
POWIAT WODZISŁAWSKI 
– wyjątkowe miejsce!



Szanowni Państwo!

Zapraszamy na wycieczkę pełnymi 
atrakcji ścieżkami powiatu wodzisławskie-
go. Pragniemy pokazać Państwu najcie-
kawsze zakątki i zachęcić do odwiedzenia 
naszego regionu oraz spędzenia tu wol-
nego czasu. Warto przyjechać właśnie 
tutaj, bowiem leżący na pograniczu pol-
sko-czeskim powiat wodzisławski posiada 
wspaniałe walory przyrodnicze, bogate 

dziedzictwo architektury i sztuki ludowej oraz obfi tuje w liczne wydarzenia 
kulturalne i sportowe.

W folderze tym prezentujemy aktualne oblicze powiatu, jego najpięk-
niejsze krajobrazy, zabytki kultury, również te stanowiące wielowiekową pa-
miątkę tradycji śląskich i górniczych, a także miejsca, które urzekną swoim 
pięknem i na długo zapadną w pamięć. W każdym miejscu naszego powiatu 
można odkryć coś wyjątkowego – niepowtarzalną historię, atmosferę, cie-
kawych ludzi.

Wyrażam przekonanie, że lektura niniejszej publikacji przybliży Państwu 
nasz region i zachęci do jego odwiedzenia, do czego gorąco zachęcam!
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Informacje o powiecie Powiat Wodzisławski

Herby miast i gmin Powiatu Wodzisławskiego

Powiat Wodzisławski

Ziemia wodzisławska to miejsce dla 
każdego. Tutaj dobrze się mieszka, pracu-
je, odpoczywa i miło spędza czas. Niewąt-
pliwie wielki wpływ na to ma korzystne 
położenie, klimat i walory krajobrazowe. 
Mimo kojarzenia naszego regionu z ko-
palniami węgla kamiennego, w powiecie 
wodzisławskim można znaleźć wiele cie-
kawych miejsc, zarówno pod względem 
krajobrazu, jak i architektury.

Obszar dzisiejszego powiatu wodzi-
sławskiego pokrywa się w znacznym stop-
niu z obszarem wcześniej istniejącego po-
wiatu, który utworzony został w 1954 roku 
i działał, aż do czasu reformy z 1975 roku. 
W skład tego dawnego powiatu, działają-
cego w ramach ówczesnego województwa 
stalinogrodzkiego wchodziło: Jastrzębie 
wraz z sąsiednimi gminami, natomiast 
brakowało Rydułtów położonych w powie-
cie rybnickim.

W wyniku reformy administracyjnej 
kraju 1 stycznia 1999 roku wprowadzone 
zostały dwa nowe szczeble administracji 

samorządowej: powiat i województwo, 
dzięki czemu na mapę Polski powrócił po-
wiat wodzisławski obejmujący pięć gmin 
wiejskich: Marklowice, Mszanę, Gorzyce, 
Godów i Lubomię oraz cztery miasta: Wo-
dzisław Śląski, Rydułtowy, Radlin i Pszów.

Powiat Wodzisławski leży w południo-
wo-zachodniej części województwa ślą-
skiego, nieco ponad 50 km od Katowic. Od 
zachodu graniczy z powiatem raciborskim, 
a od północnego wschodu z powiatem 
rybnickim oraz miastem Jastrzębie-Zdrój. 
Południowa granica powiatu stanowi rów-
nież granicę naszego państwa z Republiką 
Czeską.

Łączna powierzchnia powiatu wynosi 
286,9 km², co stanowi około 5% powierzch-
ni województwa śląskiego. Obszar zamiesz-
kiwany jest przez około 157 790  mieszkań-
ców (stan na lipiec 2014 r.), co plasuje go 
w czołówce najbardziej zaludnionych po-
wiatów ziemskich w Polsce.

Powiat wodzisławski posiada dobrze 
rozwiniętą sieć komunikacyjną. Przez 
jego teren przebiega droga krajowa nr 78, 
a także autostrada A1, łącząca Gorzycz-
ki – Mszanę – Gliwice – Częstochowę – 
Łódź – Toruń – Gdańsk. Ponadto do końca 
2015 r. ma powstać projekt Drogi Głównej 
Południowej, drogi szybkiego ruchu prze-
biegającej przez powiat wodzisławski. Cała 
trasa liczyć będzie 23 km i w przyszłości 
połączy Wodzisław Śląski, Pszów, Ryduł-
towy, Gminę Godów, Gminę Mszana, Ja-
strzębie-Zdrój oraz Pawłowice ze zjazdem 
autostrady A1 w Mszanie.

Wodzisław Śląski z lotu ptaka. 
Fot. UM Wodzisław Śląski
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Powiat  Wodzisławski
z lotu ptaka…

Powiat  Wodzisławski
z lotu ptaka…

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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Zabytki Zabytki 
Pałac Dietrichsteinów
w Wodzisławiu Śląskim
Pierwszy wodzisławski zamek został 

prawdopodobnie zbudowany z fundacji 
książęcej około 1257 r. Okres swej świet-
ności miał dopiero jednak w XVI wieku. 
W tamtym czasie składał się z bramy, 
zbrojowni i budynku głównego z kom-
natami, sypialniami, kancelarią i po-
mieszczeniem reprezentacyjnym. Wokół  
znajdowały się ponadto kuchnia, dwie 
stajnie, drewutnia oraz kuźnia. Całość 
otoczona była fosą, nad którą przebiegał most. W 1648 roku zamek został zburzony przez 
Szwedów i – pomimo prób odbudowy – nie odzyskał już swej dawnej świetności. Obec-
ny pałac, wzniesiony w latach 1743–1747 przez hrabiego Józefa von Dietrichsteina, jest 
najprawdopodobniej pierwszą budowlą w stylu klasycystycznym na ziemiach polskich 
i jedną z pierwszych w całej Europie. Pierwotnie pałac był siedzibą właściciela Wodzisła-
wia, natomiast od 1881 r. do 1974 r. – magistratu. Obecnie w gmachu działa Urząd Stanu 
Cywilnego oraz Muzeum Miejskie. Otoczenie pałacu stanowi Park Zamkowy, na tere-
nie którego znajduje się Kapsuła Czasu zawierająca m.in. pamiątki z miasta. W muzeum 
funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej.

Zespół pałacowo-parkowy
w Kokoszycach
W pobliżu przecinającej Kokoszyce 

głównej drogi biegnącej z Wodzisławia 
Śląskiego do Pszowa znajduje się zespół 
dworsko – parkowy, w skład którego 
wchodzi okazały pałac, położony opodal 
niego tzw. kościółek i otaczający je rozle-
gły park krajobrazowy. Pałac wybudował 
około 1822 r. Wilhelm Franz von Zawadz-
ki. Przez następne lata, aż do roku 1928, 
pałac był prywatną rezydencją kolejnych 
właścicieli Kokoszyc. Całość stanowi własność Kurii Metropolitalnej w Katowicach i pozo-
staje we władaniu mieszczącego się w pałacu Domu Rekolekcyjnego im. ks. bp. Stanisła-
wa Adamskiego. Ze względu na swój walor historyczny, architektoniczny i przyrodniczy 
zespół ten wpisany jest do rejestru zabytków województwa śląskiego. W parku rośnie 
wiele gatunków drzew, także tropikalnych (w tym hodowla azalii), kasztanowce czy nie-
zmiernie rzadkie tulipanowce.

Zespół pałacowo-parkowy
w Gorzycach
W skład całego obiektu wchodzą – 

odległe od siebie o około 750 m – tzw. 
pałac górny oraz pałac myśliwski. Otacza 
je przepiękny, stuhektarowy park krajo-
brazowy w stylu angielskim, dlatego też 
warto zatrzymać się tam na dłuższą chwi-
lę i pospacerować malowniczymi alejkami 
wśród wielu roślin (np. amerykańskiego 
tulipanowca czy platana). Za założycieli 
zespołu uważa się najczęściej hrabiów 
von Arco, Wilhelma i jego syna Alek-
sandra. Georg von Arco, syn Aleksandra 
i Gertrudy, powszechnie uważany jest za 
pioniera radiofonii, stąd przylgnął do nie-
go żartobliwy tytuł Jego Wielkiej Często-
tliwości. Zespół pałacowo-parkowy został 
w 1989 r. wpisany do rejestru zabytków 
klasy A. W wyżej położonym klasycznym, 
prostokątnym pałacu obecnie znajduje 
się Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Od-
wykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Zamek dolny czeka na odbudowę i zagospo-
darowanie. Obok Zespołu pałacowo – parkowego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej.

Dwór w Wodzisławiu Śl.
– Jedłowniku
Pałac w stylu neorenesansu niderlandz-

kiego wzniesiono około 1901 r. dla Gotf ry-
da Hesse. W tej pięknej, monumentalnej 
budowli od 1934 r. mieści się Dom Pomocy 
Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie 
Sióstr Opatrzności Bożej, który przeznaczony 
jest dla dziewcząt i kobiet upośledzonych in-
telektualnie. Taka funkcja obiektu uniemoż-
liwia niestety jego zwiedzanie, ale monu-
mentalny, charakterystyczny budynek warto 
zobaczyć chociażby z zewnątrz. Pałac otoczo-
ny jest niewielkim, 2-hektarowym parkiem 
krajobrazowym.

Dwór w Jedłowniku. Fot. ABVET Ballarin

Pałac Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim – 
obecnie Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego

oraz Muzeum Miejskiego. Fot. Andrzej Pałka

Pałac górny w Gorzycach. Fot. ABVET Ballarin

Pałac myśliwski w Gorzycach. Fot. ABVET Ballarin

Zespół pałacowo-parkowy w Kokoszycach.
Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
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Wieża Rycerska w Wodzisławiu Śl.,
zwana Wieżą Romantyczną

Baszta Rycerska w Wodzisławiu Śląskim to neo-
gotycka, około 20-metrowa zabytkowa wieża. Zo-
stała wybudowana pod koniec lat 60. XIX w. w lesie 
miejskim na historycznym Grodzisku przez ówcze-
snego właściciela miasta, zagorzałego romantyka, 
Edwarda Braunsa. W 1925 roku właścicielami baszty 
oraz przyległego terenu zostali dwaj wodzisławscy 
kupcy, którzy (po uprzednim kapitalnym remoncie) 
utworzyli z niej punkt widokowy oraz restaura-
cję. Według ówczesnej księgi pamiątkowej wspię-
ło się tam pierwszego dnia otwarcia aż 338 osób. 
W 1938 roku baszta zaczęła popadać w ruinę. Do-
piero w 1991 roku, staraniem Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Wodzisławskiej basztę odrestaurowano. 
W 2004 r. obiekt został podpalony i praktycznie doszczętnie zniszczony. W końcu, dzięki 
staraniom wielu osób, w 2012 roku baszta została ponownie odnowiona.

Zespół budynków sanatoryjno-szpitalnych
w Wodzisławiu Śl. – Wilchwach

Nieopodal biegnącej przez wodzisławską dzielnicę Wilchwy głównej drogi do Jastrzę-
bia, na ul. Brackiej, położony 
jest na skraju lasu miejskie-
go Wojewódzki Szpital Cho-
rób Płuc im. dr. Alojzego Pa-
welca. Od początku swego 
istnienia, sięgającego końca 
XIX w., aż do niedawna no-
sił on nazwę sanatorium lub 
lecznicy przeciwgruźliczej. 
W skład zespołu dawnych 
budynków sanatoryjnych, 
a obecnie szpitalnych, zbu-
dowanych na przestrzeni lat 
1987-1913, wchodzi pawilon główny, budynek gospodarczo-administracyjny, kotłownia, 
dom mieszkalny i tzw. willa lekarzy. Obiekty te usytuowane są na powierzchni kilkuhek-
tarowego, ogrodzonego terenu, porośniętego starodrzewem i przeciętego głębokim wą-
wozem. Ze względu na swój walor historyczny, architektoniczny i przyrodniczy, zespół 
ten wpisany został do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Baszta Rycerska. Fot. ABVET Ballarin

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

Zespół budynków szpitalnych w Rydułtowach.
Fot. ABVET Ballarin.

Budynek Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

W budynku, w którym obecnie znaj-
duje się siedziba Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Ślą-
skim mieścił się niegdyś szpital miejski. 
Placówkę zbudowano w 1913 r. według 
projektu nieznanego architekta. Dyrek-
torem szpitala został wówczas doktor 
Łucjan Mende, zaś opiekę pielęgniarską 
sprawowały siostry zakonne Borome-
uszki, sprowadzone do Wodzisławia Ślą-
skiego w 1912 r. z Trzebnicy. Na początku lat trzydziestych szpital został rozbudowany. 
Powstały samodzielne budynki dla pralni (przerobiono dawną chlewnię), administracji 
i laboratorium. Obecny kształt i wygląd obiektu nie wskazuje charakterystycznych cech 
stylowych. Jedynie forma dachu i wieloboczne ryzality mogą sugerować pewne zaintere-
sowanie autora projektu tzw. „kosti umem 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 latach 1912-1914. Zlece-
niodawcą i inicjatorem budowy była 
Spółka Bracka. Zespół tworzy jednolity 
urbanistycznie kompleks. Pawilon głów-
ny to trójkondygnacyjny budynek z pod-
daszem, pierwotnie powstały na planie 
litery „L”. Pozostałe dwa pawilony to gmachy wolnostojące, dwukondygnacyjne, które 
także posiadają poddasza. Cały kompleks zabudowań został wzniesiony w stylu wcze-
snego 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 prowadzącym z Wodzisławia do Raciborza, stoi kościół parafi alny pw. NMP. Jest 
on nie tylko jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych na terenie całego powiatu, 
ale również znanym sanktuarium maryjnym, odwiedzanym corocznie przez rzesze piel-
grzymów. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się bowiem słynący łaskami obraz Matki 
Bożej Pszowskiej, zwany także – z racji charakterystycznego na obliczu Madonny uśmiechu 
– Matką Bożą Uśmiechniętą. Dekretem papieskim z 7 czerwca 1997 r. świątynia pszowska 
została podniesiona do godności Bazyliki Mniejszej. Jest to budowla murowana z kamienia 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śl. Fot. ABVET Ballarin
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i cegły w stylu późnogotyckim, założona na rzucie prostokąta, jednonawowa, pięcioprzę-
słowa, z niewyodrębnionym prezbiterium, zwróconym ku północy i zamkniętym półkolistą 
absydą. We wnętrzu znajduje się duży obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a w jej szczycie 
równie duży obraz przedstawiający Chrystusa jako Dobrego Pasterza.

Sanktuarium Matki Boskiej
Fati mskiej w Turzy Śląskiej

Do Sanktuarium Matki Boskiej Fati mskiej przy-
bywają tysiące pielgrzymów z całej Polski, a tak-
że z zagranicy. Właśnie oni nazwali Turzę „Ślą-
ską Fati mą”. Budowę kościoła zainicjował w tym 
miejscu, tuż po zakończeniu II wojny światowej, 
ks. Ewald Kasperczyk, który zaproponował rów-
nież wezwanie dla świątyni. W tym celu został 
namalowany obraz. W niedługim czasie kościół 
stał się znaczącym ośrodkiem kultu maryjnego. 
W 1948 r. kościół został poświęcony przez biskupa 
Stanisława Adamskiego, a w 1968 r. powstał rekto-
rat w Turzy. Sanktuarium jest znane z Dni Chorych 
(13 dzień każdego miesiąca) oraz Nocy Pokuty i Wy-
nagrodzenia Odpustów (noc z 29 na 30 każdego 
miesiąca). Rzesze wiernych przybywają wówczas, 
aby uczestniczyć w tych nabożeństwach.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Wodzisławiu Śl.

W najwyżej położonym miejscu wodzisławskiej Starówki, na szczycie łagodnego 
wzniesienia, stoi murowany kościół parafi alny. Parafi a pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim powołana została w 1257 r. wraz z lokacją mia-
sta w Wodzisławiu Śląskim. Obecny kościół (w stylu neogotyckim) został wybudowany 

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

na miejscu starego kamiennego kościoła 
z XV wieku w latach 1909-1911, według 
projektu wybitnego architekta, Ludwika 
Schneidera z Opola. W wyniku działań wo-
jennych z 25 marca 1945 r. kościół został 
poważnie uszkodzony, a następnie odbu-
dowany w 1946 r. W 2001 r. zrekonstru-
owano jego wieżę. Ze względu na walory 
artystyczne i wartość kulturową został on 
w 1994 r. wpisany do rejestru zabytków.

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

Kościół ewangelicki w Wodzisławiu Śl. 
oraz przylegający do niego gmach Sądu 
Rejonowego stanowią pozostałość po ze-
spole zabudowań byłego klasztoru fran-
ciszkanów-minorytów, sprowadzonych do 
miasta w połowie XIII wieku. Obydwa mają 
dużą wartość zabytkową. Kościół bowiem, 
poświęcony w czasach franciszkańskich 
Świętej Trójcy został wybudowany w II po-
łowie XV wieku i jest najstarszym obiektem 
sakralnym w Wodzisławiu Śl.

Kościół drewniany w Gołkowicach

Kościół drewniany pw. św. Anny w Goł-
kowicach pochodzi z 1878 roku. Jest to 
świątynia orientowana, czyli z prezbi-
terium skierowanym na wschód. Wieża 
kościoła jest neogotycka, podobnie jak 
wystrój wnętrza kościoła (ołtarz główny 
oraz dwa ołtarze boczne). Centralną część 
ołtarza stanowi obraz przedstawiający 
patronkę kościoła – św. Annę, nauczają-
cą swą córkę, Maryję, czytania. Scenie tej 
przygląda się mąż św. Anny – św. Joachim. 
W 2006 r. kościół został poddany renowacji 
– dach oraz wieżę pokryto gontem.

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.

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

Sanktuarium Matki Boskiej Fati mskiej
w Turzy Śląskiej. Fot. Starostwo
Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
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Kościół drewniany w Łaziskach

Kościół pw. Wszystkich Świętych jest jednym z naj-
starszych obiektów drewnianego budownictwa sakral-
nego ziemi wodzisławskiej. Początkowo za datę ukoń-
czenia budowy świątyni uważano rok 1579. Jednak 
w 1997 roku wewnątrz kościoła odkryto polichromię 
z wyraźną datą 1560 r. i to właśnie ta data okazała się 
faktyczną datą powstania drewnianego kościółka. Jest 
to kościół orientowany, gotycki, przekształcony w epo-
ce baroku. Wewnątrz świątyni znajduje się późnoba-
rokowy ołtarz główny z XVIII w., a w nim rzeźba Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem z początku XVI w., pochodząca 
z dawnego tryptyku ołtarzowego wcześniejszego ko-
ścioła. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się barokowy 
obraz Wszystkich Świętych. Wewnątrz podziwiać moż-
na ambonę pochodzącą z pierwszej połowy XVIII w., 
rzeźbę Michała Archanioła, drewnianą chrzcielnicę, 
organy oraz obrazy Drogi Krzyżowej.

Kaplica różańcowa w Bukowie

Drewniana kaplica Matki Boskiej Różańcowej 
z 1770 r., stojąca na tzw. Kaczym Rynku w Bukowie, to 
jedna z perełek śląskiej ludowej architektury sakral-
nej. Dach kryty jest pięknym, drewnianym gontem, 
zwieńczony miniaturową wieżyczką z tzw. latarnią 
i dwułucznym nadprożem z wyrytą datą budowy: 1770 
r. Kaplicę zalicza się do świątyń najbardziej doświad-
czonych przez powodzie, była bowiem przynajmniej 
11 razy zalewana przez Odrę. O wysokości fal powo-
dziowych informuje słupek z tabliczkami, umieszczo-
ny obok kapliczki. Zaznaczono na nim poziomy wód 
w latach największych katastrof. Wymienione powyżej 
kościoły drewniane oraz kaplica różańcowa znajdują 
się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa 
Śląskiego.

Kamienna fi gura św. Jana Nepomucena
     w Bluszczowie

Figura znajduje się na szczycie rozległego wzgórza, zwanego Bluszczowską Górką. 
Postawiony z fundacji Larischów w latach 1730-1740 pomnik, wykonany jest w stylu 
barokowym. Figura św. Jana Nepomucena w Bluszczowie jest pełnoplastyczną, trój-

wymiarową rzeźbą ustawioną frontem w stronę szerokiej 
doliny rzeki Odry. Składa się zasadniczo z trzech elemen-
tów: cokołu, postumentu ujętego rzeźbami dwóch świę-
tych franciszkańskich i zwieńczonego gzymsem oraz grupy 
fi guralnej – Św. Jana Nepomucena dającego jałmużnę że-
brakowi. Figura odnowiona została w 2001 r. ze środków 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kalwaria Pszowska

Jest to zespół czternastu murowanych neobarokowych 
kaplic, położonych na rozległym pagórkowatym terenie 
w Pszowie. Kalwaria znajduje się w odległości około 3 km 
od centrum miasta. Wewnątrz kaplic znajdują 
się fi gury przedstawiające sceny danej stacji dro-
gi 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. Projektan-
tem i wykonawcą był mistrz budowlany, Walenty 
Maciejek.

Sztolnia górnicza
w Wodzisławiu Śląskim

Wodzisławska sztolnia ćwiczebna (jedna 
z trzech w kraju) jest zespołem wyrobisk górniczych 
znajdujących się kilka metrów pod powierzchnią 
ziemi. Pod względem struktury i wyposażenia imi-
tuje podziemie kopalni. Liczy ponad 500 metrów 
wyrobisk górniczych i jest największym tego typu 
obiektem w Polsce. Wyposażona jest w rurociągi 
przeciwpożarowe, drewniane lub stalowe tamy 
wentylacyjne i inne niezbędne wyposażenie stoso-
wane w podziemiach kopalni, np. czynne urządzenia 
do drążenia wyrobisk i eksploatacji węgla w ścianie. Sztolnia działa przy Powiatowym Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego i jest otwarta do zwiedzania cały rok. 

Unikatowy „Wiktor”

Budynek wieży szybowej zabytkowego, czynnego szybu „Wiktor”, należącego do ko-
palni węgla kamiennego „Marcel” w Radlinie, a także maszyna wyciągowa pochodząca 
z 1914 roku są unikatowymi, zachowanymi i pracującymi obiektami technicznymi na 
Górnym Śląsku. Szyb „Wiktor” został uruchomiony 13 listopada 1883 roku. Data ta przyj-
mowana jest też za początek działalności kopalni. Warto w tym miejscu przypomnieć, 

Kościół drewniany w Łaziskach.
Fot. ABVET Ballarin

Kaplica różańcowa w Bukowie.
Fot. Starostwo Powiatowe 

w Wodzisławiu Śl.

Sztolnia górnicza. 
Fot. PCKU w Wodzisławiu Śl.

Kalwaria Pszowska.
Fot. Starostwo Powiatowe 

w Wodzisławiu Śl.
Widok ołtarza głównego i bocznego. 

Fot. Starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu Śl.

Figura św. Jana Nepomucena 
w Bluszczowie. Fot. Starostwo 
Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
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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 Radlina. Od imienia córki jednego 
z nich, nazwę wzięła późniejsza kopalnia – „Emma”. Pod 
taką nazwą kopalnia „Marcel” funkcjonowała do dnia 1 
maja 1949 roku. W początkowych latach „Wiktor” – głów-
ny szyb wydobywczy kopalni nosił nazwę „Mauve” od 
nazwiska pierwszego dyrektora kopalni Gerharda Mauve 
(1883 – 1893). Około roku 1890 zmieniono jego nazwę na 
aktualnie obowiązującą – „Wiktor” od imienia współwła-
ściciela kopalni Friedleander’a na Fryderyk – Wiktor. „Wiktor”, jako jeden z dwóch głów-
nych szybów wydobywczych kopalni (obok szybu „Antoni”), w 1883 roku miał głębo-
kość zaledwie 126 m. Aktualnie głębokość szybu „Wiktor” wynosi 622,61 m. Zabytkowy 
szyb „Wiktor” praktycznie w niezmienionym kształcie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 
Widniejąca od ponad 130 lat nad radlińskimi polami wieża szybowa szybu „Wiktor” na 
stałe wpisała się w tamtejszy krajobraz. Jej konstrukcja i unikatowa maszyna wyciągowa 
wzbudza zainteresowanie nie tylko krajowych 
miłośników techniki i budowli górniczych. Bu-
dynek nadszybia zaprojektował Hans Poelzig.

Zabytkowe osiedle robotnicze
„Emma” w Radlinie

Osiedle robotnicze, zwane kolonią lub 
gwarowo familokami, wybudowane zostało 
w latach 1897-1915. Powstało jako osiedle pa-
tronackie ówczesnej kopalni „Emma”. Zapro-
jektowane z dbałością o zapewnienie miesz-
kańcom godziwych warunków bytowych, a także o estetykę otoczenia, stanowi cenny 
przykład ówczesnej architektury oraz układów urbanistycznych. Wszystkie familoki wy-
murowane zostały z czerwonej cegły, posiadały ogródek i budynek gospodarczy, zwany 
potocznie chlewikiem. Warto także przejść się główną aleją Radlina, tj. ul. Korfantego, 
z której można zobaczyć zabytkowe zabudowa-
nia kopalni „Marcel”, czyli szyb „Wiktor”, bu-
dynek dyrekcji i łaźnię. Kolonia Emma jest nie-
wątpliwie największym osiedlem robotniczym 
z tego okresu na terenie powiatu wodzisławskie-
go i jak dotąd najlepiej zachowanym.

Zabytkowe osiedle robotnicze w Pszowie

Jest to druga, co do wielkości kolonia robot-

Budynek szybu Wiktor. 
Fot. Piotr Górecki

Osiedle robotnicze w Radlinie. 
Fot. ABVET Ballarin

Osiedle robotnicze w Pszowie.
 Fot. ABVET Ballarin

Kolonia Fryderyk. Fot. Starostwo 
Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

Hałda Szarlota. Fot. Starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu Śl.

Budynek wagi w Rydułtowach.
Fot. UM Rydułtowy

nicza znajdująca się na terenie powiatu wodzisławskiego, która powstała na początku 
XX wieku jako osiedle patronackie miejscowej 
kopalni „Anna”.

Kolonia Fryderyk w Gorzycach

Kolonia Fryderyk to osiedle robotnicze, 
które jest niewielkim sołectwem wchodzą-
cym w skład gminy Gorzyce. Obecnie na so-
łectwo składają się dwie osady – Kraskowiec 
i właściwa Kolonia Fryderyk. Pierwsi osadnicy 
Kraskowca (nazwa pochodzi od leśniczego, An-
toniego Kraski)  zostali sprowadzeni na począt-
ku XIX wieku, kiedy to datuje się powstanie 
Wioski. Na początku XX wieku, w czasie rozkwitu przemysłu górniczego na Śląsku, zde-
cydowano się na wybudowanie osiedla dla robotników w pobliżu Gorzyc. W 1911 roku 
powstało 13 domów z 47 zaplanowanych. Dwa lata później rozpoczęto budowę kopalni 
„Friedrich – Schacht” („Szyb Fryderyk”). Kopal-
nia nie istniała jednak długo. Już w 1923 roku 
zaprzestano wydobywania węgla. W czasach II 
wojny Światowej Niemcy urządzili w Wiosce tzw. 
Polenlager („obóz polski”). Do dnia dzisiejszego 
pozostały charakterystyczne budynki mieszkalne 
po robotnikach – familoki.  

Hałda „Szarlota”

Rydułtowska „góra” to największa w Euro-
pie hałda stożkowa. Sztuczne wzniesienie, częściowo 
pokryte roślinnością dominuje nad regionem, jest wi-
doczne nawet w Czechach. Od podstawy mierzy około 
134 metry, szczyt znajduje się ok. 407 m n.p.m. Hałda 
zajmuje 37 hektarów powierzchni.

Budynek wagi oraz izba pamięci w Rydułtowach

Na uwagę zasługuje powstały w 1906 r. budynek wagi 
drobnicowej, znajdujący się na terenie KWK „Rydułto-
wy”, w którym otwarta została Izba Pamięci. Zgroma-
dzono w niej sporo unikatowych eksponatów, między 
innymi mapy, zdjęcia, narzędzia górnicze, które przy-
bliżają dzieje i rozwój kopalni. Budynek jest charak-
terystycznym przykładem architektury przemysłowej 
początku XX wieku.
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Największa część powiatu wo-
dzisławskiego leży na Płaskowyżu 
Rybnickim, który wypiętrza się na 
wysokość od 220 do 260 m n.p.m. 
Na terenie naszego powiatu wystę-
pują bardzo duże różnice w wysoko-
ści względnej – sięgające ponad 100 
m. Bezpośrednie sąsiedztwo Bramy 
Morawskiej oddziałuje na cyrkulację 
południową, co z kolei wpływa na kli-
mat i przyrodę ziemi wodzisławskiej. 
Piękne lasy, wzgórza oraz malowniczo 
położone jeziorka stanowią dla miesz-
kańców powiatu wodzisławskiego idealne miejsce dla organizowania pieszych wycie-
czek, jak i coraz popularniejszych wycieczek rowerowych. Turysta znajdzie tu niezwykle 
bogatą i różnorodną roślinność oraz malownicze krajobrazy.

Trzy gminy wiejskie powiatu (Gorzyce, Godów, Lubomia) są malowniczo położone 
w dolinie rzeki Olzy i Odry oraz na otaczających ją wzgórzach. Meandry stanowią 
prawdziwy raj dla ptactwa wodnego, występuje w nich także wiele gatunków ryb. 
Rejon ten sprzyja funkcjonowaniu ośrodków wypoczynkowych.

Polder Buków to sztuczny zbiornik 
przeciwpowodziowy na Odrze. Okre-
sowo całkowicie zalewany, położony 
na terenie trzech gmin – Krzyżano-
wic w powiecie raciborskim, Lubomi 
i Gorzyc w powiecie wodzisławskim. 
Budowany w latach 1989-2002 po-
lder ma około 830 ha powierzchni 
i może przyjąć około 50 mln m3 wody. 
Ze względu na okresowe zalewanie 
i duże ograniczenie gospodarki rolnej 
w obrębie polderu, wzrosła na jego te-
renie bioróżnorodność, dzięki czemu 
stał się siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin błotnych i zwierząt, co w połączeniu 
ze starorzeczami i zalanymi wyrobiskami oraz sąsiedztwem Zespołu Przyrodniczo-Krajo-
brazowego „Wielikąt” uczyniło z niego bardzo atrakcyjny teren dla turystyki i rekreacji 
blisko położonych ośrodków.

Walory przyrodnicze

Polder Buków. Fot. Andrzej Pałka

Przejeżdżając szczytem Polderu Buków od strony Bluszczowa warto 
zwrócić uwagę na przepiękny krajobraz. Po drodze można zobaczyć 
miejsce, gdzie kiedyś istniała miejscowość Kamień nad Odrą, która ze 
względu na częste powodzie i podtopienia została w całości zalana. 
Dzisiaj jest to idealne miejsce dla miłośników wędkarstwa, spacerów 
i wycieczek rowerowych. Duża ilość zalewisk stwarza też doskonałe 
warunki wypoczynku dla osób lubiących obcować z naturą. Można tu-
taj zorganizować biwak czy piknik, a przy okazji nakarmić uwielbiające 
ten teren łabędzie.

Ciekawostkę przyrodniczą stanowi 
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy 
„Wielikąt” – Obszary Specjalnej Ochro-
ny Ptaków i Siedlisk Natura 2000 – 
Ostoje Ptasie, położony w dolinie Odry. 
Jest on najbardziej znaną atrakcją Sy-
ryni (sołectwa gm. Lubomia). Zespół 
składa się z kilkunastu stawów rybnych 
wraz z przylegającymi polami i łąkami, 
a także z Lasu Tworkowskiego. Wystę-
pują tutaj dwa gatunki lęgowe pta-
ków, zagrożone wyginięciem – bączek 
i podgorzałka. Na teren ten najlepiej 
dojechać od strony Bukowa, drogą prowadzącą pomiędzy lasem i stawami. Jest tu kilka 
miejsc, gdzie warto się zatrzymać, usiąść nad samym brzegiem stawu i podziwiać zachwy-
cający krajobraz. Przy odrobinie szczęścia jest szansa, że do samego brzegu przypłynie 
rodzina łabędzi. Ostoja jest schroniskiem 22 gatunków ptaków wpisanych do Załącznika 
Dyrektywy Ptasiej. „Wielikąt” jest drugim miejscem w Polsce, gdzie regularnie gniazduje 
hełmiatka.

Perełką krajobrazową jest tzw. 
Szwajcaria Czyżowicka, leżąca pomię-
dzy Czyżowicami i Bełsznicą. Znajdu-
ją się tam zalesione wzgórza, oczka 
wodne, ciekawe okazy fl ory i fauny. 
Znacząca liczba zbiorników wodnych, 
znajdująca się w starym korycie Odry, 
cechuje się wysokim stopniem czysto-
ści wody. O wartości przyrodniczo-kra-
jobrazowej regionu świadczy olbrzy-
mia ilość tzw. terenów zielonych, co 
przeczy stereotypowemu wyobraże-
niu o Śląsku jako obszarze zdegrado-
wanym przez działalność przemysłową.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wielikąt. 
Fot. Andrzej Pałka

Szwajcaria Czyżowicka. Fot. Andrzej Pałka

Meandry Odry. Fot. Andrzej Pałka

Przejeżdżając szczytem Polderu Buków od strony Bluszczowa warto 
zwrócić uwagę na przepiękny krajobraz. Po drodze można zobaczyć 
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Nawet kopalniane hałdy w północnej części powiatu (tj. na terenie Radlina, Ryduł-
tów i Pszowa) stanowią specyfi czne urozmaicenie krajobrazu, tym bardziej, że część 
z nich jest rekultywowana. To cenne dziedzictwo kulturowe, świadczące o wyjątkowości 
krajobrazu powiatu wodzisławskiego.

O bogactwie przyrodniczym świadczą także znajdujące się na terenie naszego po-
wiatu pomniki przyrody – kilka z nich widnieje w rejestrze Wojewódzkiego Konserwa-
tora Przyrody. Ukształtowanie terenu sprzyja również występowaniu sporych obszarów 
leśnych. Dominują lasy mieszane z przewagą gatunków liściastych. Występują także 
zadrzewienia śródpolne, będące ostoją ptactwa i innej zwierzyny. W ostatnich latach 
następuje stałe powiększanie zalesienia w powiecie. Najwięcej terenów leśnych posiada 
gmina Lubomia. Największe lasy to Grabówka i Dąbrowiok o powierzchni ponad 550 
hektarów.

Niecodzienna przyroda
powiatu wodzisławskiego

Nawet kopalniane hałdy 
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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. Jedną z form re-
kreacji, zdobywającą z roku na rok coraz większą liczbę zwolenników, jest 
turystyka rowerowa. Tej formie rekreacji w powiecie sprzyjają istniejące 
ścieżki i trasy rowerowe. Malownicze tereny stanowią atrakcyjną propozycję 
spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, ale są również źródłem wiedzy 
przyrodniczej i historycznej. Trasy rowerowe prowadzą z dala od głównych 
szlaków drogowych, dlatego cykliści mogą spokojnie i bezpiecznie korzystać 
z uroków sportu rowerowego.

Na terenie powiatu znajduje się 
wiele ośrodków wypoczynkowych o lo-
kalnym 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 czystą 
wodą, strzeżonym kąpieliskiem z piasz-
czystą plażą, na której można odpo-
cząć, ale również malowniczym poło-
żeniem wśród zieleni. Sama miejscowość Olza, usytuowana jest w Dolinie Odry u stóp 
Bramy Morawskiej i leży w niedalekiej odległości od międzynarodowego szlaku komu-
nikacyjnego pomiędzy Wodzisławiem Śląskim a przejściem granicznym Chałupki-Bohu-
min. Ośrodek oferuje także takie atrakcje jak dyskoteki, festyny oraz dysponuje szeroką 
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 
„Meandry rzeki Odry”. Ten unikatowy 
zakątek granicznych terenów Polski 
i Republiki Czeskiej został objęty unij-
nym programem NATURA 2000. Poza 
licznymi walorami przyrodniczymi tere-
nu, camping „Europa” posiada również 
kompletną infrastrukturę. Można tam 
znaleźć boiska do piłki nożnej i siatko-
wej, dobrze zaopatrzony punkt gastronomiczny serwujący domową kuchnię oraz pełny 
węzeł sanitarny. Na terenie obiektu znajduje się również mała wypożyczalnia rowerów, 
bilard, a dla najmłodszych zagroda z kucami szetlandzkimi. Camping posiada własny do-
stęp do przyległego akwenu. Zbiornikiem opiekuje się miejscowe koło wędkarskie, które 
odpowiada m.in. za jego regularne zarybianie.

Ośrodek wypoczynkowy w Olzie. Fot. Andrzej Pałka

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

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
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Najbardziej znanym, a zarazem najwięk-
szym zbiornikiem wodnym w Wodzisławiu 
Śl. jest kąpielisko „Balaton”, które usytu-
owane jest w lesie na terenie historyczne-
go Grodziska. Jeden z brzegów zbiornika 
nie jest zalesiony, pokrywa go niska trawa, 
zatem idealnie nadaje się na miejsce biwa-
kowe. Można tam rozłożyć leżak lub koc, 
a nawet rozbić namiot. Jest też kawałek 
piaszczystej plaży, urokliwe molo, wypoży-
czalnia sprzętu wodnego, jak również boisko do gry w siatkówkę plażową. Wystarczy 
przynieść własną piłkę, a można aktywnie i miło spędzić czas wolny. „Balaton” to także 
idealne miejsce na długie rodzinne spacery, z kolei zimą stanowi nie lada gratkę dla mi-
łośników kąpieli w lodowatej wodzie, czyli Morsów.

Ciekawym miejscem na wspaniały wy-
poczynek wśród zieleni i malowniczych 
krajobrazów jest ośrodek sportowo-re-
kreacyjny „Gosław Sport Center”, który 
znajduje się w spokojnej dzielnicy Wodzi-
sławia Śląskiego – Jedłowniku. Ze względu 
na swoje położenie camping jest znakomi-
tą bazą wypadową na trasy turystyczne, 
w tym liczne szlaki spacerowe i trasy rowe-
rowe. Na miejscu można wynająć domek 
campingowy oraz miejsca dla przyczep campingowych. Dodatkowo istnieje możliwość 
wypożyczenia sprzętu sportowego, a także skorzystania z miejsca na ognisko i grilla. Po-
nadto na terenie ośrodka znajdują się trzy pełnowymiarowe boiska o wysokim standar-
dzie murawy, a w sezonie letnim dostępny jest odkryty basen. Zimą natomiast czynny 
jest stok narciarski dla dzieci. Przy ośrodku działa również stajnia koni Gosław, gdzie 
prowadzona jest nauka jazdy konnej na każdym stopniu zaawansowania, a także zajęcia 
z hipoterapii oraz obozy konne dla dzieci i młodzieży. Ośrodek dysponuje ujeżdżalnią 
oraz halą, dzięki czemu zajęcia odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne.

Miłośnicy wędkowania mogą skorzystać z prywatnego stawu znajdującego się na 
terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wędkarskiego w  Wodzisławiu Śl. - Zawadzie, gdzie za 
niewielką opłatą można łowić ryby. Na terenie obiektu znajdują się również duże boisko, 
baza gastronomiczna oraz inne atrakcje.

Wielbiciele zwierząt i odpoczynku na łonie natury znajdą w powiecie wodzisławskim 
wiele urokliwych miejsc, z dala od codziennego zgiełku. Jednym z nich jest „Mini Zoo 
w Bukowie”. Zwierzęta, które na dobre zadomowiły się w tym ogrodzie, wywodzą się 
z różnych stref klimatycznych. Oczekiwania bardziej wymagających turystów spełnią: 

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

strusie, kilka gatunków papug, perliczki, bażanty, kozy, owce i małpki. W tym małym 
ogrodzie zoologicznym prowadzi się też zależnie od potrzeb leczenie i rehabilitację ran-
nych zwierząt z okolicy. Na terenie mini zoo znajduje się również ośrodek jazdy konnej, 
powozownia, restauracja, place zabaw oraz Zbiór Starych Zegarów. Organizowane są tu-
taj imprezy okolicznościowe oraz festyny.

Mini zoo ze zwierzętami i ptakami znajdu-
je się również w „Parku Leśnym u Kaczyny” 
w Rogowie, położonym na malowniczych te-
renach gminy Gorzyce. Wyjątkowe, zalesio-
ne otoczenie, ścieżki spacerowe, duży plac 
zabaw dla dzieci, restauracja oraz zadaszone 
miejsce, 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, warto zaj-
rzeć do „Stajni na Stawach”. Jest to gospo-
darstwo agroturystyczne, będące idealnym 
miejscem dla miłośników koni i jazdy wierz-
chem. Gospodarstwo w swojej ofercie po-
siada również zajęcia z hipoterapii. Pobyt 
w „Stajni na Stawach” to wspaniały pomysł 
na aktywny wypoczynek w miłej, rodzinnej 
atmosferze. Gospodarstwo oferuje również 
bazę noclegową.

Z kolei, na skraju lasu w Bełsznicy funkcjonuje gospodarstwo agroturystyczne „Kasz-
tanka”. Gospodarstwo oferuje naukę jazdy konnej, jazdę w terenie, jazdy konne dla za-
awansowanych, możliwość nauki skoków przez przeszkody, jazdę konną dla najmłodszych, 
obozy jeździeckie oraz wczasy w „siodle”. Z trzech stron otoczone jest lasem, a od strony 
południowej rozpościera się widok na Dolinę Nadodrzańską oraz Bramę Morawską. Do 
dyspozycji odwiedzających są pokoje z aneksem kuchennym i łazienką, a ponadto możli-
wość zorganizowania ogniska czy grilla, a także grzybobrania i zbierania owoców leśnych. 
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 Wodzisławski Ośrodek Jazdy Konnej z siedzibą w Rogowie, które orga-
nizują przejażdżki bryczką czy zimowe kuligi.

Najbardziej znanym, a zarazem najwięk- strusie, kilka gatunków papug, perliczki, bażanty, kozy, owce i małpki. W tym małym 
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Ciekawym miejscem jest „Ranczo 
Western” na terenie Szwajcarii Czy-
żowickiej. Jest to restauracja położo-
na 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 dostęp-
ny jest mini plac zabaw. Amfi teatr 
znajdujący się przy restauracji jest 
przystosowany do organizacji różnego rodzaju wydarzeń o charakterze rozrywkowym. 
Bliskość natury oraz szerokie zaplecze gastronomiczno-rozrywkowe tego miejsca, stwa-
rzają dogodne warunki do wypoczynku zarówno indywidualnie, jak i w grupie.

W powiecie wodzisławskim 
znajduje się sporo różnego ro-
dzaju obiektów sportowych, 
między innymi przy Zespole Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu 
Śląskim mieści się nowoczesny 
Powiatowy Młodzieżowy Ośro-
dek Sportu. Nie lada atrakcję 
stanowi Wielofunkcyjny Obiekt 
Sportowy w Pszowie – zimą lo-
dowisko, a w sezonie letnim kort 
tenisowy i skate park. Na terenie 
naszego powiatu nie brakuje rów-
nież obiektów dla pasjonatów tenisa ziemnego, np. korty tenisowe MOSIR „Centrum” 
w Wodzisławiu Śl. czy „La Mirage” w Skrzyszowie.

„Ranczo Western”. Fot. Andrzej Pałka 

Miłośnicy pływania również znajdą 
sporo ciekawych i nowoczesnych obiek-
tów rekreacyjnych. Warto wstąpić do 
Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu 
i Rekreacji „Nauti ca” w Gorzycach. Na 
terenie obiektu znajduje się pływalnia 
z sześcioma torami pływackimi i widownia 
dla 145 osób. Tu prowadzone są również 
zajęcia aqua-aerobiku oraz doskonalenia 
pływania dla dzieci i dorosłych. Dostęp-
ny jest mały basen rekreacyjny – idealne 
miejsce dla maluchów, które swobodnie 
mogą poszaleć, a także nauczyć się pły-
wać. Dorośli natomiast mogą się zrelaksować, dzięki różnego rodzaju hydromasażom. 
Wśród innych atrakcji warto wymienić zjeżdżalnię, liczącą 63 m oraz jacuzzi. Można tak-
że skorzystać z kąpieli solankowej, sauny, 
groty solnej czy biczy wodnych. Na terenie 
budynku znajduje się też mała restaura-
cja, punkt informacji turystycznej, sklep 
z akcesoriami pływackimi, salon odnowy 
biologicznej, salon fryzjerski, itp. Wszyst-
kie pomieszczenia krytej pływalni przy-
stosowane są do możliwości korzystania 
z nich przez osoby niepełnosprawne.

Na terenie powiatu wodzisławskie-
go funkcjonuje również kryta pływalnia 
w Połomi oferująca basen sportowy, niec-
kę rekreacyjną oraz saunę.

Z kolei w Wodzisławiu Śląskim, na te-
renie byłej kopalni „1 Maja”, znajduje 
się kryta pływalnia Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji „Centrum”. Tu prowa-
dzone są basenowe warsztaty nurkowa-
nia, szkółka pływacka dla najmłodszych 
czy aqua aerobik. Poza pływalnią w bu-
dynku funkcjonuje sauna oraz fi tness club.

Sporo atrakcji zapewnia Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Radlinie, w którym 
to obiekcie znajdują się dwa baseny – mały i duży. Odwiedzający mogą skorzystać także 
z jacuzzi, siłowni, sauny. Na terenie ośrodka mieszczą się dwie sale sportowe oraz boiska, 
dostępne również do wynajęcia. MOSIR w Radlinie oferuje szereg ciekawych ćwiczeń dla 

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

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

Wielofunkcyjny Obiekt Sportowy w Pszowie. 
Fot. Andrzej Pałka

Kryta pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
„Centrum” w Wodzisławiu Śl. Fot. MOSiR Centrum

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

Kryta pływalnia w Połomi. Fot. Andrzej Pałka

Ciekawym miejscem jest 
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osób chcących spędzić aktywnie wolny czas. Klienci mogą skorzystać z takich zajęć jak aero-
bik, aqua-aerobik, pilates, nordic walking, step, tenis stołowy, nauka pływania, fi tness dla 
kobiet w ciąży, zumba i wiele innych.

Ogromnym zainteresowaniem za-
równo wśród mieszkańców, jak i tury-
stów cieszą się różnego typu parki re-
kreacji. Najbardziej znanym miejscem 
jest „Tropikalna Wyspa” w Marklowi-
cach. Jest to innowacyjny w skali kraju 
zespół rekreacyjno-sportowo-usługo-
wy. Oferta centrum zadowoli wszyst-
kich odwiedzających, bez względu na 
wiek, bowiem każdy znajdzie coś dla 
siebie. Są tu punkty gastronomiczne, 
skate park, ścieżki rowerowe, space-
rowe i do jazdy na rolkach, amfi teatr, plac z urządzeniami siłowymi, a także ogromny, 
nowoczesny plac zabaw. Główną atrakcją kompleksu jest umieszczona w samym środku 
tropikalna wyspa ze sztucznymi skałami, grotami, tunelami, palmami, wodospadami, 
mostkami, linami i siatkami do wspinania itp. W grotach wodnych odbywają się spekta-
kle światła, dźwięku i wody. Zespół spełnia wymagania zarówno rekreacji indywidualnej, 
rodzinnej, jak i grupowej. Cały kom-
pleks przystosowany jest również dla 
osób niepełnosprawnych.

Innym, równie atrakcyjnym obiek-
tem rekreacyjnym jest Park „Leśna 
Przygoda” w Radlinie. Jest to park 
linowy przeznaczony zarówno dla naj-
młodszych, jak i młodzieży oraz doro-
słych. Wśród atrakcji parku znajdują 
się tunele z przeszkodami, ścianki 
wspinaczkowe, zjeżdżalnie oraz zjazd 
na linie. Mieszczą się tam konstrukcje 
posiadające sztucznie wytworzone 
przeszkody z drewna, lin oraz cięgien stalowych. Na każdym odcinku toru przeszkód cze-
kają ciekawe atrakcje składające się z mostów, kładek, belek, pętli, siatek oraz różnego 
rodzaju zjazdy: na trapezie, drabince czy deskorolce. Wizyta w parku zapewnia niezapo-
mniane wrażenia, adrenalinę i wysiłek na świeżym powietrzu.

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

Park linowy „Balaton” w Wodzisławiu Śl. 
Fot. www.parklinowybalaton

Podobnie funkcjonuje Park Linowy 
„Balaton” w Wodzisławiu Śląskim, 
który znajduje się na w sercu 40 – 
hektarowego terenu leśnego otacza-
jącego jedyne kąpielisko w pobliżu 
centrum miasta. Główną atrakcją 
parku jest jeden z najdłuższych w Pol-
sce – a z całą pewnością najdłuższy na 
Śląsku – 250-metrowy zjazd tyrolski 
nad wodą. Kolejka oprócz tego, że jest 
wyjątkowo długa, to zainstalowana 
jest pomiędzy drzewami rosnącymi 
po przeciwnych stronach akwenu 
Balaton, co zdecydowanie podnosi poziom adrenaliny. Przejazd kolejką to wyjątkowe 
i niezapomniane przeżycie. O wyjątkowości parku świadczy jego atrakcyjne położenie 
– darmowe i strzeżone całe wakacje kąpielisko, ścieżki rowerowe i spacerowe. Istnieje 
tu możliwość wypożyczenia rowerów wodnych i kajaków, strzelania z łuków sportowych 
oraz wiatrówek, skorzystania ze źródełka z krystalicznie czystą, zdatną do picia wodą, 
a w pobliżu warto zobaczyć piękną i romantyczną niedawno odnowioną basztę rycerską, 
czyli Wieżę Romantyczną.

Interesującą atrakcją jest także 
Rydułtowska Fikołkownia „RAFA”. 
Wyraźną innowacją jest skupienie 
wielorakich funkcji sportowo-za-
bawowo-rekreacyjnych na jednym, 
bardzo dużym terenie, który zago-
spodarowano uwzględniając wszyst-
kie grupy wiekowe odwiedzających. 
Dla najmłodszych przewidziano 
między innymi takie atrakcje jak zjeż-
dżalnie – słonik i żyrafy, huśtawkę – 
waga, wykopaliska dinozaurów, pia-
skownicę z domkami. 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 tym znajduje się również budynek usługowo-gastronomiczny. Wszystkie atrakcje 
połączone są w malowniczy sposób alejkami spacerowymi oraz pergolami z dużą ilością 
dobrze zagospodarowanej zieleni.

Park linowy w Radlinie. Fot. Andrzej Pałka

Rydułtowska Fikołkownia „RAFA”. Fot. Andrzej Pałka

osób chcących spędzić aktywnie wolny czas. Klienci mogą skorzystać z takich zajęć jak aero-
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We wrześniu 2013 r. również w Rydułtowach otwarto park sensoryczny – Rydułtow-
ską Odprężalnię Sensoryczną – ROSA. Teren parku podzielony jest na pięć, połączonych 
alejami ogrodów, które zaprojektowano tak, by szczególnie silnie oddziaływały na jeden 
ze zmysłów. Efekt ten osiągnięty został dzięki odpowiedniemu doborowi roślin, a także 
włączeniu do projektu elementów małej architektury – fontanny, karmników dla ptaków, 
instalacji dźwiękowych i świetlnych. 

Na placu wzroku można odpocząć i odprężyć się na kamiennych ławkach wśród ko-
lorowych nasadzeń. Plac smaku z planterami zachęca do próbowania posadzonych tam 
jadalnych roślin: ziół, warzyw i owoców. Nasadzone na placu zapachu rośliny uwalniają 
swoje intensywne zapachy. Zmysł słuchu wykorzystywany jest w ogrodzie podczas słu-
chania szumu fontanny, wiatru w gałęziach, śpiewu ptaków, szelestu jesiennych liści czy 
wysokich traw. 

Zainstalowana fontanna, dzięki automatycznemu sterowaniu obrazem wodnym 
i oświetleniem, jest niewątpliwą atrakcją placu. Na placu słuchu znajdują się specjal-
ne instrumenty interaktywne do uruchamiania przez użytkowników, szczególnie dzieci: 
telegraf akustyczny, kamienne cymbały (litofon), dzwony rurowe i trójkąty. Plac dotyku 
otoczony jest nasadzeniami o zróżnicowanej fakturze, które zachęcają do ich dotykania. 
Znajdą się tam rośliny puszyste - tworzące swoiste dywany, roślinność pierzasta, miękka 
i papierowa. Park Sensoryczny jest ogólnodostępny, przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych, a korzystanie z niego bezpłatne.

Powiatowy Rajd Rowerowy
Rajd rowerowy to „najstarsza” impreza sportowa powiatu, bowiem organizowana jest 

od szesnastu lat, czyli od początku istnienia powiatu wodzisławskiego w jego obecnym 
kształcie terytorialnym. Dzięki sukcesywnie wzrastającej z roku na rok liczbie uczestników 
na stałe wpisała się do kalendarza imprez sportowych organizowanych przez Starostwo 
Powiatowe. W ostatnich latach ponad 500 cyklistów z regionu wspólnie pokonuje tra-
sę rajdu. w dotychczas organizowanych rajdach brali udział również goście z zagranicy, 
między innymi z Niemiec, Szwecji i Czech. Imponującym jest również fakt, że taka forma 
turystyki cieszy się zainteresowaniem wśród różnych grup wiekowych, zarówno wśród 
młodych rowerzystów, jak i prawdziwych weteranów turystyki rowerowej, co roku stają-
cych na starcie właśnie tej imprezy. Z kolei przyjazd rowerzystów na metę, zlokalizowaną 
każdego roku w innym miejscu, nie oznacza zakończenia imprezy. Na uczestników czekają 
tam liczne atrakcje, mogą między innymi wziąć udział w konkurencjach sportowo-rekre-
acyjnych i zawalczyć o cenne nagrody. W ciągu tych szesnastu lat miłośnicy turystyki ro-
werowej pokonali kilkaset kilometrów i mieli możliwość zobaczyć wiele ciekawych miejsc, 
bowiem udział w rajdzie rowerowym to nie tylko okazja do aktywnego spędzenia czasu, 
ale również do poznania najcenniejszych zabytków znajdujących się na naszym terenie.

Dzieje się w powiecie wodzisławskim…

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.

Pomimo, że długośc trasy rajdu liczy zwykle około 20 km, 
nie brakuje najmłodszych uczestników. 

Fot. Starostwo powiatowe w Wodzisławiu Śl.Fontanna w rydułtowskim parku sensorycznym. Fot. Krzysztof Grzenia

zieje się w powiecie wodzisławskim…
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Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
Olimpiada osób niepełnosprawnych organizowana jest cyklicznie od 2003 r. i na stałe wpi-

sała się do kalendarza imprez Powiatu Wodzisławskiego. Co roku przyciąga uczestników 
z całego województwa. Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe biorą udział w różnorod-
nych 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 prowadzony jest bogaty 
program artystyczny. Każdego roku imprezę uświetnia występ orkiestry dętej z mażo-
retkami, a także uroczyste wciągnięcie fl agi olimpijskiej na maszt. Nierzadko zawodni-
kom kibicują znani sportowcy – olimpijczycy, mistrzowie świata i Europy. Na zakończenie 
olimpiady, po zmaganiach sportowych, każdy uczestnik otrzymuje „złoty medal olim-
pijski”. Impreza daje osobom niepełnosprawnym szansę odkrycia własnych możliwości, 
okazję do dobrej zabawy oraz wspólnych spotkań. Jest to wielkie święto sportu, tole-

rancji, a przede wszystkim dobrej zabawy.
Koncert „Blues dla Niepełnosprawnych”

Koncert, którego uczestnikami są pod-
opieczni z ośrodków zajmujących się po-
mocą osobom niepełnosprawnym, orga-
nizowany jest od dziewięciu lat. Muzyka 
w rytmie bluesa z roku na rok przyciąga 
coraz szerszą publiczność. Na koncert 
przyjeżdżają niepełnosprawni nie tylko 
z województwa śląskiego, ale także spoza 
jego granic.

Celem imprezy jest integracja spo-
łeczna osób niepełnosprawnych poprzez 
umożliwienie tym osobom prowadze-
nia normalnego życia oraz korzystania 
z powszechnie dostępnych form zabawy 
i rozrywki.

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 podczas 
turnieju, który rozgrywany jest na kortach te-
nisowych, „La Mirage” w Skrzyszowie (gmina 
Godów). W pierwszym dniu zawodów zwykle 
mierzą się mężczyźni, zaś w drugim dniu na 
kortach rywalizują kobiety. Następnie odby-
wają się emocjonujące mecze fi nałowe, które 
wyłaniają najlepszych graczy.

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu 
Wodzisławskiego w Szachach

Szachy to niewątpliwe gra umysłowa, 
w której bezpośrednio rywalizować mogą za-
wodnicy w różnych grupach wiekowych. Dla-
tego już od czterech lat Powiat Wodzisławski 
organizuje powiatowe rozgrywki szachowe, 
które cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców regionu. Biorą w nich 
udział zarówno dzieci, jak i dorośli. Po wielu 
godzinach zmagań następuje wyłonienie zwy-
cięzców i rozdanie atrakcyjnych nagród. 

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

Rywalizacja kobiet podczas turnieju tenisa 
ziemnego. Fot. Starostwo Powiatowe 

w Wodzisławiu Śl.

IV Indywidualne Mistrzostwa Powiatu 
Wodzisławskiego w Szachach. 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.
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WODZISŁAW ŚLĄSKI
Dom Gościnny Jordan
ul. Czyżowicka 67a
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 441 60 35
fax. 32 441 62 64
e-mail: biuro@tornado-wodzislaw.pl
recepcja@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
„Contra”
ul. Marklowicka 23
44-300 Wodzisław Śląski
Telefon 32 4513651 882146494
e-mail: wmas1@o2.pl

GODÓW
Bar „Przystanek”
ul. 1-go Maja 122
44 -348 Skrzyszów
tel. 32 47 26 186
Dom Przyjęć- Noclegi „Wiktoria”
ul. Powstańców Śląskich 13
44-348 Skrzyszów
tel. 32 47 26 013, 32 47 51 841, 509 705 106, 
534 544 416
e-mail: biuro@oslizlok.pl
www.oslizlok.pl
Dom Przyjęć „Megalit”
ul.Powstańców Śląskich 31
44-340 Godów
tel. 32 476 50 61, kom. 600 046 085
email: donia27@onet.eu, www.megalit.home.pl
„Dworek Myśliwski”
ul. Leśna 4
44-340 Łaziska
tel. 698 459 968
e-mail: biuro@dworek-mysliwski.pl
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
Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjno-
Wypoczynkowy „Raj”
ul. Rzeczna 1
44-360 Nieboczowy
tel. 32 45 44 710
e-mail: o-raj@o2.pl

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
Dom Weselny „U Kochańskich”
ul. Mickiewicza 120
44-325 Mszana
tel. 32 47 20 022
e-mail: domweselnyukochanskich@wp.pl
www.kochanscy.pl
„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

PSZÓW
„Gościniec Pszowski”
ul. Traugutt a 32
44-370 Pszów
tel. 32 729 18 61, 666 075 241
www.g-p.dobrynocleg.pl
„Gościniec sportowy”
ul. Kraszewskiego 90
44-370 Pszów
tel. 32 45 58 957, 665 844 433
e-mail: tsgornik@o2.pl
www.ts-gornik.ksu.pl
RADLIN
„Arkadia”
ul. Wiosenna 14
44-310 Radlin
tel. 032 455 80 99, 603 879 322
e-mail: biuro@arkadiaradlin.pl
www.arkadia.pl
Zajazd „Syrenka”
ul. Rybnicka 233
44-310 Radlin
tel. 32 45 58 442, 501 485 648
www.syrenka.info.pl

RYDUŁTOWY
Dom Przyjęć „Stara Baśń”
ul. Raciborska 130
44-280 Rydułtowy
tel. 32 44 20 750, 517 058 215
e-mail: starabasn@biuro-strzalka.pl
www.starabasn.com.pl
Restauracja -Szarlota
ul. Strzelców Bytomskich 8/7
44-280 Rydułtowy
tel. 32 45 90 165, 502 345 248
www.restauracja-szarlota.pl

BAZA NOCLEGOWA BAZA NOCLEGOWA

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Pokoje Gościnne Anita i Jacek Wnuk
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RESTAURACJE
I DOMY PRZYJĘĆ
Wodzisław Śląski
„Contra”
ul. Marklowicka 23
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 56 651, 882 146 494
www.zajazdpodstrzechą.pl
Dom Przyjęć „Contra”
ul. Rogowska 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 03 54, 502 326 014, 503 176 453
e-mail: contra@contra-przyjecia.pl
www.contra-przyjecia.pl
Dom Przyjęć „Fantazja”
ul. Czyżowicka 22
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 515 376 888, 510 252 271
e-mail: tom-koz111@wp.pl
www.domprzyjecfantazja.manifo.com
Dom Przyjęć „Klaudia Maria”
ul. Czyżowicka 29
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 532 620 249, 532 620 248
e-mail: domprzyjecklaudiamaria@wp.pl
www.klaudia-maria.pl
Dom Przyjęć „Sonata”
ul. os. Przyjaźni 31b
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 453 03 57
e-mail: info@sonata-wodzislaw.pl
www.sonatadomprzyjec.wartobyc.pl
Restauracja /Dom Przyjęć
„Dworek nad stawem”
ul. Młodzieżowa 300k
44-373 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 17 323
www.dworeknadstawem.pl
„Gościniec Wodzisławski”
ul. Bogumińska 46
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 56 745
e-mail: gosciniec@gosciniec-wodzislawski.pl
www.gosciniec-wodzislawski.pl
Leśniczówka
ul. Marklowicka 18
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 30 110, 32 453 01 12
502 538 068, 509 211 766
e-mail: biuro@lesniczowka.wodzislaw.pl
www.lesniczowka.wodzislaw.pl
Hotel – Restauracja „Ostrawa”
ul. ks. Płk. Wilhelma Kubsza 28

44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 52 875, 604 423 039
e-mail: hotel@ostrawa.pl
e-mail: biuro@ostrawa.pl
www.ostrawa.pl
Hotel - Restauracja „Amadeus”
ul. Jastrzębska 9
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 47 211
e-mail: recepcja@hotelamadeus.pl
www.hotelamadeus.pl
Pierogarnia „Alternatywy 4”
ul. Mały Rynek
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 410 57 47
e-mail: alternatywy4@spoko.pl
www.pierogiwodzislaw.pl
„Pilsner Pub”
ul. Rynek 8
44 -300 Wodzisław Śląski
tel. 790 521 747
www.pilsnerpub.pl
Pub „Stodoła”
ul. Sasankowa 3
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 31 403, 605 787 214
e-mail: informacja@pubstodola.pl
www.pubstodola.pl
Restauracja „Alpejska Chata”
ul. Czyżowicka 65b
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 56 478, 602 253 005
e-mail: biuro@alpejskachata.pl
www.alpejskachata.pl
Restauracja „Janeta”
ul. Słowackiego 10
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 47 067
e-mail: biuro@reastauracjajaneta.pl
www.restauracjajaneta.pl
Restauracja „Kamaro”
os. Przyjaźni 32b
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 782 917 700, 32 41 77 083
e –mail: kamaro@spoko.pl
www.restauracjakamaro.pl
Restauracja „Miranda”
ul. Czarneckiego 41
44-304 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 18 78, 608 463 123
fax: 32 476 20 24
email: miranda57@poczta.onet.pl,
Restauracja „Mustang”
ul. Czyżowicka 122
44-300 Wodzisław Śląski

tel. 726 017 523, 783 545 998
Restauracja „Olimpijczyk”
ul. Bolesława Chrobrego 316
44-313 Wodzisław Śląski
tel. 695 408 350
Restauracja „Pod Arkadami”
ul. Rynek 15
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 52 44, 505 00 88 94
e-mail: konakt@pod-arkadami.com
www.pod-arkadami.com
Restauracja „Rączka Gotuje”
ul. Wyszyńskiego 50
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 440 22 08
e-mail: biuro@raczkarestauracja.pl
www.raczkarestauracja.pl
Restauracja „Słoneczna”
ul. Pszowska 350
44-373 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 94 80, 691 446 063
e-mail: ancikc@go2.pl
www.restauracjasloneczna.com
Restauracja „Wiejska Chata”
ul. Rynek 17/18
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 60 658
e-mail: wiejskachata@onet.pl
www.restauracjawiejskachata.pl
Strefa Smaku
ul. Leszka 69
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 730 136 226
www.strefasmaku.wix.com/strefa-smaku.pl
Smażalnia „Ale Rybka”
ul. Średnia 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 39 817, 502 774 010
www.alerybka.pl
Zajazd „Cyganek”
ul. Jastrzębska 78
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 53 606
e-mail: zajazd.cyganek@op.pl
www.cyganek.com.pl
Godów
Dom Przyjęć oraz Kafejka
„U Dziwokich”
ul. 1 Maja 131a
44-340 Godów
tel. 32 47 65 643, 502 630 451
www.udziwokich.pl
Gorzyce
Dom Przyjęć „Monika”
ul. Powstańców 9
44-351 Turza Śląska
tel. 609 089 395, 32 451 17 50

e-mail: dpmonika@gmail.com
www.domprzyjecmonika.pl
Dom Przyjęć „Krystyna i Córki”
ul. Rogowska 9
44-352 Czyżowice
tel. 32 45 13 329, 513 139 302
e-mail: kontakt@krystynaicorki.pl
www.krystynaicorki.pl
Dom Przyjęć „Pradziad”
ul. Raciborska 83
44 -362 Rogów
tel. 32 45 12 410, 604 173 925
e-mail: przyjęcia@pradziad.rogow.pl
www.pradziad.rogow.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
Karczma „Pod Sandaczem”
ul. Bogumińska 57
44-351 Turza Śląska
tel. 32 72 88 538, 32 72 03 249
e-mail: halfar.janusz@luksus.net.pl
www.karczma.turza.pl
Restauracja „Angello”
ul. Raciborska 30
44-362 Rogów
tel. 32 45 12 331
www.angello.rogow.pl
Restauracja „Diament”
ul. Raciborska 45
44-362 Bełsznica
tel. 32 45 12 123
Restauracja „U Kaczyny”
ul. Leśna
44-362 Rogów
tel. 32 45 18 133, 660 853 999,
509 177 126
www.lesny-park.pl
Restauracja „Mirjana”
ul. Raciborska 63
44-350 Gorzyce
tel. 32 45 11 847, 601 524 868
e-mail: kontakt@mirjana.pl
www.mirjana.prv.pl
Restauracja „Stara Kuźnia”
ul. Bogumińska 12
44-350 Gorzyce
tel. 32 45 11 049
Lubomia
„Strefa Smaku”
ul Raciborska 2e
44-361 Syrynia
tel.: 604 594 232
e-mail: biuro.strefasmaku@gmail.com

RESTAURACJE Dom Przyjęć „Krystyna i Córki”
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Marklowice
Restauracja Orientalna „Toni’s”
ul. Wyzwolenia 170
44-321 Marklowice
tel. 32 410 45 41, 791 576 815
Mszana
Restauracja „Chata Staropolska”
ul. Wodzisławska 39
44-325 Mszana
tel.: 32 474 51 37, 605 684 257
e-mail: jureczka@onet.pl
www.chatastaropolska.pl
Zajazd „Astoria”
ul. Wodzisławska 65
44-325 Mszana
tel. 32 47 20 058
Pszów
Dom Przyjęć „Karina”
ul. Bohaterów Westerplatt e 16
44-370 Pszów
tel. 605 296 682, 887 855 050
e-mail: dom.przyjec.karina@wp.pl
www.dom-przyjec-karina.pl
Dom Przyjęć „Ignacowy Dwór”
ul. Chrószcza 22
44-370 Pszów
tel. 501 428 947
www.ignacowy-dwor.pl
Restauracja „Adria”
ul. Traugutt a 1
44-370 Pszów
tel: 32 729 17 99, 32 729 16 93,
Restauracja „Pysia”
ul. Kasprowicza 3
44-370 Pszów
tel: 32 729 17 31
Restauracja „Stara Maszyna”
ul. Kruczkowskiego 32
44-370 Pszów
tel: 695 405 353
Restauracja „Zielona”
ul. Kraszewskiego 90
44-370 Pszów
tel: 32 729 19 62
Smażalnia „Tinca Nova”
ul. Żużlowa 55
44-370 Pszów
tel: 32 453 21 47
www.ti ncanova.pl
Radlin
Dom Przyjęć „Arkadia”
ul. Wiosenna 14
44-310 Radlin
tel. 32 455 80 99, 603 879 322

e-mail: biuro@arkadiaradlin.pl
Dom Przyjęć “Magnolia”
ul. Rymera 198g
44-310 Radlin
tel. 668 328 922, 784 671 079
www.domprzyjecmagnolia.pl
Gościniec „Wrzosy”
ul. Wrzosowa 59
44-314 Radlin
tel. 32 456 78 35
www.wrzosy-wodzislaw.pl
Restauracja „Leśna Perła”
ul. Wiosny Ludów 259
44-310 Radlin
tel: 32 45 67 077, 508 337 640
e-mail: lesnaperla@gmail.com
www.lesna-perla.pl
Restauracja „Odys”
ul. Mariacka 30
44-310 Radlin
tel: 32 45 67 512
e-mail: odys@esox.com.pl
www.odys.esox.com.pl
Restauracja „Słoneczko”
ul. Korfantego 3
44-310 Radlin
tel. 32 456 88 73
Restauracja „Syrenka”
ul. Rybnicka 233
44-310 Radlin
tel. 32 455 84 42, 501 48 56 48
www.syrenka.info.pl
Rydułtowy
Dom Weselny „Twins Stars”
ul. Górnicza 17h
44-300 Wodzisław Ślaski
tel. 32 456 11 44, 792 408 300
e-mail: izabelaucherek@wp.pl
www.ucherek.pl
Restauracja „Orłowiecka Chata”
os. Orłowiec 27a
44-280 Rydułtowy
tel: 32 44 20 660, 501 201 636
e-mail: restauracja@orlowiecka-chata.pl
www.orlowiecka-chata.pl
Restauracja „Szarlota”
ul. Strzelców Bytomskich 8/7
44-280 Rydułtowy
tel: 32 45 90 165, 502 345 248
e-mail: info@goscinny-dom.pl
www.restauracja-szarlota.pl
Restauracja „Nad Murzynkiem”
ul. Szczerbicka 21
44-280 Rydułtowy
tel: 32 45 74 051

Restauracja „Paradiso”
ul. Rynek
44-280 Rydułtowy
tel: 32 45 79 966
www.pizzeria-paradiso.com.pl
Restauracja „Parys”
ul. Stanisława Ligonia 5a
44-280 Rydułtowy
tel: 602 178 166
www.restauracja-parys.pl
Restauracja „Plati num”
ul. Raciborska 463
44-280 Rydułtowy
tel: 602 110 584, 535 355 075
e-mail: plati num463@gmail.com
www.plati num-rydultowy.pl
Restauracja „Stara Baśń”
ul. Raciborska 130
44-280 Rydułtowy
tel: 32 44 20 750, 509 424 859, 517 058 215
e-mail: starabasn@biuro-strzalka.pl
www.starabasn.com.pl
Restauracja i Pub „Willa”
ul. Traugutt a 267
44-280 Rydułtowy
tel. 32 44 20 682, 504 263 769
e-mail: kb@villapub.pl

PIZZERIE
Wodzisław Śląski
Ankara Kebab Palcin Yunus
ul. Piłsudskiego 6
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 27 64
Best Pizza 7 DNI
ul. Rynek 13
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 47 111
Bodzio Kebab
ul. Kubsza 14
tel: 889 345 560,
ul. Jastrzębska 76
tel. 888 967 739,
ul. Średnia 9
tel. 788 731 260, 880 156 809
ul. Marklowicka 18
44-300 Wodzisław Śląski
Club „Numer 1”
ul. Bolesława Chrobrego 13
44-313 Wodzisław Śląski
tel. 32 725 33 11
e-mail: club@numer01.pl
Firma Usług Gastronomicznych
„u Gabi”
ul. Leszka 67
44- 300 Wodzisław Śląski
tel. 531 348 973, 512 643 583

e-mail: cateringgabi@o2.pl
www.cateringugabi,pl
Mc Gaś
ul. Rynek 30
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 51 185
Mini Bar „Bobo”
ul. Ks. Konstancji 16
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 54 805
„Mr Hamburger”
ul. 26 Marca 94a
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 355 59 86
Pizzeria & Restauracja „Długa 2”
ul. Długa 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 697 462 323
e-mail: pizzeria@restauracja-dluga2.pl
Pizzeria „Numero Uno”
ul. Jana Pawła II 3
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: Kazia.pizzeria@gmail.com
Pizzeria „Ranczo”
os. 1 Maja 25
44-304 Wodzisław Śląski
tel. 32 724 16 39
www.pizzeriaranczo.pl
Pizzeria „u Rycha”
ul. Radlińska 35a
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 605 497 736
Pizzeria „Zenoni”
ul. Wałowa 33
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 65 184
Rajsmak
ul. Wyszyńskiego 30
44 -300 Wodzisław Śląski
tel. 501 090 763, 32 45 30 069
Restauracja Mc Donald’s
ul. Jastrzębska 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 604 271 015
Godów
Pizzeria „Capri”
ul. 1 Maja 161
44-348 Skrzyszów
tel. 32 722 88 88
www.capriskrzyszow.pl
Pizzeria „Soprano”
ul. 1 Maja 44
44-341 Gołkowice
tel. 32 470 97 45
www.soprano-pizzeria.com

Marklowice
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Gorzyce
Piknik Country
ul. Bełsznicka 29b
44-352 Czyżowice
tel. 32 720 32 41
e-mail: kontakt@reclik.com.pl
www.restauracjereclik.com.pl
Pizzeria „Giganto”
ul. Dalków 18
44-351 Turza Śląska
tel. 510 811 558
www.pizzeriagiganto.pl
Pizzeria „Kaman”
ul. Raciborska 23
44-350 Gorzyce
tel. 32 45 14 097
Pizzeria Pub „Manhatt an”
ul. Wodzisławska 14b
44-362 Rogów
tel. 663 663 222
www.manhatt an.rogow.prv.pl
Pizzeria „Zacisze”
ul. Wodzisławska 31
44-352 Czyżowice
tel. 32 45 13 507
www.zacisze.e-gorzyce.pl
Pizzeria „Zenoni”
ul. Rogowska 12
44-352 Czyżowice
tel. 32 45 13 481
www.zenoni.pl
Restauracja „Mexico”
ul. Wiejska 48
44-350 Uchylsko
tel. 32 45 11 706
www.kateringuchylsko.republika.pl
Lubomia
Pizzeria „Cafe Nova”
ul. Mickiewicza 4
44-360 Lubomia
tel. (32) 451 63 72, 502 095 073
e-mail: olaklimek1975@o2.pl
www.klimek.org.pl
Marklowice
Pizzeria „Po Byku”
ul. Wiosny Ludów 3
44-321 Marklowice
tel. 32 726 25 68, 697 488 221
Pizzeria „Tropikalna Wyspa”
ul. Wyzwolenia 71b
44-321 Marklowice
tel. 500 099 555, 504 560 995
Mszana
Pizza Kebab „Lolo”

ul. Centralna 153b
44-323 Połomia
tel. 32 440 99 99
www.pizzerialolo.pl
Pszów
Mr Hamburger
ul. Pszowska
44-370 Pszów
tel. 32 45 55 986
Pizzeria „Paradiso”
ul. Kusocińskiego 5
44-370 Pszów
tel: 32 729 19 27
www.pizzeria-paradiso,.com.pl
Pub i Pizzeria „Gibson”
ul. Armii Krajowej 98
44-370 Krzyżkowice-Pszów
Zajazd „Gracja”
ul. Pszowska 428
44-370 Pszów
tel: 32 729 18 34
Radlin
Pizzeria „Chata”
ul. Rogozina 60
44-310 Radlin
tel: 32 41 47 314, 517 111 900
www.pizzeriachata.pl
Pizzeria „Marco”
ul. Wrzosowa 33b
44-310 Radlin
tel. 32 726 29 81
Pizzeria „Prima”
ul. Mariacka 20
44-310 Radlin
tel: 32 45 68 042, 785 001 785
www.primaradlin.pl
Steak House „Soprano”
ul. Korfantego 36
44-310 Radlin
tel. 32 414 73 95, 32 45 70 832
e-mail: steakhouse@wp.pl
www.steakhouse.com.pl
Rydułtowy
Pizzeria „Chata”
ul. Ofi ar Terroru 44
44-280 Rydułtowy
tel: 32 45 30 827, 500 555 600
www.pizzeriachata.pl
Pizzeria „Piwnica pod Basztą”
ul. Miła 1
44-280 Rydułtowy
tel: 32 45 79 654, 604 885 862, 795 402 778
e-mail: baszta66@gmail.com
www.piwnicapodbaszta.pl

CUKIERNIE I KAWIARNIE
Wodzisław Śląski
„Angelo Gelato – cafe”
ul. Rynek 14
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 733 73 12
„Besto Café”
ul. Leszka 51
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 29 87
„Cinnamon Cafe”
ul. Powstańców Śląskich 5
44 -300 Wodzisław Śląski
tel. 502 826 584, 512 585 688, 504 165 765
e-mail: cinnamoncaff e@onet.pl
„Coctail Bar”
ul. Rynek 29
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 51 375
Cukiernia J.J. Jasiak
Pl. Gladbeck 2
44-300 Wodzisław Śląski
32 455 28 71
Cukiernia „Jagódka”
os. XXX -lecia PRL 62c
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 454 57 00
www.jagodka.pl
Cukiernia „Miesel”
ul. Zamkowa 3a
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 14 98
Cukiernia „Ptyś”
ul. Radlińska 67
44-286 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 33 45
Cukiernia O. Sokół
ul. Ignacego Paderewskiego 187
44-373 Wodzisłw Ślaski
tel. 32 453 14 14, 510 233 555
e-mail: cukierniaosokol@wp.pl
Cukiernia „Ostrawa”
ul. Płk. Wilhelma Kubsza 28
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 52 875
604 423 039 
e-mail: biuro@ostrawa.pl
www.ostrawa.pl
Cukiernia Jerzy Waltar
ul. Kwiatowa 4a
44-304 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 63 94
601 934 040
e-mail: jerzy.walter@op.pl
Czekoladziarnia – „Słodka
Manufaktura Leona”

ul. Zamkowa 3
44-300 Wodzisław Śląski
tel: 604 160 768
32 455 28 78
www.meisel-sklep.com
„Eden Café”
ul. Górnicza 18
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 29 87
„Garret Café”
ul. 26 marca 2b
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 69 99
Klubokawiarnia
„Hobby Cafe Krzyżówka”
ul. Konstancji 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 530 732 151
Weronika@hobbycafe.pl
www.hobbycafe.pl
Kawiarnia „Balkonowa”
ul. Pszowska 267
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 19 78, 32 456 16 76
Kawiarnia „Cafe Emi”
ul. Cisowa 6
44-300 Wodzisław Śląski
Kawiarnia Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji „Centrum”
ul. Bogumińska 8
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 27 95
Kawiarnia „Prima”
ul. 26 marca 80b
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 45 63
Godów
Dom Przyjęć oraz Kafejka
„U Dziwokich”
ul. 1 Maja 131a
44-340 Godów
tel. 32 47 65 643, 502 630 451
www.udziwokich.pl
Kawiarnia Klubowa Olza Godów
(czynna od kwietnia do listopada)
ul. 1 Maja
44-340 Godów
Gorzyce
„Cafe Fart”
ul. Raciborska 64
44-362 Bełsznica
tel. 32 45 12 024
Cukiernia Anna Maria Piechaczek
ul. Dalków 35
44-351 Turza Śląska
32 45 11090

Gorzyce
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Piekarnia – Cukiernia Kasparek
ul. Korfantego 1
44-351 Turza Śląska
tel. 32 45 14 141
Lubomia
„Tropicana u Kamana”
ul. Bogumińska 31- NAUTICA
44-350 Gorzyce
tel. 603 676 339
Marklowice
„Colorado Cafe”
ul. Bławatkowa 1
44-321 Marklowice
tel. 32 45 50 376
Alba Rosa Sp. z o. o. Coff ee & Co
ul. Wyzwolenia 126
44-321 Marklowice
tel. 32 453 21 50, 517 892 849
Mszana
Cukiernia Borgiel Helena
ul. Centralna 78
44-323 Połomia
tel. 32 47 60 008
Cukiernia Krzyżok Grażyna
ul. Centralna 98
44-323 Połomia
tel. 32 47 60 582
Kawiarnia „Klubowa”
ul. Sportowa 6
44-325 Mszana
tel. 32 47 20 710
Lodziarnia Wawrzyczek Halina
ul. Wiejska 13
44-323 Gogołowa
Pszów
Cukiernia Łuciejko Stanisław
ul. ks. Pawła Skwary
44-370 Pszów
tel. 32 455 77 51
Kawiarnia „Bajka”
ul. Wolczyka 13
44-370 Pszów
tel. 509 249 782
Kawiarnia „Bankrut”
os. Tytki- pawilon
44-370 Pszów
tel. 509 249 782
Kawiarnia „Cafe Emi”
ul. Traugutt a 52
44-370 Pszów
tel. 32 45 56 701
Kawiarnia „Cafe Ewa”
ul. Niepodległości 54

44-370 Pszów
tel. 509 238 058, 32 455 71 26
e-mail: ewakopel@interia.pl
Radlin
Cukiernictwo – Piekarnictwo
Nawrat Wojciech
ul. Rymera 69c
44-310 Radlin
tel. 32 456 85 85
Marco Cafe
ul. Wrzosowa 33b
44-310 Radlin
tel: 32 726 29 81
www.marco-cafe.pl
Rydułtowy
„Café Deso”
ul. Traugutt a 278
44-280 Rydułtowy
tel: 32 45 74 702
e-mail: cafe@deso.pl
www.cafe.deso.pl
Cukiernia „Król”
ul. Ofi ar Terroru 2e
44-280 Rydułtowy
tel. 32 457 55 56
www.cukiernia-krol.pl

PUBY I KLUBY
Wodzisław Śląski
„Ale Bar Piwny”
ul. Leszka 46
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 608 638 206

Cafe&Drink „Paleta”
ul. Wałowa 33
44-300 Wodzisław Śląski
Club „Amber”
ul. Leszka 57
44-300 Wodzisław Śląski
www.cateringugabi.pl
„Jigger Pub”
ul. Mały Rynek 4
44–300 Wodzisław Śląski
tel. 697 451 923
Klub bilardowy „Ballabushka”
ul. Michalskiego 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 507 736 131, 505 024 062
www.ballabushka.pl
Klub „Heaven”
ul. Zamkowa 4
44-300 Wodzisław Śląski
www.klubheaven.pl

Klub Muzyczny „Szufl ada”
os. Dąbrówki 1b
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 535 347 748,
e-mail: szufl adaklub@gmail.com
www.szufl adaklub.pl
Klub „Stodoła”
ul. Syrkomli 17
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 51 147
e-mail: stodola.wodzislaw@interia.pl
www.klubstodola.mamfi rme.pl
Piwiarnia Warka
os. XXX-lecia 62c
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 66 820, 887 887 000
e-mail: biuro@warkawodzislaw.pl
www.warkawodzislaw.pl
Pub „Jaguar”
ul. Mały Rynek 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 697 451 923
Pub „Remiza”
ul. Gosława 31
44-300 Wodzisław Ślaski
tel. 511 266 275
Pub „Soprano”
ul. 26 marca 160
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 690 884 626
Pub „Stodoła”
ul. Sasankowa 3
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 31 403, 605 787 214
e-mail: informacja@pubstodola.pl
www.pubstodola.pl
Struś Cafe Bar
ul. Leszka 53
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 66 348
Tip-Top Bar
ul. Czarnieckiego 59
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 46 64
„Z innej beczki”
ul. Powstańców 2a
44-300 Wodzisław Śląski
605 365 755
Godów
Bar „Przystanek”
ul. 1-go Maja 122
44-348 Skrzyszów
tel. 32 472 61 86
www.dom-przyjec.com.pl
Bar „Retro Motor”
ul. 1 Maja 1
44-348 Skrzyszów
e-mail: leon1101@tlen.pl

www.retro.npx.pl
Pub „Kacprzak”
ul. Powstańców Śląskich 131
44-348 Skrzyszów
tel. 32 47 26 404
Pub „Relaks”
ul. Piotrowicka 23
44-341 Skrbeńsko
tel. 32 47 27 295
Pub „Żabka”
ul. Graniczna 3
44-341 Gołkowice
tel. 608 659 827
Gorzyce
Piknik Country
ul. Bełsznicka 29b
44-352 Czyżowice
tel. 32 720 32 41
e-mail: kontakt@reclik.com.pl
www.restauracjereclik.com.pl
Pub „Piwnica”
ul. Korfantego 1
44-351 Turza Śląska
tel. 509 119 776
Pub „Pod Jeleniem”
ul. Rogowska 4
44-350 Czyżowice
Mszana
Bar Bistro Brzoza
ul. 1 Maja 9
44-325 Mszana
tel. 32 47 20 664
Karczma Śląska
ul. Wiejska 48
44-323 Gogołowa
tel. 32 47 60 487
Pszów
Bar Zacisze
ul. Pszowska 504a
44-370 Pszów
tel. 32 457 98 55
Radlin
„Alle Pub”
ul. Rymera 199g
44-310 Radlin
tel. 784 671 079
Rydułtowy
Piwiarnia „Warka”
ul. Traugutt a 295
44-280 Rydułtowy
tel. 32 45 77 393
e-mail: rydułtowy@piwiarnia.net
www.warkarydułtowy.pl

Piekarnia – Cukiernia Kasparek
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