza 
oraz gliwicki księgarz Karfunkel rozpoczęli poszukiwania węgla na terenach dzisiejszego 

Widok ołtarza głównego i bocznego. 
Fot. Starostwo Powiatowe 

w Wodzisławiu Śl.

Kaplica różańcowa w Bukowie.
Fot. Starostwo Powiatowe 

w Wodzisławiu Śl.

Kalwaria Pszowska.
Fot. Starostwo Powiatowe 

w Wodzisławiu Śl.

Sztolnia górnicza. 
Fot. PCKU w Wodzisławiu Śl.

Figura św. Jana Nepomucena 
w Bluszczowie. Fot. Starostwo 
Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
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Radlina. Od imienia córki jednego z nich nazwę wzięła 
późniejsza kopalnia – „Emma”. Pod taką nazwą ko-
palnia „Marcel” funkcjonowała do 1 maja 1949 roku. 
W początkowych latach „Wiktor” – główny szyb wy-
dobywczy kopalni – nosił nazwę „Mauve” od nazwiska 
pierwszego dyrektora kopalni Gerharda Mauve (1883-
1893). Około roku 1890 zmieniono jego nazwę na ak-
tualnie obowiązującą. „Wiktor” jako jeden z dwóch 
głównych szybów wydobywczych kopalni (obok szybu 
„Antoni”) w 1883 roku miał głębokość zaledwie 126 m. 
Aktualnie głębokość szybu wynosi 622,61 m. Zabytko-
wy „Wiktor” praktycznie w niezmienionym kształcie 
funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Widniejąca od ponad 
130 lat nad radlińskimi polami jego wieża szybowa na 
stałe wpisała się w tamtejszy krajobraz. Jej konstruk-
cja i unikatowa maszyna wyciągowa po dziś dzień wzbudza zainteresowanie nie tylko 
krajowych miłośników techniki i budowli górniczych. Budynek nadszybia zaprojektował 
bowiem sam Hans Poelzig.

Zabytkowe osiedle robotnicze
„Emma” w Radlinie

Katowice mają Nikiszowiec, a powiat wodzi-
sławski – Emmę. To osiedle robotnicze, zwane 
kolonią lub gwarowo familokami, wybudowane 
w latach 1897–1915. Powstało jako osiedle patro-
nackie ówczesnej kopalni „Emma”. Zaprojektowa-
ne w stylu modernistycznym jako osiedle-ogród 
z dbałością o zapewnienie mieszkańcom godzi-
wych warunków bytowych, a także o estetykę oto-
czenia, stanowi cenny przykład ówczesnej archi-
tektury oraz układów urbanistycznych. Wszystkie 
familoki wymurowane zostały z czerwonej cegły, posiadały ogródek i budynek gospodar-
czy, zwany potocznie chlewikiem. Będąc w tym rejonie, warto przejść się główną arterią 
Radlina, tj. ul. Korfantego, przy której można zobaczyć również zabytkowe zabudowania 
samej kopalni. Kolonia Emma jest niewątpliwie największym i najlepiej zachowanym osie-
dlem robotniczym z tego okresu na terenie powiatu wodzisławskiego.

Zabytkowe osiedle robotnicze w Pszowie

Jest to druga co do wielkości kolonia robotni-
cza znajdująca się na terenie powiatu wodzisław-
skiego, która powstała na początku XX wieku jako 
osiedle patronackie miejscowej kopalni „Anna”. 
W ramach założenia wybudowane zostały domy 
dla robotników, zabudowania dla kopalnianych 
urzędników, dom towarowy, piekarnia, kasyno 
i inne obiekty. Część spośród tych budynków prze-
trwała do dzisiaj.

Kolonia Fryderyk w Gorzycach

Kolonia Fryderyk to osiedle robotnicze, które 
jest niewielkim sołectwem wchodzącym w skład 
gminy Gorzyce. Powstanie wioski datuje się na 
początek XIX w. Na początku XX wieku, w czasie 
rozkwitu przemysłu górniczego na Śląsku, zdecy-
dowano o wybudowaniu osiedla dla robotników 
w pobliżu Gorzyc. W 1911 r. powstało 13 z zapla-
nowanych 47 domów. Dwa lata później rozpo-
częto budowę kopalni „Fiedrich-Schacht” („Szyb 
Fryderyk”). Kopalnia nie przetrwała jednak 
długo. Już w 1923 r zaprzestano wydobywania 
w niej węgla. W czasie II wojny światowej Niem-
cy urządzili w wiosce tzw. Polenlager. W miejsco-
wości do dzisiaj zachowały się charakterystyczne 
budynki mieszkalne, tzw. familoki. Od kilku lat 
znajdują się one w rejestrze zabytków.  

Hałda „Szarlota”

Rydułtowska „góra” to największa w Europie 
hałda stożkowa, która częściowo pokryta jest 
roślinnością. Widać ją ze wszystkich wzniesień 
w regionie, jest widoczna nawet w Czechach. Od 
podstawy mierzy około 134 metry, szczyt znajdu-
je się ok. 407 m n.p.m. Hałda zajmuje 36 hektarów 
powierzchni i w ostatnich latach jest eksplorowana 
przez co odważniejszych turystów.

Budynek wagi oraz izba pamięci 
w Rydułtowach

Wśród industrialnych obiektów w powiecie wo-
dzisławskim na szczególną uwagę zasługuje powstały 
w 1906 r. budynek wagi drobnicowej, znajdujący się 
na terenie KWK „Rydułtowy”, w którym otwarta zo-
stała Izba Pamięci. Zgromadzono w niej sporo unika-
towych eksponatów, między innymi mapy, zdjęcia, 
narzędzia górnicze, które przybliżają dzieje i rozwój ko-
palni. Budynek jest charakterystycznym przykładem 
architektury przemysłowej początku XX w. Obok kilku 
ocalałych zabudowań dawnego osiedla Karola stano-
wi jeden z cenniejszych elementów przemysłowego 
dziedzictwa Rydułtów i powiatu wodzisławskiego.

Osiedle robotnicze w Radlinie. 
Fot. ABVET Ballarin

Osiedle robotnicze w Pszowie.
 Fot. ABVET Ballarin

Kolonia Fryderyk. Fot. Starostwo 
Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

Budynek wagi w Rydułtowach.
Fot. UM Rydułtowy

Hałda Szarlota. Fot. Starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu Śl.

Budynek szybu Wiktor. 
Fot. Piotr Górecki
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Terytorium powiatu wodzisławskiego cechu-
je typowe dla Płaskowyżu Rybnickiego bogactwo 
rzeźby terenu oraz bardzo duże różnice w wyso-
kości względnej – sięgające ponad 100 m. Przesą-
dza to o jego pagórkowatym charakterze. Bezpo-
średnie sąsiedztwo Bramy Morawskiej oddziałuje 
na cyrkulację południową, co z kolei wpływa na 
klimat i przyrodę ziemi wodzisławskiej. Piękne 
lasy, wzgórza oraz malowniczo położone jeziorka 
stanowią dla mieszkańców powiatu wodzisław-
skiego idealne miejsce do wycieczek pieszych 
i rowerowych. Turysta znajdzie tu niezwykle bogatą i różnorodną roślinność oraz malow-
nicze krajobrazy. Dominują tu lasy mieszane z przewagą gatunków liściastych. Występują 
także zadrzewienia śródpolne, będące ostoją ptactwa i innej zwierzyny. Najwięcej terenów 
leśnych posiada gmina Lubomia. Największe lasy to Grabówka i Dąbrowiok o powierzchni 
ponad 550 ha. W powiecie wodzisławskim nawet kopalniane hałdy stanowią specyfi czne 
urozmaicenie krajobrazu, tym bardziej, że część z nich jest rekultywowana. 

W ten sposób cenne dziedzictwo przyrodnicze łączy się ze spuścizną kulturową, sta-
nowiąc o wyjątkowości krajobrazu powiatu wodzisławskiego. Potwierdzają to też cał-
kiem liczne pomniki przyrody. 

Tak jak w północnej części powiatu głównym architektem krajobrazu jest człowiek, 
tak w jego południowej części bezapelacyjnie tę rolę odgrywają rzeki. Trzy gminy 
wiejskie powiatu (Gorzyce, Godów, Lubomia) są malowniczo położone w dolinie Olzy 
i Odry oraz na otaczających ją wzgórzach. Meandry i starorzecza stanowią prawdziwy 
raj dla ptactwa wodnego i ryb, a przy okazji – świetny teren do rekreacji i wypoczynku.

Polder Buków to sztuczny zbiornik przeciw-
powodziowy na Odrze. Okresowo całkowicie 
zalewany, położony na terenie trzech gmin – 
Krzyżanowic w powiecie raciborskim oraz Lubo-
mi i Gorzyc w powiecie wodzisławskim. Wybu-
dowany w latach 1989-2002 polder ma około 
830 ha powierzchni i może przyjąć około 50 
mln m3 wody. Ze względu na okresowe zale-
wanie i duże ograniczenie gospodarki rolnej 
w obrębie polderu, wzrosła na jego terenie bio-
różnorodność, dzięki czemu stał się siedliskiem 
wielu rzadkich gatunków roślin błotnych i zwierząt, co w połączeniu ze starorzeczami 
i zalanymi wyrobiskami oraz sąsiedztwem Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Wie-
likąt” uczyniło z niego bardzo atrakcyjny teren dla turystyki i rekreacji, położony blisko 
ośrodków wodnych w Olzie.

Polder Buków. Fot. Andrzej Pałka

Przejeżdżając szczytem Polderu Buków od strony Bluszczowa war-
to zwrócić uwagę na przepiękny krajobraz. Po drodze można zobaczyć 
miejsce, gdzie kiedyś istniała miejscowość Kamień nad Odrą, która 
z powodu częstych powodzi i podtopień została w trakcie budowy po-
lderu wysiedlona. Dzisiaj jest to idealne miejsce dla miłośników węd-
karstwa, spacerów i wycieczek rowerowych. Duża liczba zalewisk stwa-
rza też doskonałe warunki wypoczynku dla osób lubiących obcować 
z naturą. Można tutaj zorganizować biwak czy piknik, a przy okazji na-
karmić uwielbiające ten teren łabędzie.

Ciekawostkę przyrodniczą stanowi Ze-
spół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wielikąt” 
– Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków i Sie-
dlisk NATURA 2000 – Ostoje Ptasie, położo-
ny w dolinie Odry. Jest on najbardziej znaną 
atrakcją Syryni (sołectwo gm. Lubomia). Ze-
spół składa się z kilku stawów rybnych wraz 
z przylegającymi polami i łąkami o łącznej 
powierzchni ok. 400 ha. Obszar ten służył 
gospodarce rybackiej już od średniowiecza, 
a najstarsze wzmianki o tym pochodzą już 
z XVI w. Wraz z grądowo-łęgowym Lasem Tworkowskim stanowi ptasi raj. Występują 
tutaj miejsca lęgowe dwóch gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem: bączka (na-
szej najmniejszej czapli) i kaczki podgorzałki. Poza nimi zobaczyć tu można m.in. czaple 
białe, bociany czarne, łabędzie krzykliwe, bieliki, błotniaki stawowe, zimorodki, różne 
gatunki dzięciołów, a także bataliony, zielonki i liczne gatunki kaczek oraz siewkowatych. 
W sumie ostoja jest miejscem schronienia 22 gatunków ptaków wpisanych do Załącznika 
Dyrektywy Ptasiej i jednym z dwóch miejsc w Polsce, w których regularnie gniazduje 
hełmiatka. Na Wielikąt najlepiej dojechać od strony Bukowa, drogą prowadzącą pomię-
dzy lasem i stawami. Jest tu kilka miejsc, gdzie warto się zatrzymać, usiąść nad samym 
brzegiem stawów i podziwiać zachwycający krajobraz oraz pomnikowe drzewa.

Perełką krajobrazową powiatu jest również 
tzw. Szwajcaria Czyżowicka, leżąca pomiędzy 
Czyżowicami i Bełsznicą. Znajdują się tam za-
lesione wzgórza, oczka wodne, ciekawe okazy 
fl ory i fauny, a rozwinięta infrastruktura i go-
spodarstwa agroturystyczne sprawiają, że miej-
sce to jest wprost wymarzone dla miłośników 
jazdy konnej.

Szwajcaria Czyżowicka. Fot. Andrzej Pałka

Meandry Odry. Fot. Andrzej Pałka

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wielikąt. 
Fot. Andrzej Pałka

Terytorium powiatu wodzisławskiego cechu-

Przejeżdżając szczytem Polderu Buków od strony Bluszczowa war-
to zwrócić uwagę na przepiękny krajobraz. Po drodze można zobaczyć 
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Urozmaicona rzeźba terenu, mnogość zabytków oraz atrakcyjnie usytu-
owane trasy rowerowe, czynią powiat wodzisławski idealnym miejscem do 
odpoczynku, a także aktywnego spędzania wolnego czasu. Z roku na rok 
coraz większą popularność zdobywa turystyka rowerowa w różnych swoich 
odmianach. Tej formie rekreacji w powiecie sprzyjają istniejące ścieżki i tra-
sy rowerowe oraz malownicze tereny. Stanowią one nie tylko wyśmienite 
miejsce do rekreacji, ale są również źródłem bogatej wiedzy przyrodniczej 
i historycznej. Trasy rowerowe w powiecie wodzisławskim prowadzą bo-
wiem na ogół z dala od głównych szlaków drogowych, dlatego cykliści mogą 
spokojnie i bezpiecznie korzystać z tej formy wypoczynku.

Na terenie powiatu znajduje się 
wiele ośrodków wypoczynkowych o 
lokalnym charakterze. Miłośnicy wypo-
czynku weekendowego mogą spędzać 
wolny czas nad zbiornikami w Olzie 
czy Bukowie. Ośrodek Wypoczynkowy 
„Olza” znajduje się na półwyspie i oto-
czony jest wodą z trzech stron. Akwen 
zachęca latem turystów nie tylko czy-
stą wodą, strzeżonym kąpieliskiem 
czy piękną piaszczystą plażą, na której 
można odpocząć, ale również malow-
niczym położeniem wśród zieleni. Sama miejscowość Olza, usytuowana jest w dolinie 
Odry u stóp Bramy Morawskiej i leży w niedalekiej odległości od międzynarodowego 
szlaku komunikacyjnego pomiędzy Wodzisławiem Śląskim a przejściem granicznym Cha-
łupki-Bohumin. Ośrodek oferuje także takie atrakcje jak dyskoteki, festyny oraz dyspo-
nuje bazą gastronomiczno-usługową. Na terenie obiektu dostępne są domki letniskowe 
oraz pole namiotowe.

Niedaleko znajduje się Pole Biwa-
kowe „Europa”, które położone jest na 
terenach starego rozlewiska rzeki Olzy, 
w sąsiedztwie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Meandry rzeki Odry”. Ten 
unikatowy zakątek granicznych tere-
nów Polski i Republiki Czeskiej został 
objęty programem NATURA 2000. Poza 
licznymi walorami przyrodniczymi tere-
nu, camping „Europa” posiada również 
kompletną infrastrukturę. Można tam 
znaleźć boiska do piłki nożnej i siat-
kowej, punkt gastronomiczny serwujący domową kuchnię oraz pełny węzeł sanitarny. 
Na terenie obiektu znajduje się również mała wypożyczalnia rowerów, bilard, a dla naj-
młodszych zagroda z kucami szetlandzkimi. Camping posiada własny dostęp do przyle-
głego akwenu. Zbiornikiem opiekuje się miejscowe koło wędkarskie, które odpowiada 
m.in. za jego regularne zarybianie.

Interesującym obiektem jest „Magiczna Plaża” w Bukowie. Ośrodek zapewnia możli-
wość plażowania i kąpieli. Na miejscu istnieje możliwość wynajęcia leżaków. W sobotnie 
wieczory „Magiczna Plaża” zamienia się w dyskotekę na świeżym powietrzu, w której są 
organizowanie np. party w pianie, natomiast w niedzielne popołudnia można się udać 
tam na biesiadę.

Najbardziej znanym, a zarazem największym zbiornikiem wodnym w Wodzisławiu Śl. 
jest kąpielisko „Balaton”, które usytuowane jest w lesie na terenie historycznego Grodzi-

Camping „Europa” w Olzie. Fot. Andrzej PałkaTradycją stały się powiatowe rajdy rowerowe organizowane corocznie 
na terenie powiatu wodzisławskiego.   

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

Tereny rekreacyjne w Olzie z lotu ptaka. 
Fot. Antoni Porembski
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ska. Jeden z brzegów zbiornika nie jest zale-
siony, pokrywa go niska trawa, zatem ideal-
nie nadaje się na miejsce biwakowe. Można 
tam rozłożyć leżak lub koc, a nawet rozbić 
namiot. Jest też kawałek piaszczystej plaży, 
urokliwe molo, wypożyczalnia sprzętu wod-
nego, m.in. rowerów wodnych i kajaków, jak 
również boisko do gry w siatkówkę plażową 
czy plac zabaw dla najmłodszych. „Balaton” 
to także idealne miejsce na długie rodzinne 
spacery. Z kolei zimą stanowi nie lada gratkę dla miłośników kąpieli w lodowatej wodzie, 
czyli tzw. morsów. W ostatnich latach wokół jeziorka wyznaczono trasy rowerowe, przez 
co to ulubione przez wodzisławian w okresach upału miejsce rekreacji stało się dostępne 
również dla miłośników dwóch kółek. W bezpośrednim sąsiedztwie kąpieliska, na wzgó-
rzu w malowniczym lesie bukowym, mieszczą się zabytkowe obiekty dawnego sanatorium 
chorób płuc. Podążając leśnym duktem w kierunku centrum miasta, warto zobaczyć Wieżę 
Romantyczną

Ciekawym miejscem na wypoczynek 
wśród malowniczych krajobrazów jest ośro-
dek sportowo-rekreacyjny „Gosław Sport 
Center”, który znajduje się w spokojnej 
dzielnicy Wodzisławia Śląskiego-Jedłowni-
ku. Ze względu na swoje położenie i liczne 
szlaki spacerowe oraz trasy rowerowe miej-
sce to jest znakomitą bazą wypadową na 
wycieczki na dwóch kółkach lub marszruty 
nordic walking. Na miejscu można wynająć 
domek campingowy oraz miejsca dla przyczep campingowych. Dodatkowo istnieje możli-
wość wypożyczenia sprzętu sportowego, a także skorzystania z miejsca na ognisko i grilla. 
Ponadto na terenie ośrodka znajdują się trzy pełnowymiarowe boiska o wysokim standar-
dzie murawy, a w sezonie letnim dostępny jest tu odkryty basen. Zimą natomiast czynny 
jest tu stok narciarski dla dzieci. Przy ośrodku działa również stajnia koni, w której prowa-
dzona jest nauka jazdy konnej, a także zajęcia z hipoterapii oraz obozy konne dla dzieci 
i młodzieży. Ośrodek dysponuje ujeżdżalnią oraz halą, dzięki czemu zajęcia mogą odbywać 
się bez względu na warunki atmosferyczne.

Wielbiciele zwierząt i odpoczynku na łonie natury znajdą w powiecie wodzisławskim 
wiele urokliwych miejsc, z dala od codziennego zgiełku. Jednym z nich jest ośrodek wod-
no-rekreacyjny z minizoo w Wodzisławiu Śl.-Zawadzie. Zwierzęta, które na dobre zado-
mowiły się w tym ogrodzie, wywodzą się z różnych stref klimatycznych. Są tu m.in.: stru-
sie, wielbłądy, kuce, daniele, lamy, kozy, owce oraz kilka gatunków egzotycznych ptaków. 
Na terenie ośrodka można „zapolować” na grubą rybę albo skorzystać z oferty miejscowej 
restauracji.

„Balaton” w Wodzisławiu Śl. 
Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

Mini zoo ze zwierzętami i ptakami znajduje się również w „Parku Leśnym u Kaczyny” 
w Rogowie, położonym na malowniczych terenach gminy Gorzyce. Wyjątkowe, zalesione 
otoczenie, ścieżki spacerowe, duży plac zabaw dla dzieci, restauracja oraz zadaszone miej-
sce, gdzie można zorganizować grilla bądź ognisko – to doskonała propozycja na spędzenie 
wolnego czasu. Na terenie parku mieści się także stadnina koni.

Będąc w okolicach Bełsznicy, war-
to zajrzeć do „Stajni na Stawach”. 
Jest to gospodarstwo agroturystycz-
ne, będące idealnym miejscem dla 
miłośników koni i jazdy wierzchem. 
Gospodarstwo w swojej ofercie 
posiada również zajęcia z hipotera-
pii. Pobyt w „Stajni na Stawach” to 
wspaniały pomysł na aktywny wypo-
czynek w miłej, rodzinnej atmosfe-
rze. Gospodarstwo oferuje również 
bazę noclegową. 

Z kolei, na skraju lasu w Bełsznicy funkcjonuje gospodarstwo agroturystyczne 
„Kasztanka”. Oferuje ono naukę jazdy konnej, jazdę w terenie, jazdy konne dla za-
awansowanych, możliwość nauki 
skoków przez przeszkody, jazdę 
konną dla najmłodszych, obozy jeź-
dzieckie oraz tzw. wczasy w „siodle”. 
Z trzech stron otoczone jest lasem, 
a od strony południowej rozpoście-
ra się widok na Dolinę Nadodrzań-
ską oraz Bramę Morawską. Do dys-
pozycji odwiedzających są pokoje 
z aneksem kuchennym i łazienką. 
Goście mają też możliwość zorga-
nizowania ogniska czy grilla, a także 
grzybobrania i zbierania owoców le-
śnych. Ze względu na to, że gospodarstwo usytuowane jest z dala od głównych dróg, 
przy samym lesie, stwarza idealne warunki dla osób pragnących ciszy i odpoczynku 
w zgodzie z naturą.

Stajnia w „Parku Leśnym u Kaczyny”.
Fot. Andrzej Pałka

Fot. Andrzej Pałka

„Gosław Sport Center” w Wodzisławiu Śl.

Na terenie powiatu znajduje się jeszcze wiele innych ośrodków jazdy kon-
nej, na przykład Ośrodek Sportów Konnych MUSTANG w Krostoszowicach 
czy Ośrodek Szkolenia Jeździeckiego w Marklowicach, które organizują na-
uki jazdy konnej, przejażdżki bryczką czy zimowe kuligi.

ska. Jeden z brzegów zbiornika nie jest zale- „Parku Leśnym u Kaczyny” 
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Ciekawym miejscem jest „Ranczo Western” 
na terenie Szwajcarii Czyżowickiej. Jest to re-
stauracja położona w urokliwej scenerii, 
utrzymana w wiejskiej stylistyce drewnianej 
architektury. Można tam posłuchać muzyki 
country, pojeździć konno lub wziąć udział 
w kuligu albo ognisku. Dla najmłodszych 
gości dostępny jest mały plac zabaw. Amfi -
teatr znajdujący się przy restauracji jest przy-
stosowany do organizacji różnego rodzaju 
wydarzeń o charakterze rozrywkowym. Bliskość natury oraz szerokie zaplecze gastrono-
miczno-rozrywkowe tego miejsca, stwarzają 
dogodne warunki do wypoczynku zarówno 
indywidualnie, jak w grupie

W powiecie wodzisławskim znajduje 
się sporo różnego rodzaju obiektów spor-
towych, między innymi przy Zespole Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim mie-
ści się nowoczesny Powiatowy Młodzie-
żowy Ośrodek Sportu. Nie lada atrakcję 
stanowi Wielofunkcyjny Obiekt Sportowy 
w Pszowie – zimą lodowisko, a w sezonie 
letnim skate park i kort tenisowy. Na terenie 
naszego powiatu nie brakuje również innych obiektów dla pasjonatów tenisa ziemne-
go. W Wodzisławiu Śl. na terenie stadionu miejskiego działa całoroczna hala tenisowa 
Wodzisławskiego Centrum Tenisa, umożliwiająca rozgrywanie meczów czy odbywanie 
treningów nawet zimą. Funkcjonują tu trzy zadaszone korty, na których zajęcia odby-
wają zawodnicy licznych szkółek tenisowych. Kolejnym obiektem do rozwijania swej 
sportowej pasji są korty „La Mirage” w Skrzyszowie, na których od kilku lat regularnie 
organizowane są turnieje o puchar starosty.

Nie tylko tenisiści, ale również mi-
łośnicy pływania znajdą w naszym po-
wiecie sporo ciekawych i nowoczesnych 
obiektów rekreacyjnych. Warto wstąpić 
do Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu 
i Rekreacji „Nauti ca” w Gorzycach. Na te-
renie obiektu znajduje się pływalnia z sze-
ścioma torami pływackimi i widownia dla 
145 osób. Tu prowadzone są zajęcia aqua-
-aerobiku oraz doskonalenia pływania dla 
dzieci i dorosłych. Dostępny jest ponadto 
mały basen rekreacyjny, w którym maluchy swobodnie mogą poszaleć, a także nauczyć 
się pływać. Dorośli natomiast mogą się zrelaksować, dzięki różnego rodzaju hydromasa-
żom. Wśród innych atrakcji warto wymie-
nić zjeżdżalnię liczącą 63 m, jacuzzi. Moż-
na także skorzystać z kąpieli solankowej, 
sauny, groty solnej czy biczy wodnych. Na 
terenie pływalni funkcjonuje punkt infor-
macji turystycznej oraz placówki usługo-
we. Wszystkie pomieszczenia krytej pły-
walni przystosowane są do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Z kolei w Wodzisławiu Śląskim, na te-
renie dzielnicy Wilchwy znajduje się kryta 
pływalnia „Manta”. Obiekt ten, komplet-
nie zmodernizowany w 2015 r., jeszcze 
„pachnie nowością”. Tu prowadzone są 
basenowe warsztaty nurkowania, szkółka 
pływacka dla najmłodszych czy aqua aero-
bik. Działają też sauny.

Sporo atrakcji zapewnia Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Radlinie, w któ-
rym funkcjonują dwa baseny – mały i duży. 
Odwiedzający mogą skorzystać także z ja-
cuzzi, siłowni, sauny. Na terenie ośrodka 
mieszczą się również dwie sale sportowe. 
MOSIR w Radlinie oferuje szereg cieka-
wych ćwiczeń dla osób chcących spędzić 
aktywnie wolny czas. Klienci mogą skorzystać z takich zajęć jak aerobik, aqua-aerobik, 
pilates, nordic walking, step, tenis stołowy, nauka pływania, fi tness dla kobiet w ciąży, 
zumba i wiele innych.

Basen „Nauti ca” w Gorzycach. Fot. Andrzej Pałka

Wielofunkcyjny Obiekt Sportowy w Pszowie. 
Fot. Andrzej Pałka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie.
 fot. M. Macha

Korty tenisowe „La Mirage”. 
Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

„Ranczo Western”. Fot. Andrzej Pałka 

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu przy ZST 
w Wodzisławiu Śl. Fot. ABVET Ballarin

Kryta pływalnia MANTA w Wodzisławiu Śl. 
Fot. UM Wodzisław Śl. 

Ciekawym miejscem jest 
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Na terenie powiatu wodzisławskiego funkcjonuje 
również kryta pływalnia w Połomi (gmina Mszana), 
oferująca basen sportowy, nieckę rekreacyjną oraz 
saunę.

Ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród 
mieszkańców, jak i turystów cieszą się różnego typu 
parki rekreacji. Najbardziej znanym i największym 
jest Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Jest to 
miejsce pełne różnorodnych atrak-
cji dla całej rodziny, zaliczane do 
największych na Śląsku. Sam park 
zajmuje powierzchnię 24 hekta-
rów. Znajduje się tam kilkadziesiąt 
obiektów, w tym m.in.: kompleks 
boisk sportowych, park linowy, are-
na do gry w chowanego, tory do 
gry w bule i kapsle, tor dla modeli 
zdalnie sterowanych, labirynt, tor 
do kręgli, skate park, ogródki jor-
danowskie, tory rowerowe, w tym 
racingowy tor BMX, ścieżki piesze 
i rowerowe, miejsca do grillowania, 
olbrzymi plac zabaw i linarium, a także chata solna i wypożyczalnia sprzętu. W parku 
znajduje się również amfi teatr, który pomieści 800 widzów. Do dyspozycji gości jest 
150 miejsc parkingowych.

„Słoneczna Wyspa” w Marklowicach to kolejne warte odwiedzenia miejsce. 
Jest to innowacyjny w skali kraju zespół re-
kreacyjno-sportowo-usługowy. Oferta cen-
trum zadowoli wszystkich odwiedzających, 
bez względu na wiek, bowiem każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Są tu punkty gastrono-
miczne, skate park, ścieżki rowerowe, spa-
cerowe i do jazdy na rolkach, amfi teatr, plac 
z urządzeniami siłowymi, a także ogromny, 
nowoczesny plac zabaw. W centralnej czę-
ści kompleksu mieści się „tropikalna wyspa” 
ze sztucznymi skałami, a także mini wodo-
spad, mostki, liny i siatki do wspinania itp. 
Zespół spełnia wymagania zarówno rekreacji 
indywidualnej, rodzinnej, jak i grupowej. Cały kompleks przystosowany jest również dla 
osób niepełnosprawnych.

Park rekreacji „Słoneczna Wyspa” w Marklowicach. 
Fot. ABVET Ballarin

Innym, równie atrakcyjnym obiektem 
rekreacyjnym jest Park „Leśna Przygoda” 
w Radlinie. Jest to park linowy przezna-
czony zarówno dla najmłodszych, jak i mło-
dzieży oraz dorosłych. Wśród atrakcji parku 
znajdują się tunele z przeszkodami, ścianki 
wspinaczkowe, zjeżdżalnie oraz zjazd na 
linie. Mieszczą się tam konstrukcje posia-
dające sztucznie wytworzone przeszkody 
z drewna, lin oraz cięgien stalowych. Na 
każdym odcinku toru przeszkód czekają 
ciekawe atrakcje składające się z mostów, 
kładek, belek, pętli, siatek oraz różnego rodzaju zjazdy: na trapezie, drabince czy de-
skorolce. Wizyta w parku zapewnia niezapomniane wrażenia, adrenalinę i wysiłek na 
świeżym powietrzu.

Interesującą przestrzenią jest rów-
nież Rydułtowska Fikołkownia „RAFA”. 
Wyraźną innowacją jest skupienie wie-
lorakich funkcji sportowo-zabawowo-
-rekreacyjnych na jednym, bardzo du-
żym terenie, który zagospodarowano 
uwzględniając wszystkie grupy wiekowe 
odwiedzających. Dla najmłodszych prze-
widziano między innymi takie atrakcje, 
jak zjeżdżalnie w kształcie słonika i żyraf, 
huśtawka w kształcie wagi, „wykopalisko” 
dinozaurów czy piaskownicę z domka-
mi. Nieco starszym dzieciom i młodzieży 
RAFA oferuje bryły sznurowe, ściankę wspinaczkową, mini golf, tor BMX i skate park. 
Dla miłośników gry w szachy przewidziano zestawy szachowe. Na terenie parku znajduje 
się również budynek usługowo-gastronomiczny. Wszystkie atrakcje połączone są w ma-
lowniczy sposób alejkami spacerowymi oraz pergolami z dużą ilością dobrze zagospoda-
rowanej zieleni

Rydułtowy mogą się poszczycić jeszcze 
jedną wyjątkową atrakcję. Mowa o parku sen-
sorycznym ROSA. Składa się on z pięciu ogro-
dów, połączonych alejami, które zaprojekto-
wano tak, by szczególnie silnie oddziaływały 
na każdy ze zmysłów. Efekt ten osiągnięty zo-
stał dzięki odpowiedniemu doborowi roślin, 
a także włączeniu do projektu elementów 
małej architektury – fontanny, karmników dla 

Rydułtowska Fikołkownia „RAFA”. Fot. Andrzej Pałka

Park linowy w Radlinie. Fot. Andrzej Pałka

Fontanna w rydułtowskim parku 
sensorycznym. Fot. Krzysztof Grzenia

Kryta pływalnia w Połomi. 
Fot. Andrzej Pałka

Na terenie powiatu wodzisławskiego funkcjonuje 
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Pomimo, że długośc trasy rajdu liczy zwykle około 20 km, 
nie brakuje najmłodszych uczestników. 

Fot. Starostwo powiatowe w Wodzisławiu Śl.

Powiatowy Rajd Rowerowy
Rajd rowerowy to „najstarsza” impreza sportowa powiatu. Organizowana jest od po-

czątku jego istnienia w obecnym kształcie terytorialnym. Dzięki sukcesywnie wzrastającej 
liczbie uczestników na stałe wpisała się do kalendarza imprez sportowych organizowa-
nych przez Starostwo Powiatowe. W ostatnich latach grubo ponad 500 cyklistów z całego 
regionu rokrocznie wspólnie pokonuje trasę rajdu. W dotychczas organizowanych edy-
cjach brali udział również goście z zagranicy, między innymi z Niemiec, Szwecji i Czech. 
Rajd jest imprezą wyjątkową jeszcze z jednego powodu. Przyjazd rowerzystów na metę, 
zlokalizowaną każdego roku w innym miejscu, nie oznacza bowiem zakończenia imprezy. 
Na uczestników zawsze czekają liczne dodatkowe atrakcje. Mogą między innymi wziąć 
udział w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych i zawalczyć o cenne nagrody. W ciągu 
tych kilkunastu lat uczestnicy rajdu pokonali w sumie już kilkaset kilometrów i mieli moż-
liwość zobaczenia wiele ciekawych miejsc. Udział w rajdzie rowerowym to bowiem nie 
tylko okazja do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do poznania najcenniej-
szych zabytków znajdujących się na naszym terenie.

Corocznie ponad 500 osób z całego powiatu
i nie tylko bierze udział w rajdzie. 

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników Rajdu w 2013 r. 

przy Bazylice Pszowskiej. Fot. Starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu Śl.

ptaków, instalacji dźwiękowych i świetlnych. Projektanci dołożyli starań, by park senso-
ryczny dostępny stał się także dla osób niepełnosprawnych. Usunięto bariery ogranicza-
jące dostęp do roślin, a zróżnicowana faktura ścieżek ułatwia niewidomym poruszanie 
się po terenie. Nawet fontanna stanowi element posadzki placu i również pozostaje 
dostępna dla wszystkich spacerowiczów. W parku odbywają się także zajęcia z zakresu 
edukacji ekologicznej.

Wśród obiektów rekreacyjnych, które 
w ostatnim czasie powstały na terenie powia-
tu wodzisławskiego, dzięki m.in. fi nansowemu 
wsparciu Unii Europejskiej, z całą pewnością 
jednym z najciekawszych jest tężnia solanko-
wa w Radlinie. To pierwszy tego typu obiekt 
w przemysłowej części Śląska. Nawiązuje on 
do bogatych tradycji uzdrowiskowych zie-
mi wodzisławskiej, które na skutek rozwoju 
przemysłu ciężkiego zanikły. Radlińska tężnia 
ma kształt prostokąta o wymiarach 3,95 m 
x 24 m i wysokości 8,20 m. Położona jest w północnej części miasta, w malowniczym, 
zielonym zakątku przy ul. Wypandów, przy poświęconym industrialnym atrakcjom Ra-
dlina Szlaku Emmy i Marcela i trasie rowero-
wej prowadzącej nad Zalew Rybnicki. Tężnia 
jest czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygo-
dniu. Korzystanie z niej jest bezpłatne. Z uwa-
gi na ochronę odpowiedniego mikroklimatu 
w pobliżu tężni, najbliższy parking znajduje się 
około 200 m od obiektu.

Sporą atrakcją jest też Park Aktywnej Re-
kreacji w Mszanie. Na powierzchni około hek-
tara ulokowano m.in. skatepark, siłownię „pod 
chmurką”, stoły do ping ponga, boisko do siat-
kówki plażowej, a także ścianki wspinaczkowe, 
placyk zabaw i ścieżki do biegania. Położenie 
w centrum miejscowości, z dala od ruchliwych 
ulic czyni to miejsce ulubioną przestrzenią do 
wypoczynku całych rodzin.

Taką samą funkcję pełni oddany do użytku 
w 2015 r. tzw. „Rynek” w Pszowie, czyli plac 
im. Jana Pawła II. W nieco bajkowej scenerii 
rodem z „Alicji w krainie czarów” znajduje się 
tutaj park jordanowski z placem zabaw i inny-
mi obiektami do rodzinnej rekreacji.

Rynek i park jordanowski w Pszowie. 
Fot. UM w Pszowie

Rynek w Pszowie. Fot. UM w Pszowie

Tężnia solankowa w Radlinie. 
Fot. Remigiusz Śmietana

ptaków, instalacji dźwiękowych i świetlnych. Projektanci dołożyli starań, by park senso-
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Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
Olimpiada osób niepełnosprawnych organizowana jest cyklicznie od 2003 r. i podobnie jak 

Powiatowy Rajd Rowerowy na stałe wpisała się do kalendarza imprez Powiatu Wodzisław-
skiego. Co roku przyciąga uczestników z całego województwa. Dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe biorą udział w różnorodnych konkurencjach sportowych, takich jak bieg sprinterski na 
30 m, pchnięcie kulą, skok w dal z miejsca, slalom z piłką, strzały do bramki, rzut piłką lekarską, 
bieg z przeszkodami czy rzuty do puszek. Oprócz rywalizacji sportowej równolegle prowadzo-
ny jest bogaty program artystyczny. Każdego roku imprezę uświetnia występ orkiestry dętej 
z mażoretkami, a także uroczyste wciągnięcie fl agi olimpijskiej na maszt. Nierzadko niepełno-
sprawnym zawodnikom kibicują znani sportowcy – olimpijczycy, mistrzowie świata i Europy. 
Na zakończenie olimpiady każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy „złoty medal olimpijski”. 
Impreza daje osobom niepełnosprawnym szansę odkrycia własnych możliwości, okazję do 
dobrej zabawy oraz wspólnych spotkań. Jest to wielkie święto sportu, tolerancji i zdrowia. Nic 
więc dziwnego, że z roku na roku przyciąga uczestników z najdalszych zakątków województwa 
i spoza niego.

Koncert „Blues dla Niepełnosprawnych”
Koncert, którego uczestnikami są 

podopieczni z ośrodków zajmujących się 
pomocą osobom niepełnosprawnym, 
organizowany jest od ponad dziesięciu 
lat. To największa impreza muzyczna dla 
osób niepełnosprawnych odbywająca się 
cyklicznie w powiecie i jedna z najwięk-
szych w regionie. Muzyka w rytmie blu-
esa z roku na rok przyciąga coraz szerszą 
publiczność. Celem imprezy jest integra-
cja społeczna osób niepełnosprawnych 
poprzez umożliwienie im prowadzenia 
normalnego życia oraz korzystania z po-
wszechnie dostępnych form zabawy i roz-
rywki. Najważniejsza jest jednak dobra za-
bawa, którą co roku gwarantuje czołówka 
polskiej sceny bluesa

Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar 
Starosty Powiatu Wodzisławskiego

W jeden z ostatnich weekendów wa-
kacji miłośnicy gry w tenisa ziemnego 
mogą zawalczyć o Puchar Starosty pod-
czas turnieju, który rozgrywany jest na 
kortach tenisowych ,„La Mirage” w Skrzy-
szowie (gmina Godów). W pierwszym dniu 
zawodów zwykle mierzą się mężczyźni, 
zaś w drugim dniu na kortach rywalizują 
kobiety. Następnie odbywają się emocjo-
nujące mecze fi nałowe, które wyłaniają 
najlepszych graczy.

Warunki topografi czne oraz istniejąca i stale rozwijająca się baza sportowo-rekreacyj-
na czynią powiat wodzisławski bardzo atrakcyjnym miejscem dla różnorakich aktywności 
fi zycznych. W ostatnich latach – głównie za sprawą lokalnych organizacji pozarządowych 
– powiat stał się areną licznych zawodów biegowych, mistrzostw nordic walking, a tak-
że konkurencji hippicznych – od ujeżdżenia po skoki przez przeszkody. Bogactwo rzek, 
stawów i innych zbiorników wodnych sprawia, że ziemia wodzisławska to istny raj dla 
wędkarzy.

Występ grupy teatralno-muzycznej podczas koncertu 
w 2012 r. Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

Koncert „Blues dla Niepełnosprawnych” w 2014 r.
Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

W 2014 r. w olimpiadzie wzięło udział ponad 
200 uczestników. 

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

Każdego roku olimpiadę otwiera uroczyste 
wciągnięcie fl agi olimpijskiej na maszt.

 Fot. Starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu Śl.

Rywalizacja kobiet podczas turnieju tenisa 
ziemnego. Fot. Starostwo Powiatowe 

w Wodzisławiu Śl.

Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
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WODZISŁAW ŚLĄSKI

Dom Gościnny Jordan 
Tornado Sp. z o. o.
ul. Czyżowicka 67a
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 441 60 35
fax. 32 441 62 64
e-mail: biuro@tornado-wodzislaw.pl
e-mail: recepcja@tornado-wodzislaw.pl
www.tornado-wodzislaw.pl 

„Dworek nad stawem”
ul. Młodzieżowa 300K
44-373 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 17 323, 532 438 230, 669 997 979
e-mail: dworeknadstawem@interia.pl
www.dworeknadstawem.pl

„Gosław Jedłownik” domki letniskowe
ul. Cisowa 6
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 46 966
www.goslawportcenter.pl

„Gościniec Wodzisławski”
ul. Bogumińska 46
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 56 745, 32 45 56 883
e-mail: gosciniec@gosciniec-wodzislawski.pl
www.gosciniec-wodzislawski.pl

Hotel „Amadeus”
ul. Jastrzębska 9
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 30 520, 32 45 47 211, 32 45 47 212, 32 45 
47 213, 32 45 47 214
e-mail: recepcja@hotelamadeus.pl
www.hotelamadeus.pl

Hotel-Restauracja „Ostrawa”
ul. Kubsza 28
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 52 875, 604 423 039
e-mail: biuro@ostrawa.pl
e-mail: hotel@ostrawa.pl
www.ostrawa.pl

„Leśniczówka”
ul. Marklowicka 21
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 30 110, 32 45 30 112, 502 538 068, 
509 211 766
e-mail: biuro@lesniczowka.wodzislaw.pl
www.lesniczowka.wodzislaw.pl

Zajazd „Nauti lus”
ul. Rybnicka 79
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 56 547, 605 332 914
e-mail: info@zajazdnauti lius.pl
www.zajazdnauti lus.pl

Zajazd pod Strzechą
ul. Marklowicka 23
44-300 Wodzisław Śląski
Telefon(32) 4513651 882146494
e-mail: wmas1@o2.pl

GODÓW

Dom Przyjęć „Przystanek”
ul. 1-go Maja 122
44 -348 Skrzyszów
tel. +48 32 472 61 86
htt p://dom-przyjec.com.pl/ 

Dom Przyjęć- Noclegi „Wiktoria”
ul. Powstańców Śląskich 13
44-348 Skrzyszów
tel. +48 32 4726013, 4751841, 
509705106, 534544416
www.oslizlok.pl 

„Dworek Myśliwski”
ul. Leśna 4
44-340 Łaziska
tel. +48 606385798, 698459968
www.dworek-mysliwski.pl 

GORZYCE

Gospodarstwo Agroturystyczne i stajnia 
„Kasztanka”
ul. Czyżowicka 15
44-362 Bełsznica
tel. 32 45 12 685, 603 635 800
www.stajniakasztanka.eu 

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Stajnia na stawach”
ul. Wałowa 12
44 -362 Bełsznica
tel. 667 439 039
www.stajnianastawach.belsznica.pl

Gościniec „REX”
ul. Słoneczna 1
44-353 Olza
tel. 32 45 11 788
e-mail: g-rex@o2.pl
www.gosciniec-rex.go3.pl

Hostel „Noclegi przy granicy”
ul. Wiejska 6
44-350 Gorzyczki
tel. 32  45 11 513, 694 623 746
e-mail: biuro@noclegiprzygranicy.com.pl
www.noclegiprzygranicy.com.pl

Ośrodek Wypoczynkowy „Olza”
ul. Kolejowa
44-350 Olza
tel. 503 166 136
e-mail: biuro@olza.com.pl
www.olza.com.pl

Pole Biwakowe „Europa”
ul. Wiejska
44-353 Olza
tel. 32 45 11 788, 691 629 432,
e-mail: biuro@campingeuropa.pl
www.campingeuropa.pl

LUBOMIA

Józef Sławik
ul. Stawowa 14
44-360 Lubomia

MARKLOWICE

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Stajnia na Górce”
ul. Porzeczkowa 18
44-321 Marklowice
tel. 535 781 807
e-mail: biuro@stajnia.eu
www.stajnia.eu

„Noclegi u Matyldy”
ul. Wyzwolenia 208
44-321 Marklowice
tel. 604 586 483, 697 669 599
www.wodzislawnoclegi.pl

MSZANA

 „Chata Staropolska”
ul. Wodzisławska 39
44-325 Mszana
tel.: 32 474 51 37
tel. kom.: 605 684 257
e-mail: jureczka@onet.pl 
www.chatastaropolska.pl

Pokoje Gościnne 
Anita i Jacek Wnuk
ul. Konopnickiej 2
44-325 Mszana

tel. 609 765 043, 663 060 311
e-mail: jacek.wnuk1@interia.pl
www.noclegi-mszana.pl

Pokoje gościnne w Domu Przyjęć Viva
Ul. Centralna 114
44-323 Połomia
tel. 510 857 505, 32 47 60 631, 32 47 26 181
www.domprzyjecviva.pl

Zajazd Astoria
ul. Wodzisławska 65
44-325 Mszana
tel. 32 47 20 058

Motel „Leśne Runo”
ul. ks. Styry 21
44-325 Mszana
MOP BP Mszana (autostrada A-1)
tel. 698 433 345

PSZÓW

Hotel „Gościniec Pszowski”
Ul. Romualda Traugutt a 48
44-370 Pszów
Tel. 32 455 77 14, 666 075 241

„Gościniec sportowy”
Ul. Kraszewskiego 90
44-370 Pszów
Tel. 32 45 58 957, 665 844 433

RADLIN

Arkadia
ul. Wiosenna 14
44-310 Radlin
tel. 32 455 80 99, 603 879 322, 605 285 879
e-mail: biuro@arkadiaradlin.pl
www.arkadiaradlin.pl
Zajazd „Syrenka”
ul. Rybnicka 233
44-310 Radlin
tel. 32 45 58 442, 501 485 648
www.syrenka.info.pl
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Restauracja Dom Przyjęć „Contra”
ul. Rogowska 1
ul. Marklowicka 23
44-300 Wodzisław Śląski

Restauracja „Przystań”
ul. Młodzieżowa 200
44-373 Wodzisław Śląski

Bar „Aperiti f”
os. Dąbrówki 8
44-286 Wodzisław Śląski

Cafe Bar „Bosto”
ul. Leszka 51
44-286 Wodzisław Śląski

Bar „Mikro-Duet”
os. XXX Lecia PRL 30
44-286 Wodzisław Śląski

Bar „Joker”
os. 1 Maja 27
44-304 Wodzisław Śląski

Restauracja „Janeta”
ul. Słowackiego 10
44-300 Wodzisław Śląski

„Mr Hamburger”
ul. 26 Marca 94C
44-300 Wodzisław Śląski

Zajazd „Nauti lus”
ul. Rybnicka 79
44-300 Wodzisław Śląski

Bar „Nad Leśnicą”
ul. Bolesława Chrobrego 199
44-313 Wodzisław Śląski

Bar uniwersalny „Smok”
ul. Armii Ludowej 5B
44-304 Wodzisław Śląski

Bar
ul. Przemysława 4
44-286 Wodzisław Śląski

Bar „Markus”

os. XXX Lecia PRL 120
44-286 Wodzisław Śląski

Cafe – bar „Mustang”
ul. Czyżowicka 122
44-300 Wodzisław Śląski

Restauracja – Piwiarnia „Warka”
os. XXX Lecia PRL 62C
44-286 Wodzisław Śląski

Restauracja „Wiejska Chata”
Rynek 17
44-300 Wodzisław Śląski

Restauracja
ul. Górnicza 17B
44-300 Wodzisław Śląski

Restauracja „Amadeus”
ul. Jastrzębska 9
44-300 Wodzisław Śląski

Zajazd „Cyganek”
ul. Jastrzębska 78
44-304 Wodzisław Śląski

Bar „Oczko”
ul. PCK 115
44-300 Wodzisław Śląski

Restauracja „7 dni”
Rynek 13
44-300 Wodzisław Śląski

Bar „Club Numer 01”
ul. Bolesława Chrobrego 13
44-313 Wodzisław Śląski

Bar
ul. Jana Pawła II 1
44-300 Wodzisław Śląski

Restauracja „Gościniec Wodzisławski”
ul. Bogumińska 46
44-300 Wodzisław Śląski

Restauracja „Leśniczówka”
ul. Bukowa 2
44-300 Wodzisław Śląski

Bar

Plac Zwycięstwa 9A
44-300 Wodzisław Śląski

Bar
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 59A
44-300 Wodzisław Śląski

Bar uniwersalny „Cichy Kącik”
ul. Rybnicka 10
44-300 Wodzisław Śląski

Bar
os. 1 Maja 23C
44-304 Wodzisław Śląski

„Pizzeria & Restauracja Długa 2”
ul. Długa 2
44-373 Wodzisław Śląski

Restauracja „Alpejska Chata”
ul. Czyżowicka 65B
44-300 Wodzisław Śląski

Bar
ul. Bolesława Chrobrego 118
44-313 Wodzisław Śląski

Drink – Bar
ul. 26 Marca 160
44-300 Wodzisław Śląski

Bar „Gwarek”
os. 1 Maja 15
44-304 Wodzisław Śląski

Restauracja „Pod Arkadami”
Rynek 15
44-300 Wodzisław Śląski

Klubokawiarnia „Amber”
ul. Leszka 67
44-286 Wodzisław Śląski

Restauracja „Dworek nad stawem”
ul. Młodzieżowa 300K
44-373 Wodzisław Śląski

Bar „Ballabushka”
ul. Michalskiego 4
44-300 Wodzisław Śląski

Bar „Bzyk”

ul. 26 Marca 2C
44-300 Wodzisław Śląski

Restauracja „Pilsner Pub”
Rynek 8
44-300 Wodzisław Śląski

Restauracja „BOHEME”
ul. Młodzieżowa 273
44-373 Wodzisław Śląski

Bar „Rybaczówka”
ul. Młodzieżowa 254B
44-373 Wodzisław Śląski

Smażalnia „Ale Rybka”
ul. Średnia 1
44-300 Wodzisław Śląski

Bar
ul. Zgoda 9
44-300 Wodzisław Śląski

Pizzeria „Bonanza”
os. 1 Maja 15
44-304 Wodzisław Śląski

Bar
ul. 26 Marca 80B
44-300 Wodzisław Śląski

Restauracja „Albatros”
ul. Olszyny 74
44-373 Wodzisław Śląski

Kawiarnia
Plac Gladbeck 4
44-300 Wodzisław Śląski

„Jigger Pub”
ul. Mały Rynek 4
44-300 Wodzisław Śląski

Kawiarnia „Cafe Emi”
ul. Cisowa 6
44-300 Wodzisław Śląski

Bar „Oczko”
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
44-300 Wodzisław Śląski

Restauracja „Olimpijczyk”

WODZISŁAW ŚLĄSKI
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ul. Bolesława Chrobrego 316
44-313 Wodzisław Śląski

„Z Innej Beczki”
ul. Powstańców Śląskich 2A
44-300 Wodzisław Śląski

Bar piwny
ul. Oraczy 10
44-373 Wodzisław Śląski

Pizzeria „Palermo”
ul. Rybnicka 16
44-300 Wodzisław Śląski

Bar „Kebab”
ul. Radlińska 157
44-313 Wodzisław Śląski

Klub „Stodoła”
ul. Syrokomli 17
44-300 Wodzisław Śląski

Restauracja „Kamaro”
os. Przyjaźni 31B
44-300 Wodzisław Śląski

Restauracja „Rączka gotuje”
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 50
44-300 Wodzisław Śląski

„Tratt oria Włoskie Klimaty”
ul. Arendarska 2
44-300 Wodzisław Śląski

Pizzeria – Restaurante „Della Capitano”
ul. Jana Pawła II 3
44-300 Wodzisław Śląsk

Restauracja „Ostrawa”
ul. Kubsza 28
44-300 Wodzisław Śląski

Bar „The Black Pub”
ul. Ks. Antoniego Roboty 8
44-300 Wodzisław Śląski

Bar „Skorpion”
ul. Przemysława 12
44-286 Wodzisław Śląski

Bar „Twister”

ul. Górnicza 18
44-300 Wodzisław Śląski

Bar „Max”
ul. Leszka 46
44-286 Wodzisław Śląski

Dom Gościnny Jordan Tornado 
ul. Czyżowicka 85
44-300 Wodzisław Śląski

Bar „Open”
ul. Radlińska 35A
44-300 Wodzisław Śląski

Bar „Ministerstwo Śledzia i Wódki”
ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 9
44-300 Wodzisław Śląski

Restauracja „Raj”
ul. Czyżowicka 29
44-300 Wodzisław Śląski

Bar „Dziupla II”
os. XXX Lecia PRL 60A
44-286 Wodzisław Śląski

Restauracja „Słoneczna”
ul. Pszowska 350
44-373 Wodzisław Śląski

Klub „Aft er Dark”
ul. Wałowa 14
44-300 Wodzisław Śląski

Bar „Balaton”
ul. Bracka 13D
44-300 Wodzisław Śląski

Lokal gastronomiczny „Struś Pub”
ul. Leszka 53
44-286 Wodzisław Śląski

Dom Przyjęć „Klaudia Maria”
ul. Czyżowicka 29
44-300 Wodzisław Śląski

Pub „Stodoła”
ul. Sasankowa 3
44-300 Wodzisław Śląski

F.H.U. „Wodzio”

ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 14
ul. Jastrzębska 76
ul. Średnia 9
44-300 Wodzisław Śląski

FUG„u Gabi”
ul. Leszka 67
44-286 Wodzisław Śląski

„Mc Gaś”
Rynek 30
44-300 Wodzisław Śląski

Mini Bar „Bobo”
ul. Ks. Konstancji 16
44-300 Wodzisław Śląski

Restauracja Mc Donald’s
ul. Jastrzębska 2
44-300 Wodzisław Śląski

„Angelo Gelato – Cafe”
Rynek 14
44-300 Wodzisław Śląski

Cafe Bar Bosto
ul. Leszka 51
44-300 Wodzisław Śląski

„Cinnamon Cafe”
ul. Powstańców Śląskich 5
44-300 Wodzisław Śląski

„Coctail Bar”
Rynek 29
44-300 Wodzisław Śląski

Cukiernia „Jagódka”
os. XXX Lecia PRL 62C
44-286 Wodzisław Śląski

Cukiernia „Meisel”
ul. Zamkowa 3A
44-300 Wodzisław Śląski

Cukiernia „Ptyś”
ul. Radliński 67
44-286 Wodzisław Śląski

Cukiernia
ul. Kwiatowa 4A
44-304 Wodzisław Śląski
Czekoladziarnia „Słodka Manufaktura Leona”

ul. Zamkowa 3
44-300 Wodzisław Śląski

Bar
ul. 26 Marca 80B
44-300 Wodzisław Śląski

Bar „Rena”
ul. Jana Pawła II 7
44-300 Wodzisław Śląski

Kafeteria – cukiernia
ul. Targowa 19
44-300 Wodzisław Śląski

Kawiarenka „Malinowa”
ul. 26 Marca 96
44-300 Wodzisław Śląski

MSZANA

Restauracja „Chata Staropolska”
ul. Wodzisławska 39
44-325 Mszana

Zajazd „Astoria”
ul. Wodzisławska 65
44-325 Mszana

Restauracja „Leśne Runo”
ul. ks. Styry 21
44-325 Mszana
MOP BP Mszana (autostrada A-1)

Pizza Kebab „Lolo”
Ul. Centralna 153b
44-323 Połomia

Cukiernia Borgiel Helena
ul. Centralna 78
44-323 Połomia

Cukiernia Krzyżok Grażyna
ul. Centralna 98
44-323 Połomia

Bar Bistro
ul. 1 Maja 9
44-325 Mszana

Karczma Śląska
ul. Wiejska 48
44-323 Gogołowa

ul. Bolesława Chrobrego 316
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Restauracja „Orłowiecka Chata”
os. Orłowiec 27a
44-280 Rydułtowy

Restauracja „Nad Murzynkiem”
ul. Szczerbicka 21
44-280 Rydułtowy

Restauracja „Paradiso”
ul. Rynek
44-280 Rydułtowy

Restauracja „Parys”
ul. Stanisława Ligonia 5a
44-280 Rydułtowy

Pizzeria „Chata”
ul. Ofi ar Terroru 44
44-280 Rydułtowy

„Willa”
ul. Traugutt a 267
44-280 Rydułtowy

Cukiernia „Król”
ul. Ofi ar Terroru 2e
44-280 Rydułtowy

„Plati num”
ul. Raciborska 463
44-280 Rydułtowy

Piwiarnia „Warka”
ul. Traugutt a 295
44-280 Rydułtowy

Pierogarnia „U Babci”
ul. Ofi ar Terroru 33
44-380 Rydułtowy

GODÓW

Marian Dziwoki „Dom Przyjęć”
ul. 1 Maja 131a
44-340 Godów

Pizzeria „Soprano”
ul. 1 Maja 44
44-341 Gołkowice

Pub „Roco”

ul. 1 Maja 49
44-340 Godów

Dom Przyjęć „Przystanek”
ul. 1 Maja 122
44-348 Skrzyszów

Bar „Speed”
ul. Powstańców Śląskich 131
44-348 Skrzyszów

Cafe-Bar „Relaks”
ul. Piotrowicka 23
44-341 Skrbeńsko

Dom Przyjęć „Wiktoria”
ul. Powstańców Śl. 13
44-348 Skrzyszów

„Deserowa”
ul. 1 Maja 132
44-341 Gołkowice

Kebab „Ari”
ul. 1 Maja 143a
44-348 Skrzyszów

„Aperiti f” Bogdan Lubszczyk
ul. 1 Maja 56
44-340 Godów

„Dworek Myśliwski”
ul. Leśna 4
44-340 Łaziska

Pizzeria & Restauracja „Piri Piri”
ul. Powstańców Śląskich 62
44-340 Łaziska

Dom Przyjęć „Prima”
ul. 1 Maja 207a
44-341 Gołkowice

Dom Przyjęć „U Segeta”
ul. Powstańców Śl. 134a
44-340 Łaziska
 
Dom Przyjęć „Arkadia”
ul. Wąwozowa 18
44-348 Krostoszowice

Karczma Piwna 

ul. Powstańców Śl. 95
44-340 Łaziska

Bar „Marzenie”
ul. Dworcowa 3
44-340 Łaziska

Bar „Borowianka”
ul. Borowicka 9
44-341 Gołkowice

Kawiarnia Klubowa Ks-27 Gołkowice
ul. Wyzwolenia 22
44-341 Gołkowice

Kawiarnia Klubowa Lks Skrbeńsko
ul. Zielona 25
44-341 Skrbeńsko

Bufet Przy Kortach Tenisowych „La Mirage”
ul. 1 Maja 18
44-348 Skrzyszów

LUBOMIA

„Strefa smaku”
ul Raciborska 2e
44-361 Syrynia

Kebab Syrynia
ul. Bukowska 11
44-361 Syrynia

Pizzeria „Za boiskiem”
ul. Bukowska 82
44-361 Syrynia

Restauracja „Słoneczna”
ul. Nowa 1
44-361 Syrynia

Usługi Cateringowe Ernestyn Janeta
ul. Pogrzebieńska 21a
44-360 Lubomia

Pizzeria „Cafe Nova”
ul. Mickiewicza 4
44-360 Lubomia

Dom Przyjęć „Klimek”
ul. Potocka 37a
44-360 Lubomia

Dom Przyjęć „Verona”

ul. Jana Nepomucena 6
44-360 Lubomia

Restauracja „Pod Grodziskiem”
ul. Korfantego 34
44-360 Lubomia

GORZYCE

Dom Przyjęć „Monika”
ul. Powstańców 9
44-351 Turza Śląska

Dom Przyjęć „Krystyna i Córki”
ul. Rogowska 9
44-352 Czyżowice

Dom Przyjęć „Pradziad”
ul. Raciborska 83
44 -362 Rogów

Gościniec „REX”
ul. Słoneczna 1
44-353 Olza

Karczma „pod Sandaczem”
ul. Bogumińska 57
44-351 Turza Śląska

Restauracja „Angello”
ul. Raciborska 30
44-362 Rogów

Restauracja „Diament”
ul. Raciborska 45
44-362 Bełsznica

Restauracja „U Kaczyny”
ul. Leśna
44-362 Rogów

Restauracja „Mirjana”
ul. Raciborska 63
44-350 Gorzyce

Piknik Country
ul. Bełsznicka 29b
44-352 Czyżowice

Pizzeria „Giganto”
ul. Dalków 18
44-351 Turza Śląska

Pizzeria „Kaman”

RYDUŁTOWY

38 39



BAZA GASTRONOMICZNA BAZA GASTRONOMICZNA

ul. Raciborska 23
44-350 Gorzyce
Pizzeria Pub „Manhatt an”
ul. Wodzisławska 14b
44-362 Rogów

Pizzeria „Zacisze”
ul. Wodzisławska 31
44-352 Czyżowice

Pizzeria „Zenoni”
ul. Rogowska 12
44-352 Czyżowice

Restauracja „Mexico”
ul. Wiejska 48
44-350 Uchylsko

„Cafe Fart”
ul. Raciborska 64
44-362 Bełsznica

Cukiernia Anna Maria Piechaczek
ul. Dalków 35
44-351 Turza Śląska

Piekarnia – Cukiernia Kasparek
ul. Korfantego 1
44-351 Turza Śląska

„Piknik Country”
ul. Bełsznicka 29b
44-352 Czyżowice

Pub „Piwnica”
ul. Korfantego 1
44-351 Turza Śląska

Pub „Pod Jeleniem”
ul. Rogowska 4
44-350 Czyżowice

Pizzeria i Lodziarnia „Barbarossa”
ul. Raciborska 15
44-350 Gorzyce

Restauracja „Moncheri”
ul. Kopernika 10
44-350 Gorzyce

Zajazd „Smaczek”

ul. Rybnicka 10
44-350 Gorzyce

Kawiarnia „Cafe Dan”
ul. Kopalniana 2a
44-350 Gorzyczki

Dom Przyjęć „Anna”
ul. Raciborska 95a
44-350 Gorzyczki

Dom Przyjęć Avanti 
ul. Dworcowa 13A
44-362 Bluszczów

PSZÓW

Dom Przyjęć „Karina”
ul. Bohaterów Westerplatt e 16
44-370 Pszów

Dom Przyjęć „Ignacowy Dwór”
ul. Chrószcza 22
44-370 Pszów

Restauracja „Smakuś Pszów”
ul. Kruczkowskiego 59
44-370 Pszów

Restauracja Hotelowa
ul. Kraszewskiego 90
44-370 Pszów

„Esencja&Smak”
ul. Romualda Traugutt a 48, 
44-370 Pszów

Smażalnia „Tinca Nova”
ul. Żużlowa 55 i
44-370 Pszów

„Mr Hamburger”
ul. Pszowska
44-370 Pszów

Pizzeria „Paradiso”
ul. Kusocińskiego 5
44-370 Pszów

Pizzeria „Vesta”
ul. Romualda Traugutt a 15
44-370 Pszów
Lodziarnia i Kawiarnia „Barbarossa” 

ul. Pszowska 563
44-370 Pszów
Kawiarnia „Bajka”
ul. Wolczyka 13
44-370 Pszów

Kawiarnia „Bankrut”
os. Tytki – pawilon
44-370 Pszów

Kawiarnia „Cafe Ewa”
ul. Niepodległości 54
44-370 Pszów

RADLIN

Dom Przyjęć „Arkadia”
ul. Wiosenna 14
44-310 Radlin

Dom Przyjęć „Magnolia”
ul. Rymera 198g
44-310 Radlin

Gościniec „Wrzosy”
ul. Wrzosowa 59
44-314 Radlin

Restauracja „Leśna Perła”
ul. Wiosny Ludów 259
44-310 Radlin

Restauracja „Słoneczko”
ul. Korfantego 3
44-310 Radlin

Restauracja „Syrenka”
ul. Rybnicka 233
44-310 Radlin
 
Restauracja „Feniks”
u. Rydułtowska
44-310 Radlin

Restauracja „Złota Rybka”
ul. Kominka 125
44-310 Radlin

Pizzeria „Chata”
ul. Rogozina 60
44-310 Radlin
Pizzeria „Marco”

ul. Wrzosowa 33b
44-310 Radlin

Pizzeria „Prima”
ul. Mariacka 20
44-310 Radlin

Steak House „Soprano”
ul. Korfantego 36
44-310 Radlin

Cukiernictwo – Piekarnictwo
 Nawrat Wojciech
ul. Rymera 69c
44-310 Radlin

Marco Cafe
ul. Wrzosowa 33b
44-310 Radlin

„Alle Pub”
ul. Rymera 199g
44-310 Radlin

MARKLOWICE

Restauracja Orientalna „Toni’s”
ul. Wyzwolenia 170
44-321 Marklowice

Pizzeria „Po Byku”
ul. Wiosny Ludów 3
44-321 Marklowice

Pizzeria „Na Słonecznej Wyspie”
ul. Wyzwolenia 71b
44-321 Marklowice

ul. Raciborska 23
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