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Zainspiruj się Krainą Górnej Odry!
Pomysłownik turystyczny to nowa odsłona przewodnika po Krainie Górnej Odry. Znajdziesz w nim mnóstwo inspiracji w postaci
propozycji wycieczek kilkugodzinnych, po całodniowe, a także ofertę weekendową i to zarówno solo, jak również w duecie,
z przyjaciółmi czy z całą rodziną! Skorzystaj z gotowych pomysłów na ciekawe wypady, odwiedź niebanalne miejsca, do któ-
rych dotrzesz w zaledwie kilkadziesiąt minut! Korzystając z gotowych pomysłów zaoszczędzisz czas, a przy tym masz pew-
ność, że nie ominą Cię najważniejsze i najciekawsze atrakcje.

Ile masz czasu? W Pomysłowniku masz gotowe podpowiedzi wycieczek kilkugodzinnych, jednodniowych
i weekendowych!

Co chcesz robić? Nieważne czy jesteś miłośnikiem zabytków, zwiedzania muzeów czy może uwielbiasz odpoczynek
na łonie natury albo piesze wędrówki. Każdy znajdzie idealną propozycję dla siebie. Pomysłownik
pomoże atrakcyjnie zaplanować czas rodzinom z dziećmi, amatorom pieszych wycieczek,
miłośnikom jazdy na rowerze czy sportów wodnych. Odnajdziesz tu co najcenniejsze.
To prawdziwe królestwo Krainy Górnej Odry!

To co, ruszamy?! Pomysłownik zawiera opisy wycieczek, informacje o atrakcjach, ich dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami. Dowiesz się również, które atrakcje są płatne, czy Twój pupil jest mile
widziany oraz ile czasu zajmie Ci wybrana wycieczka!

atrakcja płatna

atrakcja bezpłatna

czas

dostępność dla osób
z niepełnosprawnościami

dla rodzin z dziećmi

grupy zorganizowane

bezpłatny

płatny

pupil mile widziany

na pogodę

na niepogodę

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ miejsce

LEGENDA:
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POZNAJMY SIĘ LEPIEJ
Kraina Górnej Odry – temat rzeka!

Tajemnicza Kraina Górnej Odry jako najmłodsza marka turystyczna w województwie śląskim, pozwala zwrócić uwagę
turystów na - jak się okazuje - wciąż dla wielu nieodkryty fragment Polski. Osoby przyjeżdżające w okolice Rybnika,
Raciborza, Żor, Wodzisławia Śląskiego czy Jastrzębia-Zdroju, są niejednokrotnie zaskoczone nagromadzeniem walo-
rów turystycznych na tym obszarze. Zachowane dziedzictwa kulturowe i naturalne sprawiają, że turysta odwiedzający
Krainę, ma szansę poznać zupełnie nowe, nieodkryte dla niego dotąd atrakcje. Zachęcamy każdego, by osobiście
zechciał przekonać się, że Górny Śląsk, to nie tylko kopalnie i huty, ale również piękna przyroda, malownicze krajob-
razy, dające ukojenie i chwilową ucieczkę przed doskwierającym zgiełkiem dnia codziennego. Tutaj naprawdę można
odpocząć od codzienności i emocjonalnie doświadczyć prawdziwej śląskości, która w tym miejscu jest niezwykle
autentyczna. Możesz więc posłuchać lokalnej gwary czy bliżej poznać regionalne tradycje, kultywowane z wielką
starannością. Dzięki odwiedzinom w Krainie Górnej Odry staniesz się świadomy piękna Górnego Śląska.

4

Pętla rowerowa Lasy Rudzkie



WYPOCZYWAJ W KRAINIE GÓRNEJ ODRY!
Włącz tempo „slow”! Nie spiesz się. Dzięki temu dasz sobie szansę na lepsze, bardziej dogłębne poznanie wielu nowych

miejsc, zarówno tych popularnych, jak i mniej znanych, ale wciąż wyjątkowych i wartych
odwiedzenia. Patrz, słuchaj, doświadczaj, bo to najlepszy sposób na zgłębienie kultury, historii
i tradycji społeczności, wśród której się znalazłeś.

Zachwycaj się! Obiecujemy, że każde z przedstawionych miejsc jest na swój sposób wyjątkowe. Odkrywaj!

Bądź minimalistą! Pamiętaj, że jeśli nie nauczysz się cieszyć małymi rzeczami, to również te wielkie nie dadzą Ci
szczęścia. Dlatego ciesz się chwilą, doceń słoneczny dzień, zapisz we wspomnieniach niezapom-
niane widoki i dostrzeż, jak cudownych ludzi masz wokół siebie.

Celebruj… Celebruj pyszną kolację regionalną, delektuj się smakiem regionalnego piwa czy chociażby wy-
każdą chwilę! jątkowością miejsca, w którym się znajdujesz! Postaw na regionalizm!

Włącz tryb Internet nie będzie Ci potrzebny. Odpocznij od telefonu, sieci, mediów społecznościowych. Ciesz
„samolotowy”! się światem tu i teraz! A wizytą w Krainie Górnej Odry pochwalisz się później.

Postaw Kraina Górnej Odry to raj dla aktywnych i tych, którzy na co dzień mają niewiele czasu na ruch.
na aktywność! Wykorzystaj ten czas najlepiej jak potrafisz. Wędruj pieszo lub wybierz rower, kajak… a nawet

żagle! Skorzysta Twoja dusza i ciało.

Szanuj naturę! Doświadcz prawdziwej energii zielonego zakątka województwa śląskiego. Poczuj zapach lasu, posłuchaj
jego mieszkańców! Najważniejsze, żebyś nie zostawiał po sobie nic, poza śladami swoich stóp.
Dbaj o naturę i daj jej to co najlepsze, tak jak ona daje nam.

Nie traćmy czasu… zwiedzajmy!

Rezerwat Przyrody "Łężczok" 5



Stare Opactwo i Zabytkowa Kolejka
Wąskotorowa w Rudach - absolutny must see!

Rudy położone są zaledwie 10 km od Rybnika i leżą w samym sercu Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich. O wyjątkowości tego miejsca świadczy umieszczenie go na mapie Europejskiego Szlaku
Cysterskiego. Także poprowadzone przez tę miejscowość oznakowane szlaki turystyki pieszej i rowerowej świadczą

o tym, że to wyjątkowy punkt, którego nie można przeoczyć. Więcej informacji o pętli
rowerowej Lasy Rudzkie znajdziesz na stronie 34.

W tej malowniczej okolicy, pozostało wiele pamiątek związanych z działalnością
Cystersów. Najważniejszą z nich jest Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy, który
może stanowić początek naszego zwiedzania. To stare Opactwo, stanowi jeden z naj-
cenniejszych zabytków architektonicznych Górnego Śląska. Przeszło 700-letni obiekt,
stanowi niezwykle cenne dziedzictwo kulturowe. Zespół został doszczętnie zniszczony
w wyniku działań wojennych w ostatnich dniach II wojny światowej, jednak po wielu
latach doczekał się przywrócenia mu dawnej świetności. Dziś jest ośrodkiem
duchowym, artystycznym i edukacyjnym.

Na zakończenie zwiedzania, przespaceruj się alejkami przypałacowego parku, który zachwyca zielenią i niezwykłą roś-
linnością. Przez teren parku przepływa rzeka Ruda - pięknie meandrująca w naturalnym korycie. Jeśli szukasz moc-
nych wrażeń, koniecznie wybierz się na spływ kajakowy rzeką.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie 37.

Jeśli masz chwilę czasu, dodaj do planu wycieczki posiłek, jaki zapamiętasz na długo. W budynku Starego Opactwa,
znajduje się bowiem Restauracja Cysterska, serwująca najpyszniejsze dania kuchni regionalnej.
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1 h

Pocysterski Zespół
Klasztorno-Pałacowy w Rudach

ul. Cysterska 4
47-430 Rudy

CIEKAWOSTKA:

Jeśli szukasz wyjątkowego noclegu, możesz sko-

rzystaćz oferty Domu Pielgrzyma, który mieści

się we wnętrzach Opactwa. Z pewnością będzie

to niezapomniane przeżycie. Oprócz spędzenia

czasu w wyjątkowym miejscu, będziesz mógł

także skorzystać ze swojskich wyrobów two-

rzonych według tradycyjnych, cysterskich re-

ceptur.

Propozycja na dzień, a nawet na cały weekend



Gratką dla fanów kolei (choć nie tylko) jest ponad 100-letnia Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej. Można zwiedzić
zarówno halę lokomotywowni, wagonownię jak i przygotowaną ścieżkę multimedialną. Koniecznie powinno się również
zajrzeć do Śląskiej Izby, Małego Muzeum Kolejnictwa i odwiedzić warsztat kowala… A to dopiero początek.

Niepodważalnie, największą atrakcją tego miejsca jest przejażdżka koleją do stacji „Rybnik Stodoły” trakcją parową lub spa-
linową oraz do stacji „Stanica” trakcją wyłącznie spalinową. Bez względu na to, który kierunek wybierzesz, podczas jazdy
będziesz mógł podziwiać uroki Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich. Dla dzieci, największą frajdę
stanowią przejazdy drezyną, a także park linowy „Stacyjkowo”, który znajduje się na terenie stacji. Naszym zdaniem
zwiedzanie Zabytkowej Stacji Kolei jest strzałem w dziesiątkę dla każdego!

1-3 h
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Zabytkowa Stacja
Kolei Wąskotorowej

ul. Szkolna 1
47-430 Rudy

PUNKT INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ



Zabytkowy Racibórz - historyczna stolica
Górnego Śląska - zobacz, zasmakuj,

zrelaksuj się!

Racibórz jest miastem, którego nie możesz pominąć! Mieszają się tutaj wielowiekowe tradycje, nowoczesność,
niezapomniane smaki kuchni tego regionu. Jest tu wszystko, co pozwoli wyjątkowo spędzić czas.

Badania archeologiczne wskazują na powstanie grodu w X wieku. Raciborski gród, wzmiankowany jest przez Galla Ano-
nima, który wspomina, iż w 1108 r. wojska Bolesława Krzywoustego odbiły budowlę z rąk Morawian. O tym, że gród był
dobrze ufortyfikowany, świadczy odparcie w 1241 r. ataku Tatarów. Początkowo była to budowla drewniano-ziemna,
później wzniesiono kolejne części z kamienia, zaś pierwsze partie ceglane powstały prawdopodobnie w XIII wieku.

Zwiedzanie Zamku Piastowskiego w Raciborzu jest nie lada gratką dla miłośników
historii, a to za sprawą wielu zaskakujących faktów z dziejów jego
świetności i rodu Piastów.

Na dziedzińcu zamkowym znajduje się czerwona budowla - to odwzo-
rowany zarys baszty. Do XVII wieku, taka baszta znajdowała się na ra-
ciborskim zamku. W jej środku mieściło się tajemne wejście, prowadzące
z raciborskiego zamku, pod rzeką Odrą, do obecnego Muzeum. Czy wciąż
można korzystać z tego sekretnego przejścia? Tego możesz się dowiedzieć
tylko będąc na miejscu, podczas zwiedzania zamku z przewodnikiem.
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Czy wiesz, że...

Do lat 60. znajdował się tu również budynek barokowy,

ze słynną tancbudą, który spłonął podczas jednej z zabaw

sylwestrowych w latach 60. ubiegłego wieku. Co ciekawe,

na nieistniejącym już dziś budynku, w narożu, znajdowała

się słynna przez wieki głowa Tatara – mongolskiego wodza.

Miała ona wskazywać skarb, który najprawdopodobniej był

ukryty pod zamkową studnią, znajdującą się na dziedziń-

cu. Być może, tym skarbem był i jest nadal funkcjonujący

wciąż raciborski browar. Jak wszystkim wiadomo, kolor piwa

jest podobny do złota, więc kto wie?

Zamek Piastowski w Raciborzu
ul. Zamkowa 2

47-400 Racibórz
PUNKT INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

Propozycja na pół dnia lub jeden dzień



Tuż obok Zamku znajduje się siedziba Browaru Zamkowego w Raciborzu, który ma najstarsze tradycje piwowarskie
na Górnym Śląsku. Browar możesz zwiedzać, tylko po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (+48 784 350 193), poznając
historię piwowarstwa oraz metody warzenia piwa. Każde zwiedzanie kończy się degustacją w PUB’ie Maszynownia,
mieszczącym się w Sali reprezentacyjnej Browaru.

Jak głosi hasło Browaru Zamkowego – „My piwo tworzymy, inni je produkują”, to brzmi jak zachęta, by przekonać się
o wyjątkowości tego miejsca. Pamiętaj o najważniejszym! - Maszynownia jest czynna wyłącznie w weekendy.

To nie koniec wycieczki. Teraz możesz zaznać błogich chwil relaksu na Bulwarach Nadodrzańskich, które znajdują się tuż obok
Zamku Piastowskiego, nad rzeką Odrą. Bulwary są jedną z wizytówek miasta, najpopularniejszym miejscem spotkań i orga-
nizacji wielu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, jak chociażby kultowe Pływadła. To właśnie tutaj,
odbywa się szereg koncertów, imprez dla najmłodszych, a nawet spływów kajakowych
lub na deskach SUP. Przy bulwarach znajduje się piaszczysta plaża miejska, plac zabaw,
a przez koronę wałów biegnie niezwykle malownicza ścieżka rowerowa.

Z Bulwarów Nadodrzańskich jest już blisko do klimatycznego, raciborskiego
rynku. Wschodnia część zabudowań rynku jest w stylu renesansowym, natomiast
po przeciwnej stronie, stoi gotycki kościół św. Jakuba. Na szczególną
uwagę zasługuje najbardziej charakterystyczny element rynku, czyli
14-sto metrowa, barokowa Kolumna Maryjna z XVIII w.
Ten wyjątkowy monument powstał jako wotum dziękczynne za po-
wstrzymanie epidemii cholery, która nawiedziła miasto aż dwukrotnie.
Kolumnę zdobią figury św. Sebastiana, św. Floriana i patrona Miasta
- św. Marcelego.

1 h

Browar Zamkowy
ul. Zamkowa 2b
47-400 Racibórz

9

PUNKT INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
ul. Długa 2
47-400 Racibórz

Kolumna Maryjna na raciborskim rynku



Ognisty CITY BREAK w Żorach

Żory od zawsze związane były z ogniem. Niestety budził on tutaj strach i grozę, jednak dziś jest zupełnie inaczej - ogień
stał się symbolem Żor, a miasto wykorzystuje go w przyjazny i ciekawy sposób.

Swój City Break w Żorach zacznij więc od Muzeum Ognia, które doskonale łączy naukę z multimedialną zabawą. Pełni
ono funkcję edukacyjną – możesz na przykład wcielając się w rolę strażaka lub dyspozytora dowiedzieć się, jak uniknąć
pożaru i co zrobić w sytuacji zagrożenia. Będziesz miał tu również okazję do przeprowadzenia różnych ciekawych
eksperymentów i doświadczeń. Gwarantujemy, że będziesz zachwycony!

Żorski rynek bez wątpienia wyróżnia się na tle innych! Niepowtarzalnego klimatu nadaje mu unikatowa karuzela
„Żorzanka”, która uznawana jest za jedną z najpiękniejszych w Europie! Jest ozdobiona ręcznie malowanymi
ilustracjami przedstawiającymi historyczne Żory.
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1 h

Muzeum Ognia
ul. Katowicka 3

44-240 Żory

Czy wiesz, że...

Żory spłonęły doszczętnie w 1702 roku? Na pamiątkę tego

tragicznego zdarzenia, każdego roku mieszkańcy po modlitwie

w kościele św. Jakuba i Filipa ruszają ze świecami i pochodnia-

mi na procesję ulicami miasta prosząc o zachowanie od pożarów.

Propozycja na weekend

PUNKT INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
ul. Muzealna 1/2
44-240 Żory



Kolejny punkt wycieczki jest nie mniej atrakcyjny. Amerykański Park Rozrywki Twinpigs trzeba zobaczyć. Las Vegas, Hawaje
czy Indiańska Wioska - takie rzeczy tylko tutaj!

Ponad 10 ha parku podzielono na tematyczne strefy nawiązujące do historii i kultury zza oceanu. Odkrywanie Ameryki
zaczyna się tuż przy wejściu, gdzie zacumował legendarny statek Krzysztofa Kolumba. Dalej czeka hawajska plaża
i meksykańska hacjenda. Nad obiektem rozpościera się park linowy, a tuż obok kusi strefa karuzel, kino 5D oraz Hotel Texas.

Park Cegielnia, jest prawdziwym central parkiem zlokalizowanym w centralnej części Żor. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie można
zrelaksować się w otoczeniu zieleni, ale także – jeśli wolisz - aktywnie spędzić czas. Jest tu plac zabaw, park linowy, rowe-
rowe miasteczko ruchu drogowego, świetnie wyposażony skatepark, park street workout i profesjonalny tor rolkowy
z wypożyczalnią sprzętu. Tu po prostu nie można się nudzić! Natomiast szukający odpoczynku mogą zaznać pełnego relaksu
korzystając z prozdrowotnej tężni solankowej.

3 h

6 h

Amerykański Park Rozrywki Twinpigs
ul. Katowicka 24
44-240 Żory
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Park Cegielnia
ul. Folwarecka 3
44-240 Żory

Karuzela Żorzanka



Zaskakujący Wodzisław Śląski
– przekrocz południową bramę Polski!

Odkrywanie Wodzisławia Śląskiego zacznij najlepiej od rynku. Stamtąd spokojnie przespacerujesz się do Pałacu
Dietrichsteinów – 275 letniego, odrestaurowanego niedawno obiektu. W najstarszym, klasycystycznym obiekcie
w Polsce, znajdziesz oczywiście muzeum z wystawami stałymi. To miejsce ma jednak do zaoferowania o wiele więcej
i to zarówno młodszym turystom jak i starszym. Znajduje się tu bowiem Centrum Nauki i Techniki „SOWA” oraz sala mul-
timedialna.
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Pałac Dietrichsteinów
ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 2

44-300 Wodzisław Śląski

Czy wiesz, że...

od 2021 roku w obrębie Starego Miasta w Wodzisławiu Śląskim zadomowiły się Skrzaty? Chodzi o niepowtarzalne

i unikatowe na skalę europejską arcydzieła sztuki ulicznej w wersji mikro. Te autorskie instalacje, już budzą

zachwyt odwiedzających miasto. Spotkasz je podczas spaceru w scenkach z życia codziennego np. pracujących

w kopalni, odwiedzających pizzerię czy krzątających się po domu. W mieście powstała dedykowana mapa,

dzięki której odwiedzisz wszystkie miejsca, w których mieszkają Skrzaty! Dzieci (choć nie tylko one) uwiel-

biają takie ciekawostki, które są atrakcją samą w sobie, a przy tym stanowią doskonałą zachętę do zwie-

dzania miasta.

Propozycja na pół dnia lub dzień

PUNKT INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
ul. Styczyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski



Rodzinny Park Rozrywki Trzy Wzgórza to raj dla aktywnych. Spacerowicze, biegacze, rowerzyści, rolkarze, a także fani
hulajnóg, bmx’ów i desek będą w siódmym niebie!
Łączna powierzchnia ścieżek i ciągów pieszo-jezdnych wynosi ponad 31 tys. m2, zaś sam park zajmuje obszar 24 ha, czyniąc
go jednym z największych tego typu miejsc na Śląsku.
Na terenie parku działa wypożyczalnia sprzętów, które ułatwią pełne wykorzystanie bogatej oferty Rodzinnego Parku
Rozrywki Trzy Wzgórza. Wstęp na teren parku jest darmowy, a większość atrakcji bezpłatna. W centrum parku, znajduje się
część socjalna, niezbędna w takim miejscu, a także osobne pomieszczenie dla matki z dzieckiem. Czego chcieć więcej?

Ostatnim punktem wycieczki jest Baszta Romantyczna – zwana również Wieżą Romantyczną albo Basztą Rycerską. Jest to
stosunkowo młoda budowla. Nie sięga ona bynajmniej historią okresu średniowiecza, jednak swoje lata ma. Obiekt został
wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku przez Edwarda Braunsa, ówczesnego właściciela Wodzisławia, Wieża jest otwarta
w okresie wiosenno-jesiennym.

1 h

3 h

Rodzinny Park Rozrywki
Trzy Wzgórza
ul. Franciszka Matuszczyka
44-307 Wodzisław Śląski
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Baszta Rycerska
ul. Grodzisko
44-300 Wodzisław Śląski



Jastrzębie-Zdrój
– poczuj ducha dwóch epok!

Sercem Jastrzębia-Zdroju jest Park Zdrojowy, w którym wciąż można poczuć klimat znanego niegdyś w całej Europie
kurortu z XIX i początku XX wieku. Wędrując śladami twórcy parku – Witczaka, natkniesz się na dawną pijalnię wód,
obecnie kawiarenkę. Delektując się pyszną kawą, możesz podziwiać promenadę, w której obecnie znajduje się
inhalatorium. Dostarczana w nim, jak za dawnych lat solanka z Zabłocia, zawiera największe stężenie jodu, które ukoi
każdego. W niewielkiej odległości, znajdują się 4 zabytkowe obiekty, w których przyjeżdżający do Jastrzębia-Zdroju
kuracjusze, zażywali uzdrawiających kąpieli i świetnie się bawili. Obecnie w budynkach mieszczą się
wystawy sztuki współczesnej, można tam wypożyczyć i poczytać książkę, napić się znakomitej czekolady, podziwiać
życie ptaków pośród wielu drzew, a nawet poobserwować gwiazdy na niebie. Na placu kaskadowym, znajdującym się
tuż przy Domu Zdrojowym, odbywają się wydarzenia kulturalne jak np. „Piknik w kurorcie”, gdzie przy dźwiękach
muzyki wydobywających się z muszli koncertowej, odwiedzający spędzają czas miło i wyjątkowo.

14

1 h

Propozycja na dzień lub weekend

Park Zdrojowy
ul. Mikołaja Witczaka

44-300 Jastrzębie Zdrój

Czy wiesz, że...

W Jastrzębiu-Zdroju istnieje szlak wolności? Zwiedzając

miasto trasą szlaku, będziesz mógł poczuć ducha wal-

ki o wolność i klimat czasów słusznie minionej epoki. Na

szczególną uwagę zasługują tutaj m.in. murale, które spot-

kać możesz nie tylko na budynku, ale również w orien-

tacji poziomej, na płycie przy Placu WOŚP w wersji 3D!



Chcesz więcej? Wystarczy przejść na drugą stronę ulicy, gdzie pochłonie Cię park Dąbrówka, a kilka metrów dalej Galeria
Historii Miasta – zlokalizowana w centralnej części Parku. W galerii znajdują się wystawy stałe i czasowe. Można również
wejść do Chaty Śląskiej i zobaczyć, jak kiedyś mieszkali Ślązacy.
W mieście działa również jedna z największych na świecie Galerii Dzwonków licząca prawie 10 tysięcy eksponatów – musisz
to koniecznie zobaczyć!

Żelazny Szlak Rowerowy
Coś dla aktywnych? Żelazny Szlak Rowerowy czeka na Ciebie! Poprowadzona w większości
po nieczynnej linii kolejowej trasa rowerowa wiedzie, aż do czeskiej Karviny. Pętla licząca nie-
mal 55 km pozwoli zrelaksować się każdemu, począwszy od rodzin z dziećmi, poprzez
osoby z niewielkim doświadczeniem rowerowym, aż po zaprawionych w boju rowerzys-
tów. Jeśli nie masz doskonałej kondycji, lub jesteś z dziećmi, po prostu zarezerwuj
odpowiednio więcej czasu na pokonanie trasy. O odpoczynek się nie martw.
Usytuowane co kilka kilometrów miejsca do wypoczynku, są idealne na chwi-
lę przerwy. W razie potrzeby, na szlaku znajdziesz stacje naprawcze,
wyposażone w niezbędne narzędzia. Jeśli wspomagasz się rowerem
eklektycznym, na szlaku będziesz mógł go nawet podładować. Żelazny Szlak
Rowerowy to klimatyczne, zielone miejsca. Pokonując kolejne kilometry,
wsłuchaj się w śpiew ptaków i szum rzeki Szotkówki, którą możesz
również popłynąć. Jeśli jesteś chętny, to tuż obok szlaku, zlokalizowa-
na jest przystań kajakowa.

1 h

6 h

Żelazny Szlak Rowerowy prowadzi
przez Jastrzębie-Zdrój, Godów,
Zebrzydowice, Karwinę [CZ]
i Piotrowice.
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Galeria Historii Miasta
ul. Witczaka 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój



Zabytkowa Kopalnia Ignacy
- industrialna perła Krainy Górnej Odry

Niewiele już pozostało na Górnym Śląsku miejsc, w których tak namacalnie możesz dotknąć historii, Zabytkowa
Kopalnia Ignacy, z pewnością do nich należy. Możesz tutaj zobaczyć maszyny, które przez dekady przyczyniały się do
sprawnej działalności kopalni, a dziś odeszły do lamusa. Wieże szybowe, parowe maszyny wyciągowe, budynek
nadszybia i sprężarkownia – już same nazwy brzmią intrygująco!

Bogata oferta Zabytkowej Kopalni Ignacy sprawia, że zarówno najmłodsi, jak i Ci sporo starsi, znajdą tutaj coś dla
siebie.

Główną atrakcją kopalnianego kompleksu są pokazy pracy maszyny wyciągowej o napędzie parowym. Ponad
100-letni mechanizm został przywrócony do życia po 14. latach bezruchu. W trakcie pokazów, maszyniści z pasją opo-
wiadają jak biło serce każdej kopalni. Tematykę wykorzystywania pary w przemyśle, zgłębia w pełni interaktywna
wystawa „Wiek pary”. To złożona z kilkunastu stanowisk badawczych ekspozycja, gdzie możesz samodzielnie wyko-
nywać eksperymenty. Przy okazji dobrej zabawy, masz szansę odkryć zasady działania poszczególnych maszyn,
które zrewolucjonizowały przemysł. Warto też wybrać się w wirtualną podróż symulatorami parowozu oraz samochodu
parowego z początku XIX wieku.

Jeśli cenisz sobie naukę poprzez zabawę, powinieneś zajrzeć do centrum
nauki – SOWA (Strefa Odkrywania, Wyobraźni Aktywności). Znajduje się tam
16 stanowisk pozyskanych dzięki współpracy z Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie. Wystawę uzupełnia Majsternia, czyli przestrzeń
warsztatowa.

Czy wiesz, że...

Po przyjęciu takiej dawki wrażeń warto odpocząć

w „Parku pary”. Na obszarze ponad 1 ha znajduje się

wyjątkowy teren wypoczynkowo-rekreacyjny z placem

zabaw, instalacjami linowymi, zjeżdżalnią oraz ogrodem

doświadczeń ze stanowiskami plenerowymi.

Propozycja na pół dnia

Zabytkowa Kopalnia Ignacy
ul. Ignacego Mościckiego 3

44-273 Rybnik
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To jednak wciąż nie wszystkie atrakcje Zabytkowej Kopalni Ignacy! Mamy tu jeszcze wieżę ciśnień, na szczycie której
znajduje się punkt widokowy. Po pokonaniu 222 schodów, dostaniesz się na platformę widokową z pełnym kątem widzenia 360°.
Roztacza się stąd oszałamiający widok na panoramę ziemi rybnickiej, wodzisławskiej i raciborskiej. Z wieży zobaczysz jak
na dłoni najwyższy szczyt Krainy Górnej Odry - hałdę Szarlotę, przy dobrej widoczności również górskie pasma Beskidów,
Sudetów, a nawet Tatr.

3-4 h
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Rybnik – smart city Krainy Górnej Odry

Swoją wycieczkę rozpocznij od tętniącego życiem rynku w Rybniku, wokół którego zlokalizowane są piękne XIX
i XX-wieczne kamieniczki. Nad rynkiem króluje klasycystyczny dawny ratusz z 1882 roku, zwieńczony wieżą zegarową.
Aktualnie mieści się w nim Muzeum im. o. Emila Drobnego oraz Urząd Stanu Cywilnego z salą ślubów.

Kierując się na ulicę Jana III Sobieskiego, przejdź deptakiem w stronę bazyliki św. Antoniego, zwanej czasem nawet
„katedrą Ziemi Rybnickiej”. To najwyższa świątynia Górnego Śląska. Budowla posiada niemal stumetrowe wieże,
widoczne już z daleka, z każdego kierunku, z którego zbliżasz się do miasta. Spacerując w stronę Bazyliki, koniecznie
odwiedź regionalny punkt informacji turystycznej - Halo!Rybnik, gdzie zasięgniesz informacji o regionie i znajdziesz
wszystkie ciekawe pamiątki i materiały promocyjne Krainy Górnej Odry.
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1 h

1 h

Propozycja na pół dnia

Rybnicki Rynek z Muzeum
im. o. Emila Drobnego

w Rybniku ul. Rynek 18
44-200 Rybnik

PUNKT INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
ul. Jana III Sobieskiego 20
44-200 Rybnik



Wracając, skręć w stronę Kampusu przy ul. Rudzkiej, obok którego znajduje się Park Tematyczny nad Nacyną. Zajmuje on
powierzchnię około 2,5 ha. Na jego terenie znajduje się mnóstwo atrakcji: m.in. urządzenia eksperymentalne, kamienie
wspinaczkowe, plac zabaw i boisko wielofunkcyjne. Wzdłuż rzeki biegnie ścieżka pieszo-rowerowa, która w tym miejscu
prowadzi przez mostek, łączący tereny parku z bulwarami nad Nacyną.

2 h

Czy wiesz, że...

Rybnik może poszczycić się ponad

200 km ścieżkami rowerowymi

łączących miasto z pobliskimi

miejscowościami. Trasy rowe-

rowe są zaplanowane tak,

że możesz zwiedzić wszystkie
najważniejsze miejsca miasta
oraz dotrzeć do Zalewu Ryb-
nickiego, który jest rajem dla

wędkarzy i fanów sportów

wodnych. Czy wiesz, że woda

w zalewie nawet zimą nie zamarza!?

Bazylika św. Antoniego
w Rybniku ul. Mikołowska 4

44-200 Rybnik
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Park Tematyczny
nad Nacyną

ul. Rudzka
44-200 Rybnik



20 Zalew Rybnicki
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Osiedle Familoki – poczuj klimat naszego
małego „Nikiszowca” i zobacz,

gdzie tak naprawdę mieszkał Shrek!

Jedną z atrakcji Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskie-
go jest Zabytkowe Osiedle Patronackie Kopalni „Dębieńsko”, któ-

re znajduje się w Czerwionce Leszczynach. „Familoki” to jedna z naj-
piękniejszych i najlepiej zachowanych kolonii tego typu. Miejsce zostało

zaprojektowane tak, by tworzyć przemyślaną całość, choć każdy z „familoków”
wchodzących w jego skład jest inny.

Osiedle tworzą 84 jedno i dwukondygnacyjne budynki, murowane z czerwonej cegły, z elementami ornamentów z białej
cegły glazurowanej, elementami „muru pruskiego”, fragmentami gładkich piaskowych tynków i innymi zdobieniami
elewacji. Zwiedzając „familoki” nie możesz pominąć izby pamięci z idealnym odwzorowaniem dawnych, śląskich
mieszkań robotniczych. Znajdują się tu sprzęty codziennego użytku, które doskonale pamiętają jeszcze nasze babcie!
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1 h

Propozycja na cały dzień

Zabytkowe Osiedle Patronackie
Kopalni "Dębieńsko"

ul. Adama Mickiewicza
44-230 Czerwionka-Leszczyny



Pojezierze Palowickie to tereny idealnie nadające się na wycieczki piesze i rowe-
rowe. Dwie trasy przygotowane w formie pętli, oprowadzają po najciekawszych miejs-
cach tego obszaru z Gichtą i słynną „Chatką Shreka” włącznie. Obie trasy są krótkie i bezpieczne, dlatego sprawdzą się rów-
nież dla mniej zaawansowanych rowerzystów oraz dzieci.

2 h

Czy wiesz, że...

Gichta to ceglana wieża wyciągowa, która dawniej

służyła do załadunku wsadów do hutniczego pieca?

Zbudowano ją w latach 30-stych XIX w. na rzucie

zbliżonym do kwadratu. Jest ona pozostałością po hu-

cie „Waleska”. Niestety, obiekt obecnie nie jest do-

stępny dla turystów.

Żory,
Czerwionka-Leszczyny,

Orzesze
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Pojezierze Palowickie

Gichta

Chatka Shreka



Radlin – moc aktywności na niepogodę!

Zaczynamy od FlyParku - miejsca, które nie sposób ominąć podczas pod-
różowania z dziećmi w niepogodę! Wyskoczcie z nudy i odwiedźcie największy
park trampolin w regionie. Koniecznie zadbajcie o strój sportowy oraz
skarpety antypoślizgowe. Jeśli ich nie masz, nie szkodzi, bez problemu
kupisz je w recepcji FlyParku!

FlyPark to nie tylko doskonałe miejsce dla większych dzieci i dorosłych.
Również maluszki znajdą tutaj coś dla siebie. Sala zabaw FlyKids to miejsce

stworzone w stylu podwodnego świata pełnego atrakcji! Wejdź ze swoim dzieckiem
na pokład statku i krzyknijcie "Ahoj przygodo!"

24

1 h

Propozycja na pół dnia

FlyPark Radlin
ul. Rybnicka 125C

44-310 Radlin



Wrotkarnia jest miejscem, w którym możesz pojeździć na wrotkach w rytmach dobrej muzyki. To miejsce jest stworzone dla
miłośników aktywności fizycznej oraz fanów dobrej zabawy. Czeka tam na Ciebie przystosowana do jazdy na wrotkach sala,
wystrojem nawiązująca do szalonych lat 70. Największe hity muzyczne i nowoczesne efekty świetlne sprawią, że nogi same
będą nakręcać się do tańca. Odpocząć możesz w klimatycznej kawiarence.
Spodobało Ci się to miejsce, ale nie masz własnych wrotek? Spokojnie, możesz je wypożyczyć na miejscu.

Jeśli jesteś fanem industrialnych zabytków, koniecznie odwiedź Kolonię Emma w Radlinie, wieże wyciągowe szybów Wiktor
i Antonii oraz Willę Dyrektora Wachsmanna projektu Williama Müllera. Do dziś zachował się praktycznie niezmieniony układ
architektoniczny Kolonii Emma. Od kilku lat osiedle poddawane jest procesowi rewitalizacji,dzięki któremu budynki
- zarówno mieszkalne, jak i usługowe, zaczynają odzyskiwać dawny blask. Warto też zatrzymać się przy Kopalni Marcel…
a trzeba jednak przyznać, że główny budynek KWK Marcel to najładniejszy tego typu obiekt na Śląsku! Jest to budynek z świet-
nie zachowanym, cennym dziś układem budynków przemysłowych zpoczątków XX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje wieża
basztowa szybu „Wiktor” z 1913 r., z elektrycznym urządzeniem wyciągowym w głowicy. Przyjrzyj się uważnie!

2 h

Czy wiesz, że...

tężnię solankową w Radlinie zbudowano w 2014 roku

i była ona pierwszą tego typu budowlą na Śląsku?

W pobliżu tężni znajduje się plac zabaw oraz brodzik

do hydroterapii metodą Kneippa.nie!

Wrotkarnia Music Caffe Club
ul. Wojciecha Korfantego 4
44-310 Radlin

25Tężnia solankowa w Radlinie

Kolonia Emma w Radlinie



Graniczne Meandry Odry i Ruiny Zamku
w Tworkowie - widoki nie z tej ziemi!

Rzeka Odra na obu swych brzegach może pochwalić się cudowną roślinnością, bogactwem gatunków i nieregulowa-
nymi, swobodnymi wręcz artystycznymi „Granicznymi Meandrami Odry”, które znajdują się na granicy polsko-czeskiej
miedzy Chałupkami, a Boguminem.

Zobaczmy to zatem z góry! 27 metrowa wieża widokowa pozwala spojrzeć na Graniczne Meandry Odry z innej perspektywy.
Krajobrazy możesz podziwiać z lunet widokowych! Wstęp na wieżę jest bezpłatny, a jeśli podróżujesz samochodem,
to polecamy parking przy skrzyżowaniu drogi 78 z ul. Młyńską. Dodatkowo, na trasie liczącej 3,5 km dowiesz się
wielu ciekawych rzeczy i informacji zamieszczonych na ścieżce edukacyjnej, która biegnie wzdłuż Meandrów Odry.

Niesamowitym przeżyciem może okazać się spływ kajakowy
Granicznymi Meandrami Odry, który również z perspektywy
wody obfituje w niezapomniane wrażenia.

Więcej na temat spływów Odrą znajdziesz na stronie 36.
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2-3 h

Propozycja na cały dzień, a nawet weekend

Czy wiesz, że...

Wzdłuż meandrującego koryta rzeki Odry, poprowadzona jest

trasa pieszo-rowerowa, którą możesz dotrzeć do czeskiego

Bohumina, znajdującego się tuż za granicą polsko-czeską.

Graniczne Meandry Odry
ul. Młyńska

44-460 Chałupki



To nie koniec pięknych widoków! Drugim, równie atrakcyjnym punktem wycieczki, są ruiny zamku usytuowane w północno-
zachodniej części Tworkowa, na skarpie ponad korytarzem rzeki Psiny. Choć do dzisiejszych czasów zachowały się
tylko mury zamku, to przedstawiają się one niezwykle ciekawie i robią niemałe wrażenie na turystach. W ostatnich latach,
ruiny zostały zrewitalizowane i są bezpłatnie udostępnione turystom przez cały rok.

Największą atrakcją jest zwiedzanie 21-metrowej wieży, na szczycie której znajduje się dogodny taras widokowy, z którego
podziwiać można nie tylko ruiny zamku, ale całą okolicę. Ten widok naprawdę robi wrażenie! Szczególnie polecamy
odwiedzanie ruin o zachodzie słońca. Dodatkowo, widoki można podziwiać z lunet umieszczonych na najwyższym poziomie
wieży.

2 h

Czy wiesz, że...

Zwiedzając ruiny, możesz odwiedzić powstały w XIV

wieku park przyzamkowy. Przechadzając się lipową

aleją, dotrzesz do ulokowanego w centralnej

części parku stawu, który stanowi końcowy

element ścieżki sensorycznej, wykonanej

wedle założeń doktora Kneippa. Zasila ją woda

z bijącego spod ziemi źródła. W parku możesz

zobaczyć również wielowiekowy bluszcz oraz

rzadkie gatunki roślin. Dla najmłodszych niewątpliwą

atrakcją jest znajdujący się tutaj plac zabaw.

Ruiny Zamku w Tworkowie
ul. Parkowa
47-451 Tworków
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Ruiny Pałacu w Sławikowie i Szlak
Młodości Josepha von Eichendorffa
- historyczne perełki Gminy Rudnik

Największy w całym powiecie raciborskim Pałac w Sławikowie, do dziś pozostaje w ruinie – ale w jakże okazałej
ruinie! Jest to miejsce o niesamowitym potencjale turystycznym, który z roku na rok odzyskuje dawny blask, dzięki
wyjątkowo zaangażowanym społecznikom. Latem, w tym niezwykłym miejscu odbywają się zloty pojazdów zabytko-
wych, które przyciągają tysiące miłośników motoryzacji z całej Polski oraz widowiskowe rekonstrukcje z czasów
II wojny światowej!

Możesz tu odpocząć w cieniu kasztanowców lub platana. Te drzewa pamiętają jeszcze czasy świetności tego miejsca.
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2 h

Propozycja na pół dnia

Ruiny Pałacu w Sławikowie
ul. Parkowa 8

47-417 Sławików



Drugim punktem programu jest Szlak Młodości Josepha von Eichendorffa, czyli oznakowany na niebiesko szlak pieszy, wiodący
z Łubowic – miejsca urodzenia najwybitniejszego poety niemieckiego późnego romantyzmu – do Brzezia, dzielnicy Raciborza.
Wędrówka szlakiem przybliża rodzinne strony Eichendorffa, prowadzi nad Odrę i w leśne uroczyska, do pałacu jego
ukochanej i ustroni – świadków poetyckich uniesień. Joseph von Eichendorff uznawany jest za jednego z najwybitniejszych
poetów niemieckich doby romantyzmu.

2 h

Górnośląskie Centrum
Kultury i Spotkań im. Eichendorffa
ul. Zamkowa 1
47-411 Łubowice
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Czy wiesz, że...

W Łubowicach zaczyna się również czerwony Szlak

biskupa Józefa Gawliny – arcybiskupa i bisku-

pa polowego Wojska Polskiego. Na szlaku

znajdują się m.in. tzw. „Ogrody Gawliny”, gdzie

na szczycie znajdziesz replikę płyty nagrobnej spod

Monte Cassino.



Rezerwat Przyrody Łężczok i Arboretum
Bramy Morawskiej - perły dziedzictwa

naturalnego Krainy Górnej Odry

Łężczok to istne ptasie królestwo, na terenie którego występuje ponad połowa wszystkich gatunków ptaków wystę-
pujących w naszym kraju. Rezerwat to rozległe obszary leśne, szlaki piesze i trasy rowerowe, a także
8 stawów, które stanowią podstawę ekosystemu rezerwatu.

Turyści mają do dyspozycji dwie trasy. Pierwsza z nich (krótka)
prowadzi groblą do platformy wraz z wieżą widokową, natomiast
druga trasa (długa) wiedzie jeszcze do Dworku Myśliwskiego (obiekt
nie jest dostępny dla turystów) i Dębu Sobieskiego.
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2-3 h

Propozycja na cały dzień

Czy wiesz, że...

Czy wiesz, że Rezerwat Leśno-Stawowy Łężczok jest częścią

Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe

Rud Wielkich”.

Rezerwat Przyrody Łężczok
ul. Rybacka 1

47-440 Babice



Arboretum Bramy Morawskiej, to ogród botaniczny położony na terenie lasu Obora w Raciborzu, w granicach Parku
Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Brama Morawska, której północnym fragmentem jest
dolina Odry, to obniżenie pomiędzy Sudetami a Karpatami, znajdujące się na pograniczu Polski i Czech.

W ogrodzie, w którym dominują drzewa i krzewy, można spędzić nawet kilka godzin. Poza
kilometrami urokliwych ścieżek, mieści się tu także Zaczarowany Ogród – labirynt
roślinnych kolekcji, mini-zoo, leśny kącik malucha oraz Zielona Klasa - edukacyjny
plac zabaw dla dzieci. W okresie letnim, zielone płuca miasta są miejscem
ciekawych wydarzeń plenerowych – koncertów, wystaw, a także imprez
rekreacyjnych dla całych rodzin. Arboretum w Raciborzu jest jedną
z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Krainie Górnej Odry.

2h

Arboretum Bramy Morawskiej
ul. Markowicka 17
47-400 Racibórz
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Dla ochłody: kąpieliska Krainy Górnej Odry
RUDA
Kompleks sportowo-basenowy stanowiący
idealne miejsce dla osób lubiących wodne sza-
leństwa. Jest to największe i najatrakcyjniejsze

tego typu miejsce w regionie. W ofercie „Rudy” znajdują
się m.in. baseny, boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę,
wodny plac zabaw oraz dwie zjeżdżalnie.

ŚMIESZEK
Zbiornik naturalny, który przyciąga swoim urokliwym
widokiem, a od trzech lat jest jedynym otwartym latem
i strzeżonym kąpieliskiem w Żorach. Na Śmieszku możesz
bezpiecznie pływać i w zorganizowany sposób wypoczywać
nad wodą. Dla plażowiczów przygotowano dwie piaszczyste
plaże. W okresie wakacji, działa tutaj punkt gastronomiczny.
Poza atrakcjami kąpieliska, funkcjonuje w tym czasie
również wypożyczalnia sprzętu wodnego. Możesz wypożyczyć
kajaki, rowery wodne oraz deski sup. A jeśli jesteś wytrawnym
żeglarzem, koniecznie wypożycz wielofunkcyjną łódź wiosłową,
którą łatwo możesz przekształcić w żaglówkę lub windsurfing.

WODNIK
Ośrodek ten położony jest w malowniczej scenerii lasów

raciborskich. Na powierzchni aż 3,5 ha znajduje się m. in.
jezioro z czystą piaszczystą plażą, pole namiotowe,
campingowe, parking dla samochodów. Możesz wypożyczyć
kajaki oraz oddać się wędkowaniu. Na terenie obiektu
wyznaczono miejsca gdzie można bezpiecznie rozpalić
ognisko, pole namiotowe - obowiązuje wcześniejsza

rezerwacja. W sezonie, odbywają się tutaj dyskoteki,
koncerty, kina plenerowe, pikniki... atrakcji bez liku!
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Ośrodek Rekreacyjno
-Sportowy "RUDA"

ul. Gliwicka 72
44-200 Rybnik

Kąpielisko Śmieszek
ul. Rybna

44-240 Żory

Ośrodek Wodno
-Rekreacyjny WODNIK

ul. Brzozowa
47-420 Kuźnia Raciborska



BALATON
Naturalne kąpielisko zajmujące teren ponad 50 ha. Jest to atrakcyj-

ne miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne ulokowane w samym sercu
Wodzisławia Śląskiego. Otoczony bogatym drzewostanem zbiornik
wodny, z wydzieloną piaszczystą plażą, co roku przyciąga sprag-
nionych słońca i atrakcji wodnych mieszkańców Krainy Górnej Odry
i coraz więcej turystów. Na terenie ośrodka, funkcjonuje w sezo-
nie letnim wypożyczalnia sprzętu wodnego, która za niewielką opłatą

oferuje możliwość skorzystania z rowerków wodnych i kajaków. Zróżni-
cowany teren sprzyja bieganiu lub spacerom, dlatego na Balatonie od-

bywają się liczne imprezy sportowe i rekreacyjne. Obecnie miejsce
to przechodzi gruntowną modernizację i będzie gotowe w sezonie letnim

2024 r. Po zakończeniu prac, będzie można skorzystać
m.in. z boiska do siatkówki plażowej, wodnego

placu zabaw, cieszyć się sportami wodnymi oraz
chilloutować przy ognisku smażąc kiełbaskę.

OLZA
Ośrodek Wypoczynkowy Olza to miejsce idealne dla rodzin z dziećmi. Poza
piaszczystą plażą z palmami i strzeżonym kąpieliskiem, znajdziesz tu
marinę, wypożyczalnię sprzętów wodnych oraz miejsca idealne
do wędkowania. Ośrodek posiada bogatą ofertę gastronomiczną i noc-
legową, od domków przystosowanych również dla osób niepełnos-
prawnych, po pole namiotowe i caravingowe z łatwym dostępem do me-
diów.

KAMIEŃ
Kamień to miejsce sportu i rekreacji. W dawnej niecce basenowej
funkcjonuje naturalne kąpielisko, a wokół utworzona została piasz-
czysta plaża. W tym miejscu, nie lada atrakcją dla dzieci jest pluska-
dełko oraz place zabaw. Dla aktywnych dostępne są boiska wielo-
funkcyjne, a dla rowerzystów – pum-

ptrack. Na terenie ośrodka
znajduje się bogato rozwi-

nięta infrastruktura ga-
stronomiczna i nocle-

gowa.

PNIOWIEC
Zalew Pniowiec położony jest na północno-zachodnim skraju
Rybnika. Znajduje się tu kąpielisko i tereny wypoczynkowo-rekreacyjne.
To idealny teren do zażywania kąpieli wodnych i słonecznych.
Dla szukających odpoczynku na łonie natury, Pniowiec oferuje sporo
więcej niż tylko możliwość wodnych i słonecznych kąpieli. To teren
idealny na spacery, jazdę na rowerze, czy po prostu odpoczynek wśród
zieleni.

Ośrodek Wypoczynkowy Olza
ul. Kolejowa
44-353 Olza

Kąpielisko Balaton
ul. Bracka
44-300 Wodzisław Śląski

Kąpielisko Kamień
ul. Hotelowa 28
44-274 Rybnik-Kamień

Kąpielisko Pniowiec
ul. Pniowska
44-292 Rybnik
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Pętla rowerowa „Lasy Rudzkie”
- sztandarowy produkt turystyczny

Krainy Górnej Odry

Kraina Górnej Odry to wyróżniający się zielony zakątek województwa śląskiego. Najlepiej przekonać się o tym,
przemierzając rowerem rozległe lasy Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich. Pętla rowerowa „Lasy
Rudzkie” to trasa o łącznej długości 35,3 km, która prowadzi najbardziej malowniczą częścią parku krajobrazowego.
Na trasie pętli znajduje się mnóstwo atrakcji, takich jak m.in. Stare Opactwo Cystersów, Szpitalik Rogera, czy
Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej.

Co wiemy o trasie?
Poziom trudności: ŁATWY
Rodzaj nawierzchni: dominująco szutrowo-
leśna, asfaltowa
BEZPIECZNA DLA DZIECI
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Czy wiesz, że...

W każdej gminie na terenie Krainy Górnej Odry

znajdziesz plenerową stację naprawy

rowerów, dzięki której możesz śmiało usunąć

usterkę w swoim rowerze, hulajnodze lub

wózku. Na trasie pętli rowerowej „Lasy Rudzkie”

znajdziesz aż dwie stacje, które stanowią tzw.

Rowerową Pierwszą Pomoc.

Lasy Rudzkie
Rudy, Kuźnia Raciborska
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Spływy kajakowe: Odra, Ruda i Szotkówka

RZEKA ODRA
Najpiękniejszy spływ kajakowy na Odrze odbywa się na jej dzikim odcinku biegnącym z Chałupek do Zabełkowa. To właśnie
tu, Odra zaskoczy Cię przepięknym krajobrazem wpisanym do obszarów chronionych Natura 2000. Zmienna
prędkość i nagromadzenie zakrętów dostarczą niezapomnianych wrażeń. Wsłuchaj się w szum rzeki, plusk wody i śpiew
ptactwa zamieszkującego tereny nadrzeczne. Tutaj, podczas spływu będziesz musiał pokonać bystrza, szalone zakręty
i stawić czoła drzewom powalonym w korycie rzeki. Adrenalina i niezapomniane wspomnienia gwarantowane!

Przed Zabełkowem, po prawej stronie, wpada do Odry rzeka Olza. Spływ kajakowy Meandry Odry możesz zakończyć
w Zabełkowie i tam odpocząć. Znajdziesz tam miejsce na rozpalenie ogniska i odpoczynek po spływie. Około
400 metrów od przystani w Zabełkowie jest restauracja, w której można zjeść pyszny obiad lub ugasić pragnienie.

Podróżowanie kajakiem nie kończy się jednak w Zabełkowie. Spływ Odrą możesz kontynuować do Krzyżanowic.
Jest to prawie prosty, bardzo spokojny odcinek o długości 7 km. Często pojawia się tam wiatr wiejący pod prąd, więc
może się zdarzyć, że będziesz płynąć pod falę.

Od Krzyżanowic, na Odrze zaczyna się zbiornik przeciwpowodziowy
Racibórz i ze względu na zaporę w Raciborzu, nie można nią już
dalej spływać.

Kolejny etap spływu kajakiem możemy rozpocząć już w Raciborzu.
Mamy tutaj dwie możliwości startowania: z centrum miasta lub
zaraz za zaporą, z kanału Ślepej Ulgi.
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1-2 h

Czy wiesz, że...

Będąc w kajaku nie zapomnij o obserwacji przyrody. Z per-

spektywy wody, możesz wypatrzeć tu m.in. czaplę szarą,

sieweczkę rzeczną czy jaskółkę brzegową. Koniecznie zatrzy-

maj się przy wieży widokowej zlokalizowanej zaraz przy rzece,

mniej więcej w połowie długości spływu. Warto spojrzeć na Odrę

również z góry!

Byłe przejście graniczne
Chałupki – Bohumin

ul. Bogumińska
47-460 Chałupki



RZEKA RUDA
Rzeka Ruda ma nieco ponad 50 km długości i w całości płynie przez województwo śląskie. Swój początek bierze w Żorach.
Rekreacyjny szlak kajakowy Rudy zaczyna się zaraz za Zalewem Rybnickim, w Stodołach - dzielnicy Rybnika. Szlak liczy
ok. 25 km. Kajakiem po Rudzie możesz dopłynąć do Odry, w której Ruda kończy swój bieg.
Szlak kajakowy Rudy podzielony jest na kilka odcinków, różniących się długością oraz stopniem trudności. Na jednodniowy
spływ, najlepiej jest wybrać jedną z proponowanych tras.

WWiięękksszzoośśćć  ssppłłyywwóóww  kkaajjaakkoowwyycchh  RRuuddąą  ooddbbyywwaa  ssiięę  nnaa  ttrrzzeecchh  ttrraassaacchh::
I. Rybnik - Rudy Park Cysterski – 7 km – trasa łatwa
II. Rybnik - Rudy Park Cysterski – 10 km – trasa łatwa
III. Ruda Kozielska – Kuźnia Raciborska – 10 km – trasa wymagająca

RZEKA SZOTKÓWKA
Rzeka liczy sobie 21,29 km długości i jest prawostronnym dopływem Olzy. Można powiedzieć o niej, że jest dzika, malownicza
krajobrazowo - ale też idealna dla początkujących kajakarzy.
Momentami jest widoczna z  Żelaznego Szlaku Rowerowego, szczególnie na etapie Godowa.
Na wschodnim zboczu doliny, zachowały się ślady meandrowania rzeki i fragmenty łęgu olszo-

wego. Teren posiada duże walory krajobrazowe. 
Dystans to ok. 4 km, natomiast, aby pokonać całą
trasę potrzebujemy ok. 1-2 godzin.
Rzeka jest możliwa do pokonania kajaka-
mi 1-osobowymi, bądź  2-osobowymi 
o niskim zanurzeniu. Spływalna jest po
porze deszczowej, kiedy nie ma
wielkich wypłyceń. 

1-2 h

Czy wiesz, że...

Szotkówka zaczyna swój bieg w Świerklanach, 

w początkowej fazie płynie przez powiat 

wodzisławski, następnie przez Jastrzębie-Zdrój,

a później ponownie wpływa do powiatu wo-

dzisławskiego.

Spływ kajakowy rzeką Ruda
ul. Stalowa
44-292 Rybnik

Spływ kajakowy rzeka Szotkówka
ul. Ranoszka
44-335 Jastrzębie-Zdrój

CCzzyy wwiieesszz,, żżee......

Ruda została wybrana Rzeką Roku 2015 w konkursie 

internetowym ogłoszonym przez stowarzyszenie ekologiczno

-kulturalne Klub Gaja.

1-2 h
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Niecodzienne atrakcje 
dla najmłodszych i nie tylko!

Manufaktura Rybickie Lody Rzemieślnicze 
- produkcja zdrowych słodkości od podszewki

Tematem przewodnim warsztatów w Manufakturze jest promocja zdrowego odżywiania, zastosowana w lodach. 
Chodzi o pokazanie, że lody o obniżonej zawartości cukru są lepsze i zdrowsze niż nam się wydaje. Do wytwarzania 
lodów wykorzystywane są techniki najnowszej kuchni molekularnej, która uznawana jest za jedną z najzdrowszych,
najnowszych, a przy tym niezwykle  efektownych metod.
Uczestnicząc w warsztatach, dowiesz się jak stworzyć zdrowe lody domowym sposobem.  Będziesz miał możliwość 
wytworzenia takich lodów nie tylko w teorii, lecz również w części praktycznej.  Wszystko co wytworzysz, będziesz mógł
zjeść. Na koniec warsztatów otrzymasz nawet certyfikat!

Edukatorium Juliusz - z medycyną na Ty! 
Edukatorium Juliusz mieści się w budynku Rafał, na terenie XIX-wiecznego kompleksu szpitalnego Juliusz 
w Rybniku. Znajduje się tu wystawa poświęcona medycynie i farmacji, o charakterze poznawczo-historycznym, 
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Manufaktura Rybnickie 
Lody Rzemieślnicze

ul. Dworcowa 7a
44-295 Lyski

Edukatorium Juliusz
ul. Klasztorna 11

44-200 Rybnik

2-3 h



która obejmuje cztery piętra, zaaranżowane na oddziały szpitalne. W trakcie przechodzenia przez kolejne pomieszczenia, możesz
skorzystać ze stanowisk multimedialnych, poznając ludzki organizm, jego anatomię i sposób funkcjonowania. Możesz 
również wcielić się w rolę chirurga lub przeprowadzić operację laparoskopową. Na najwyższym piętrze budynku, mieści się
część historyczna wystawy, która zaspokoi ciekawość pasjonatów oraz część poświęcona profilaktyce i zdrowemu trybowi
życia. Jeśli będziesz potrzebował odrobiny wytchnienia, znajdziesz tutaj strefę relaksu. Edukatorium Juliusz posiada naprawdę
bogaty program edukacyjny - ciekawe warsztaty, lekcje oraz spotkania.

Raciborski Gród Średniowieczny - ponadczasowe miejsce spotkań
Będąc w Raciborzu i wybierając się na spacer do 

Arboretum Bramy Morawskiej, nie sposób przeoczyć
jednego z najciekawszych powstających tu miejsc

turystycznych - Raciborskiego Grodu Średnio-
wiecznego. Od początku tworzenia tego miejsca,

jego budowniczym - członkom Stowarzyszenia Drengowie
znad Górnej Odry - przyświecał cel stworzenia grodu wzorowane-
go na dawnych obiektach tego typu - wczesnośredniowiecznych
grodach warownych. Raciborski gród wzorowany jest na odkry-
tych w niedalekiej Lubomi pozostałościach takiego miejsca, 
zamieszkiwanego niegdyś przez żyjące na terenach ziemi raci-
borskiej plemię Golęszyców. Udostępniona do zwiedzania na 

terenie Raciborskiego
Grodu Średniowiecznego

chata międzysłupowa jest
repliką tej, której pozostałości

odnaleziono w Lubomi podczas
prac archeologicznych.

Wybór miejsca, w jakim stoi Średnio-
wieczny Gród Raciborski nie jest przypadko-

wy. Bliskie sąsiedztwo lasu - Arboretum Bramy Moraw-
skiej - w którym natknąć się można na pochodzące z VI w n.e. kurhany sprawia, że Gród
staje się prawdziwym miejscem spotkań z żywą lekcją historii. 
Pamiętaj, że Gród możesz zwiedzać od maja do września, w weekendy i święta.

SILESIANKA - spójrz na Krainę Górnej Odry z góry! 
Jest to polsko-czeski szlak wież i platform widokowych obejmujący Krainę 
Górnej Odry, część województwa opolskiego i kraju morawsko-śląskiego [CZ].
Wieże widokowe z obszaru Krainy znajdujące się na szlaku znajdziesz: 
w Mszanie, Pietrowicach Wielkich, Pogrzebieniu, Raciborzu, Tworkowie, 
Wodzisławiu Śląskim, Grabówce i Zabełkowie. Wejścia na wieże na terenie 
Krainy są bezpłatne, jednak w kilku przypadkach występuje ograniczona 
dostępność ze względu na sezonowość. 

1 h

1 h

2 h

Czy wiesz, że...

Odwiedzając to miejsce możesz przeżyć prawdziwą

podróż w czasie, do okresu wczesnego średnio-

wiecza, gdy okolicę zamieszkiwały słowiańskie ple-

miona, a po morzach (a także po płynącej nieopodal

Odrze) pływały wikińskie drakkary. W Grodzie

możesz się stać średniowiecznym wojem: poczu-

jesz w ręce ciężar tarczy i miecza, przymierzysz re-

plikę hełmu, spróbujesz swoich sił w strzelaniu 

z łuku, a nawet skosztujesz przygotowanych

przez znajdującą się na terenie Grodu karczmę, 

potraw kuchni słowiańskiej. 

Gród Średniowieczny
ul. Markowicka 22
47-400 Racibórz
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