


Zaproszenie do zwiedzania
Jest wiele powodów, dla których warto odwiedzić powiat mikołowski. Turystów przyciąga długa i burzliwa historia
regionu, o której świadczą liczne zachowane zabytki: świątynie różnych wyznań, w tym obiekty na Szlaku Architektury
Drewnianej, kapliczki przydrożne i kamienne krzyże, dwory i kamienice, także te, które zachowały pamięć o dawnej
gminie żydowskiej, stanowiącej niegdyś ważną część tutejszej społeczności. Na pasjonatów zabytków techniki
i architektury przemysłowej czekają należące do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego XIX-wieczne
zabudowania kopalni „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych oraz Elektrowni Łaziska wraz z unikatowym w skali kraju
Muzeum Energetyki. Miłośników zabytkowych fortyfikacji z pewnością zainteresują dobrze zachowane bunkry Obszaru
Warownego „Śląsk”.

Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, fot. arch. UM w Łaziskach Górnych

Powiat mikołowski to także doskonałe miejsce do odpoczynku i rekreacji na łonie natury. Lasy zajmują ponad 35%
jego powierzchni, duży obszar stanowią także pola uprawne. W takiej scenerii można z powodzeniem odpocząć z dala
od zgiełku miasta. Położenie w pofałdowanym terenie, na pograniczu Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Kotliny
Oświęcimskiej, zapewnia odwiedzającym te strony malownicze widoki. Przyrodniczą perełką jest Śląski Ogród
Botaniczny, z bogatą kolekcją roślin, harmonijnie wkomponowany w krajobraz okolicy. Region zachęca do wędrówek
pieszych i rowerowych. W 2011 r., w ramach projektu „Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego.
Infrastruktura aktywnych form turystyki”, wytyczono ponad 250 km tras rowerowych, przebiegających w większości
bocznymi, polnymi lub leśnymi drogami.



Tereny leśne w okolicach Mikołowa, fot. Joanna Szczyrba

Interesująca jest kulturalna oferta powiatu, obejmująca szerokie spektrum wydarzeń: od kultury wysokiej, przez
edukację, po rozrywkę. Mikołowskie Dni Muzyki przyciągają międzynarodowej sławy artystów, inscenizacja
historyczna „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń” co roku gromadzi kilkutysięczną publiczność. Organizowane przez
Muzeum Energetyki Industriada i Święto Światła przybliżają historię przemysłu i techniki. W powiecie organizowany jest
także Międzynarodowy Orzeski Turniej Walk Rycerskich oraz Mistrzostwa Polski Walk Rycerskich Juniorów.

Inscenizacja historyczna „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń”, fot. arch. gminy Wyry



Warto odwiedzić powiat mikołowski, aby – miło spędzając czas – poznać jego bogactwo kulturowe i przyrodnicze.

Wirtualny spacer po powiecie mikołowskim:
www.mikolow.starostwo.gov.pl/spacer

http://www.mikolow.starostwo.gov.pl/spacer/


Podstawowe informacje



Komunikacja publiczna
W niewielkiej odległości od powiatu mikołowskiego znajdują się dwa międzynarodowe porty lotnicze: Katowice
Pyrzowice (49 km) oraz Kraków Balice (81 km).

Powiat przecina linia kolejowa Warszawa – Katowice – Rybnik – Praga.
Połączenia kolejowe powiązane z Mikołowem: Warszawa – Praga, Warszawa – Ostrawa, Katowice – Racibórz,

Katowice – Rybnik, Katowice – Chałupki.
Na terenie powiatu kursują autobusy KZK GOP (www.kzkgop.com.pl), obsługujące centralną część województwa

śląskiego, oraz MZK Tychy (www.mzk.pl), którymi do Mikołowa można dojechać m.in. z Katowic, Gliwic, Pszczyny,
Oświęcimia, Tychów, Żor. Linie tych dwóch sieci obsługują połączenia między poszczególnymi gminami.

Istnieją także prywatni przewoźnicy, którzy oferują transport na terenie powiatu oraz na trasach dalekobieżnych.

Linie kursujące na terenie powiatu

KZK GOP
41 Gliwice – Mikołów Nowa:
Śmiłowice, Mokre, Mikołów centrum

37 Katowice Dworzec – Mikołów PKP:
Mikołów Kopalnia Barbara, Mikołów centrum

636 Orzesze Szkoła – Knurów:
Orzesze centrum, Ornontowice

653 Reta Auchan – Brynów Pętla:
Mikołów centrum, Kamionka

695 Szopienice – Mikołów PKP:
Mikołów Kopalnia Barbara, Mikołów centrum

982 Orzegów Waniora – Mikołów PKP:
Borowa Wieś, Śmiłowice, Mokre, Mikołów centrum

Bezpłatna komunikacja 
Ł Łaziska Średnie Plac Autobusowy – Orzesze Kościół:
Łaziska Górne, Brada, Orzesze, Jaśkowice (linia bezpłatna)

M Łaziska Górne Ratusz – Łaziska Dolne – Łaziska Średnie Dworzec

N Łaziska – Łaziska Górne Kopanina – Mikołów Kolonia Huta

MZK Tychy
J Mikołów Jamna – Śmiłowice Pętla:
Jamna, Kamionka, Mikołów centrum, Śmiłowice

K Mikołów PKP – Mikołów PKP:
Mokre, Bujaków, Paniowy, Mokre, Mikołów centrum

P Wygoda Skrzyżowanie – Mikołów PKP:
Paniowy, Bujaków, Mokre, Mikołów centrum

25 Mikołów PKP – Łaziska Górne Kopanina:
Mikołów centrum, Łaziska Dolne, Łaziska Średnie, Łaziska Górne

http://www.kzkgop.com.pl
http://www.mzk.pl/


29 Zgoń Pętla – Katowice Kopernika Dworzec:
Mościska, Zawiść, Łaziska Górne, Mokre, Mikołów centrum, Kamionka

33 Gliwice pl. Piastów – Gliwice pl. Piastów:
Mikołów centrum, Śmiłowice, Borowa Wieś

45 Łaziska Średnie Dworzec PKP – Katowice Kopernika Dworzec:
Łaziska Dolne, Mikołów centrum, Kamionka

69 Mikołów PKP – Żory Dworzec Autobusowy:
Wyry, Łaziska Średnie, Łaziska Dolne, Łaziska Górne, Brada, Orzesze, Zawada, Zazdrość, Woszczyce

75 Tychy Paprocany Wiadukt – Mikołów Dworzec PKP:
Mikołów centrum

82 Tychy Paprocany Wiadukt – Ruda Śląska Halemba Kopalnia:
Mikołów centrum, Śmiłowice, Borowa Wieś

157 Tychy Szpital Wojewódzki – Mikołów PKP:
Gostyń, Wyry, Mikołów centrum

245 Mikołów Dworzec PKP – Mikołów Dworzec PKP:
Mikołów centrum

268 Tychy Paprocany Wiadukt – Mikołów Dworzec PKP:
Mikołów centrum

294 Mikołów Dworzec PKP – Mikołów Dworzec PKP:
Wyry, Gostyń, Mościska, Zawiść, Łaziska Górne, Mokre, Mikołów centrum

605 Orzesze Szkoła – Mikołów Dworzec PKP:
Ornontowice, Bujaków, Paniowy, Śmiłowice, Mokre, Mikołów centrum

620 Mikołów PKP – Mikołów PKP:
Mokre, Paniowy, Śmiłowice, Mikołów centrum

655 Orzesze Zgoń/Ornontowice – Mikołów PKP:
Zgoń, Królówka, Woszczyce, Zazdrość, Gardawice, Zawiść, Brada, Łaziska Górne, Mokre, Mikołów centrum

MZK Jastrzębie Zdrój
309, 311B Ornontowice – Czerwionka-Leszczyny – Rybnik:
Ornontowice

310 Ornontowice – Czerwionka-Leszczyny – Orzesze:
Ornontowice, Orzesze



Mikołów
Mikołów – choć jest stolicą powiatu z prawie 40 tys. mieszkańców – zachował urok małego miasteczka, ze starym
rynkiem, przylegającymi do niego wąskimi uliczkami i zabytkowymi kamienicami, których mury pamiętają dawne historie
i legendy. Czyni to centrum Mikołowa idealnym miejscem na spacery, także wieczorne. Ze starówką sąsiadują
niedawno odnowione Planty, a centrum miasta jest otoczone wzgórzami, na których wznoszą się strzeliste wieże
kościołów dwóch wyznań. Sołectwa gminy położone dalej od centrum – Mokre, Bujaków, Paniowy, Borowa Wieś i
Śmiłowice oraz dzielnica Kamionka – przypominają urokliwe, zagubione wśród pól wioski. Warto zobaczyć znajdujące
się w nich kościoły i inne zabytki architektury. Na trasie turystów zwiedzających Mikołów nie może także zabraknąć
perełki regionu – Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Budynek ratusza przy mikołowskim Rynku, fot. Teresa Karkowska





Nazwa „Mikołów” pochodzi od imienia Mikuła, które nosił prawdopodobnie pierwszy właściciel grodu. Istnieje również
inne wyjaśnienie tej nazwy, mówiące o handlarzach bydłem, którzy dawno temu wędrowali przez okolicę i zatrzymali się
na nocny odpoczynek w miejscu, w którym stoi obecnie kapliczka św. Mikołaja. W tym czasie ich zwierzęta
zachorowały, a oni zwrócili się z prośbą o pomoc do św. Mikołaja. Dziękując za uzdrowienie zwierząt,
wybudowali kapliczkę ku jego czci. Prawdopodobnie to na jej miejscu powstał nieistniejący już dziś kościółek pw. św.
Mikołaja.

Kapliczka św. Mikołaja, fot. Paweł Leśnik

Pierwsza udokumentowana wzmianka o Mikołowie pochodzi z 1222 r. Był to wówczas znaczący politycznie,
drewniany gród. Jego centrum znajdowało się na wzgórzu, na którym stoi dziś kościół ewangelicki pw. św. Jana.
Nieopodal, na rynku oraz na tzw. kopcu, położonym między dzisiejszymi ulicami Jana Pawła II i św. Wojciecha, odkryto
pozostałości drewnianych wałów, fragmenty naczyń i ceramiki z XIII stulecia.

Kopiec – wczesnośredniowieczne grodzisko, fot. Paweł Leśnik



W centrum Mikołowa
Zwiedzanie miasta warto zacząć od Rynku – to jeden z najpiękniejszych tego typu placów na Śląsku. Uwagę turystów
przykuwa grająca i podświetlana nocą fontanna oraz eklektyczny budynek ratusza z 1872 r. Lokalizację poprzedniej,
nieistniejącej już siedziby władz miasta obrazują ułożone na środku Rynku płyty. Plac otaczają kamienice z XVIII i XIX
stulecia. W jednej z nich w 1845 r. gościł poeta Cyprian Kamil Norwid. Warto także zwrócić uwagę na smukłą sylwetkę
secesyjnego budynku, przebudowanego na początku XX w. (numer 4). Obok, pod numerem 5, mieści się historyczna
mikołowska apteka, powstała w 1802 r. Wąską ul. Jana Pawła II, jedną z najstarszych w mieście, można dotrzeć do
Instytutu Mikołowskiego im. Rafała Wojaczka (róg ul. Okrzei). Na jego elewacji umieszczono tablicę upamiętniającą
urodzonego i mieszkającego tutaj poetę.

Rafał Wojaczek

Poeta przeklęty, którego życie stało się legendą i symbolem buntu pokolenia lat 60. XX w. Autor
czterech tomów poezji, z których dwa zostały wydane pośmiertnie: „Sezon” (1969), „Inna bajka”
(1970), „Nie skończona krucjata” (1972), „Którego nie było” (1972). Debiutował w wieku 20 lat,
spotykając się z gorącym przyjęciem w świecie literackim. Kłopoty z alkoholem i leczenie
w szpitalu psychiatrycznym nie pozwoliły mu rozwinąć kariery. W wieku 26 lat popełnił
samobójstwo, zażywając śmiertelną dawkę leków.

Tablica upamiętniająca Rafała Wojaczka, fot. Paweł Leśnik

Około 100 m na zachód od Rynku znajduje się budynek dawnego kina, w 2009 r. odnowiony i zaadaptowany na
siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Usytuowana na parterze przestronna, a jednocześnie przytulna czytelnia
główna przypomina wystrojem zabytkową czytelnię Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Zdobi ją antresola oraz
 zachowana z dawnej sali kinowej scena. Na miejscu widowni zainstalowano 25 stanowisk komputerowych.
W bibliotece organizowane są imprezy kulturalne, okazjonalnie pełni ona także funkcję kina.



Siedziba biblioteki miejskiej – budynek dawnego kina, fot. Paweł Leśnik

Tuż obok rozpoczynają się Planty – niedawno zrewitalizowany park o wydłużonym, nieregularnym kształcie,
uwarunkowanym rzeźbą terenu. Ciągnie się on wzdłuż potoku Aleksander, jednego z dopływów rzeki Jamny, która
oddzielała dawniej starą część miasta od nowej. Ozdobę parku, wpisanego do rejestru zabytków, stanowi egzotyczna
roślinność, staw oraz stare okazy drzew, m.in. lipy, wiązy i graby.

Mikołowskie Planty mają bardzo romantyczne pochodzenie – założył je pod koniec XVIII w.
komendant szwadronu huzarów, rotmistrz Gottlob von Korwin-Wierzbicki dla swojej żony
Charlotty. W najstarszej, południowo-zachodniej części kompleksu, nazywanej przez
Wierzbickiego Charlottenthal – od imienia ukochanej, umieszczono obelisk z datą założenia
parku: 1796 r. Okoliczni mieszkańcy nazwali to miejsce Wymyślanką, ponieważ – jak pisze
historyk Mikołowa Konstanty Prus – było ono „tworem pomysłów i różnych wymysłów
Wierzbickiego”.



Drukarnia im. Karola Miarki, fot. Paweł Leśnik

Mikołowskie Planty, fot. Teresa Karkowska
 

Nieopodal Plant, przy ul. Żwirki i Wigury 1, stoi budynek wciąż
działającej Drukarni im. Karola Miarki. Jej patron, Karol Miarka
Starszy, był właścicielem propolskiego periodyku „Katolik”. Kiedy
zamieszkał w Mikołowie, drukował swoją gazetę w zakładzie
Tomasza Nowackiego. Była to pierwsza drukarnia na Górnym
Śląsku, która rozpowszechniała publikacje w języku polskim.
Wkrótce Karol Miarka kupił własne maszyny drukarskie i założył
zakład, który później przejął po nim syn – Karol Miarka Młodszy.
To on wybudował gmach przy ul. Żwirki i Wigury i rozwinął
doskonale prosperujące przedsiębiorstwo, dzięki któremu Mikołów
stał się ważnym ośrodkiem wydawniczym na Śląsku. W tym
okresie posiadanie drukarni pozwalało na rozpowszechnianie
prasy i literatury w języku polskim, a tym samym – na budowanie

świadomości narodowej wśród Ślązaków. Można rozważać, jaki byłby wynik śląskich powstań i plebiscytu w latach
1919–21, gdyby nie drukarnia Karola Miarki. To właśnie w niej powstawały prawie wszystkie polskie materiały
powstańcze i plebiscytowe.

W pobliżu Plant i budynku drukarni, przy ul. Karola Miarki, stoi urokliwa klasycystyczna willa, tzw. Biały Domek,
będąca obecnie siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. Wybudował ją w latach 1870–72 Heinrich Koetz, właściciel fabryki
kotłów parowych, która działa do dziś pod nazwą Mifama. Na pierwszym piętrze budynku mieści się Miejska Placówka
Muzealna z bardzo interesującą, przekrojową ekspozycją, poświęconą historii Mikołowa. Można tu zobaczyć m.in.
wiernie odtworzone śląskie mieszkanie, ludowe stroje, kolekcję fotografii i dokumentów związanych z historią gminy
żydowskiej, pamiątki po płk. Władysławie Kiełbasie oraz fragmenty wykopalisk ze stanowiska archeologicznego na tzw.
kopcu.

Za starą zabudową miasta wznosi się wzgórze z XIX-wiecznym kościołem ewangelicko-augsburskim pw. św.
Jana. To najstarsza część Mikołowa, o czym przypomina stojąca obok kapliczka św. Mikołaja (zob.  kapliczka). Parafia
protestancka powstała tu w XVI w., a przez pewien czas, zgodnie z zasadą cuius regio, eius religio (łac. czyj kraj, tego
religia), wyznanie ewangelicko-augsburskie obowiązywało w całym Księstwie Pszczyńskim. Na początku XVII stulecia
luteranie modlili się w dzisiejszym kościele MB Śnieżnej oraz w nieistniejącej już świątyni pw. św. Mikołaja.
Kontrreformacja odebrała im te przywileje i dopiero gdy Mikołów znalazł się pod panowaniem Prus, mogli ponownie
oficjalnie celebrować swoje nabożeństwa.

Za kościołem znajduje się XIX-wieczny cmentarz ewangelicki z urokliwym starodrzewem.
Najstarszą zachowaną budowlą sakralną miasta jest kościół pw. św. Wojciecha i MB Śnieżnej. Powstał około



Kościół ewangelicko-
-augsburski pw. św. Jana, 
fot. Teresa Karkowska

Bazylika mniejsza pw. św. Wojciecha, fot. Paweł Leśnik

połowy XVI stulecia na miejscu drewnianej świątyni z XIII w. Jego fasadę zdobią
gotyckie elementy, wskazujące na średniowieczne pochodzenie świątyni. We wnętrzu
kościoła znajdują się cenne, zabytkowe fragmenty wyposażenia, m.in. późnogotycka
kropielnica (dawna chrzcielnica), późnorenesansowa ambona i późnobarokowe ołtarze.
Obok przykościelnego cmentarza stoi rzeźba św. Jana Nepomucena z okresu późnego
baroku. Kościół jest otwierany jedynie podczas nabożeństw.

Najważniejszą obecnie
świątynią Mikołowa jest
strzelista neoromańska
bazylika mniejsza pw.
św. Wojciecha,
budowana od 1841 r.
i konsekrowana w roku
1861. Jak wiele innych
śląskich kościołów,
powstała w czasie, gdy
dynamiczny rozwój
przemysłu wpłynął na
znaczący wzrost liczby
mieszkańców, a stare
kościółki stały się za
małe. W tym okresie
mieszkańcy często
wznosili nowe, większe
świątynie, po wyburzeniu
wcześniejszych, w tym
także zabytkowych
obiektów. Ich losu nie
podzielił na szczęście
kościół pw. MB Śnieżnej
w Mikołowie, ocalony
dzięki Bractwu

Różańcowemu, którego założyciel został pochowany w świątyni. Członkom bractwa udało się wpłynąć na decyzję
o zachowaniu budowli.

Nieopodal bazyliki stoi klasztor i szpital ss. boromeuszek (szpital św. Józefa). Siostry, sprowadzone do Mikołowa
w XIX w., rozwinęły jedną z najlepiej działających na Śląsku placówek medycznych okresu międzywojnia. Zawarły
umowę z władzami miejskimi na refundację kosztów leczenia mieszkańców, dzięki czemu przyjmowały także
najuboższych chorych. Prowadziły również przedszkole, szkołę gospodarstwa dla dziewcząt i dom starców. Podczas
wielkiego kryzysu gospodarczego rozdawały żywność potrzebującym, a w czasie wojny pielęgnowały rannych. Okres
Polski Ludowej zmusił je do oddania placówki. Powróciły tu w latach 90. XX w., aby kontynuować swoje dzieło.

Opowiadając o historii Mikołowa, nie sposób nie wspomnieć o licznej gminie żydowskiej, która zamieszkiwała miasto
do II wojny światowej. W 1816 r. na miejscu obecnego placu 750-lecia wzniesiono synagogę. Budowla przetrwała okres
wojny. Została wyburzona dopiero w 1972 r., na polecenie komunistycznych władz miasta. W Mikołowie były również
dwa cmentarze żydowskie. Jeden z nich, założony na początku XVIII w., zachował się do dziś i stanowi obecnie jedyną
w mieście pamiątkę po wyznawcach religii mojżeszowej. Kirkut znajduje się u zbiegu ulic Konstytucji 3 Maja i Starej
Drogi. Zachowało się tu ponad 300 macew. Spoczywa na nim dr Ludwik Stein, znany lekarz pracujący u sióstr
boromeuszek (zm. 1932 r.). Uroku cmentarzowi dodaje gęsty starodrzew.

Ignaz Wechselmann

Urodzony w Mikołowie, XIX-wieczny żydowski architekt Ignaz Wechselmann był uznawany za
jednego z najsłynniejszych budowniczych Budapesztu. Nadzorował m.in. budowę największej
w Europie synagogi przy ul. Dohány i wielu pałaców w stolicy Węgier. Rodzinnemu miastu
zapisał w testamencie „10 000 marek rocznych po wieczne czasy” – dla biednych żydowskich
i chrześcijańskich.

Śląski Ogród Botaniczny – wizytówka powiatu



Założony w 2003 r. w sołectwie Mokre ogród botaniczny przez kilkanaście lat istnienia zdążył już wyrobić sobie znaną
w całej Polsce markę, stając się wizytówką powiatu. Przeczy on powszechnym wyobrażeniom o Górnym Śląsku jako
o obszarze wyłącznie przemysłowym. Jest to miejsce z wielu względów wyjątkowe. Tworząc je, wykorzystano
naturalne warunki przyrodnicze – bogactwo roślin oraz zróżnicowaną rzeźbę terenu: doliny dwóch potoków, Promny
i Jasienicy, obszary podmokłe i pola uprawne z rzadkimi dziś zadrzewieniami śródpolnymi – czyżniami, a także
wapienne wyrobiska, wąwozy i wzgórza.

W Śląskim Ogrodzie Botanicznym, fot. Paweł Leśnik

Ogród został podzielony na kilka części. Obecnie do zwiedzania udostępnione są dwie: Centrum Edukacji
Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego na Sośniej Górze (Ogród Żółty) oraz Ogród Czerwony
– kolekcje ozdobne, zachowawcze i edukacyjne. Pierwsza część, na terenie której znajduje się siedziba ogrodu,
zajmuje powierzchnię ok. 20 ha. Porasta ją głównie starodrzew, w którym w ramach rewitalizacji dosadzono 14 kolekcji
roślinnych i wytyczono 3 km ścieżek dydaktycznych. Warto odwiedzić to miejsce również ze względu na jego
przeszłość. W okresie ziemnej wojny znajdowała się tu baza wojskowa, której celem była ochrona zalewu
w Goczałkowicach – głównego zbiornika wody pitnej dla Śląska. W latach 2007–11 obiekt wojskowy przebudowano
i oddano w użytkowanie związkowi stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny. Zwiedzającym udostępniono 14-metrową
wieżę widokową, z której można zobaczyć panoramę przemysłowego Górnego Śląska i Beskidów. Dla najmłodszych
przygotowano duży plac zabaw, a obok – kawiarnię.

Ogród Czerwony, do którego wchodzi się od strony ul. 15 Grudnia, zajmuje powierzchnię 22 ha, z czego 8 ha to
nowe kolekcje, które zostały urządzone w ramach rozbudowy Śląskiego Ogrodu Botanicznego w latach 2012–15. Na
tzw. pierwotnym terenie znajduje się kolekcja zachowawcza tradycyjnych odmian drzew owocowych, roślin
energetycznych, dendrologiczna oraz refugium (ostoja rzadkich gatunków). W 2015 r. udostępniono nową część
z okazałym ogrodem tarasowym, renesansowym, roślin wodnych i traw ozdobnych. Na terenie kolekcji roślin
uprawnych, warzywnych i zielarskich prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Są tu pasieka oraz hotele dla owadów. Ogromny i atrakcyjny widokowo teren sprzyja spacerom
i odpoczynkowi na łonie natury. 



Śląski Ogród Botaniczny, fot. Paweł Leśnik

Mokre – nie tylko ogród botaniczny
Będąc w okolicy, warto zwiedzić kościół pw. św. Wawrzyńca z XVI w., położony na malowniczym wzniesieniu
nieopodal ogrodu botanicznego. Budowla wyróżnia się ostrołukowym portalem i ścianą bramową. Wnętrze zdobi
gotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem, datowana na początek XV stulecia. Uwagę zwraca znajdujący się przy
świątyni XIX-wieczny nagrobek Katarzyny Ormianin z charakterystyczną figurą postaci siedzącej pod krzyżem. Obok
kościoła stoi budynek plebanii z 1838 r. oraz krzyż przydrożny z 1816 r., a dalej, na skrzyżowaniu ulic Wojska
Polskiego z Łączną, przydrożna kapliczka, tzw. szwedzka.

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Mokrem, fot. Paweł Leśnik

W Mokrem zachowały się także pozostałości po dawnym przemyśle wapienniczym; wapno wydobywano tu
i wypalano już w XV stuleciu. Największy rozkwit wapiennictwa przypadł na XVIII i XIX w., kiedy to rozwinęło się
budownictwo murowane, a poziom umiejętności technicznych pozwolił na coraz skuteczniejsze pozyskiwanie surowca.



Przemysł wapienniczy działał wówczas w Mokrem tak prężnie, że okresowo utrzymywała się z niego cała wioska. Na
początku z produkcji wapna czerpali zyski tylko książęta pszczyńscy, potem mogli się nią zajmować również chłopi. Po
II wojnie światowej kamieniołomy i wapienniki zlikwidowano lub znacjonalizowano. Eksploatację tego surowca
zakończono w latach 60. XX w.

Na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego znajdują się dwa odrestaurowane wapienniki, do których można dotrzeć
od ul. 15 Grudnia. W głębi lasu mieści się nieczynne wyrobisko wapienia oraz platformy widokowe, w pobliżu których
biegnie ścieżka łącząca dwie części ogrodu. Można ją przebyć zarówno pieszo, jak i na rowerze. To doskonała trasa
alternatywna dla osób przemieszczających się z jednej części ogrodu do drugiej, pozwalająca ominąć ruchliwą ul.
Sosnową.

Na mikołowskim Szlaku Architektury Drewnianej
Dwa drewniane kościółki z terenu gminy leżą na Szlaku Architektury Drewnianej (zob. o szlaku). Świątynia
parafialna pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Paniowach, pochodząca z 1757 r., powstała na miejscu
wcześniejszej, XVI-wiecznej. Wieżę z cebulastym barokowym hełmem wieńczy dzwon z 1609 r. Najcenniejsze
elementy wyposażenia – gotycka chrzcielnica, barokowy ołtarz główny z wizerunkiem Chrystusa ze św. Piotrem,
barokowe rzeźby, obrazy i ograny – pochodzą z pierwotnej świątyni. Półtora kilometra dalej w kierunku Mikołowa
przebiegała granica między Księstwem Pszczyńskim i Księstwem Bytomskim.

W oddalonej od centrum gminy Borowej Wsi stoi, przeniesiony z niedalekich Przyszowic, kościół pw. św. Mikołaja,
datowany na 1737 r. Budowlę wieńczy wieża z barokowym, cebulastym hełmem. Wewnątrz świątyni można zobaczyć
późnorenesansowe rzeźby z końca XVI w. oraz wczesnobarokowy ołtarz główny z XVIII w. Ciekawostką jest rzadko
spotykany, dwukondygnacyjny chór muzyczny.

Oba kościoły są dostępne tylko podczas mszy świętych.

Kościół pw. św. Mikołaja w Borowej Wsi, fot. Teresa Karkowska

Bujaków – w poszukiwaniu rajskiego ogrodu
Cennym zabytkiem gminy jest murowany, XVI-wieczny kościół pw. św. Mikołaja w Bujakowie. Wzniesiono go na
miejscu wcześniejszej świątyni, z której czasów zachował się fragment otaczającego budowlę muru. Pierwotnie miał on
ok. 5 m wysokości i pełnił funkcje obronne. Najstarsza część obecnego kościoła to nawa główna, częściowo
zbudowana z kamieni z poprzedniego obiektu. W ołtarzu głównym znajduje się figura Matki Bożej Bujakowskiej,
datowana na XV stulecie, odnaleziona w latach 80. ubiegłego wieku. Od 2000 r. Matka Boża Bujakowska uznawana jest
za patronkę środowiska naturalnego. Wewnątrz kościoła warto również zwrócić uwagę na XIX-wieczną rzeźbę
pelikana, umieszczoną na szczycie ołtarza.

Budynek kościoła otaczają lipy drobnolistne, niektóre z nich liczą od 300 do 450 lat i mają status pomników przyrody.
Obok znajduje się Parafialny Ogród Botaniczny, założony w 1976 r.



Kościół pw. św. Mikołaja w Bujakowie,
fot. Teresa Karkowska

przez ówczesnego proboszcza Jerzego Kempę. Można tu zobaczyć
250 gatunków roślin, staw z nenufarami, zabytkową barć, klatki
z pawiami i ozdobnymi kurkami oraz kapliczki. Na terenie ogrodu stoi
studnia z 1604 r. Całość została zaprojektowana zgodnie z symboliką
rajskiego ogrodu. Ogród, zapewniając odwiedzającym przestrzeń do
odpoczynku i kontemplacji na łonie natury, wpisuje się w ideę świątyni
jako Sanktuarium Matki Bożej Patronki Środowiska Naturalnego.

Północne krańce gminy
Na północ od Mikołowa rozciąga się Zespół Przyrodniczo-
Krajobrazowy Dolina Jamny, obejmujący fragment obszarów leśnych
między Mikołowem a Katowicami i Rudą Śląską. Po jego zachodniej
stronie, w Śmiłowicach, zachowały się bunkry Obszaru Warownego
„Śląsk” (zob. OW „Śląsk”), natomiast po stronie wschodniej, na osiedlu
Jamna (ul. Kościuszki 70), działa Leśne Pogotowie, placówka
zajmująca się ratowaniem dzikich zwierząt – rannych lub osieroconych.
Na prawo od szosy DK 81, jadąc na Katowice, znajduje się osiedle
Kamionka i zalesione wzgórze o tej samej nazwie – atrakcyjne miejsce
do spacerów, które również stanowi zespół przyrodniczo-
krajobrazowy.

Placówki kulturalne na terenie gminy
Instytut Mikołowski 
ul. Jana Pawła II 8/5, 43-190 Mikołów 

tel. 32 7380755, 7336193 
instytutmik@poczta.onet.pl, www.instytutmikolowski.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie 
ul. Karola Miarki 5, 43-190 Mikołów 
tel. 32 3220063 
bibliotekamikolow@op.pl, www.bibliotekamikolow.pl

Miejska Placówka Muzealna 
ul. Karola Miarki 15, 43-190 Mikołów 
tel. 32 3248460 
muzeum@mikolow.eu, www.muzeum.mikolow.eu

Miejski Dom Kultury w Mikołowie 
Rynek 19, 43-190 Mikołów 
tel. 32 2262147, 7380946 
sekretariat@mdkmikolow.eu, www.mdkmikolow.eu

Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń z siedzibą w Centrum Edukacji Przyrodniczej
i Ekologicznej 
ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów

Kolekcje Śląskiego Ogrodu Botanicznego 
ul. 15 Grudnia, 43-190 Mikołów 
tel. 32 7797602, 535808368 
sibg@sibg.org.pl, www.obmikolow.robia.pl
czynny w godz. 7.00–21.00, w weekendy od godz. 9.00 
do końca 2017 r. wstęp bezpłatny

Obiekty sportowe na terenie gminy
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http://www.instytutmikolowski.pl
mailto:bibliotekamikolow@op.pl
http://www.bibliotekamikolow.pl/
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Boiska piłkarskie
KS Burza Borowa Wieś, ul. Piaskowa 57
KS Kamionka, ul. Dolina Jamny 1
LKS 45 Bujaków, ul. Szkolna 1
LKS Orzeł Mokre, ul. Zamkowa 1
LKS Strażak, ul. Gliwicka 156a

Hala Sportowa MOSiR
ul. bpa Bandurskiego 1a
43-190 Mikołów
tel. 32 7797013
e-mail: hala@mosir.mikolow.eu

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
ul. Żwirki i Wigury 45, 43-190 Mikołów
tel. 32 2260216
e-mail: stadion@mosir.mikolow.eu

Kompleksy boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”
ul. Grażyńskiego 1
ul. Katowicka 24a
ul. św. Wojciecha (przy SP 5)
ul. Zawilców 10
43-190 Mikołów

Kryta Pływalnia „Aqua-Plant”
ul. Konstytucji 3 Maja 22
43-190 Mikołów
tel. 32 7797011
e-mail: menadzer@mosir.mikolow.eu
Czynna w godz. 6.00–22.00.

Ośrodek Rekreacyjny „Planty”
Wielofunkcyjne boisko-lodowisko
i kąpielisko otwarte z siłownią
ul. Konstytucji 3 Maja 38
43-190 Mikołów
tel. 32 2262780
Kąpielisko czynne 14 VI–31 VIII w godz. 9.00–19.00.

Stadion Miejski AKS
ul. Zawilców 8, 43-190 Mikołów
tel. 32 2260216
e-mail: stadion@mosir.mikolow.eu

mailto:hala@mosir.mikolow.eu
mailto:stadion@mosir.mikolow.eu
mailto:menadzer@mosir.mikolow.eu
mailto:stadion@mosir.mikolow.eu


Łaziska Górne
Łaziska Górne to gmina położona na malowniczych wzgórzach. Różnice wysokości sięgają tu prawie 100 m, stąd wiele
jest miejsc, z których rozciągają się wspaniałe, rozległe panoramy. Pozostałości dawnych gęstych lasów bukowych,
tworzących w przeszłości Puszczę Pszczyńską, są obecnie – ku zadowoleniu mieszkańców i turystów – pomysłowo
zagospodarowane do celów rekreacyjnych.

Panorama Łazisk Górnych z zabudowaniami kopalni i hałdą „Skalny”, fot. arch. UM w Łaziskach Górnych

Jednocześnie Łaziska Górne to teren silnie uprzemysłowiony. Położone na terenie gminy, wkomponowane w jej
zielony krajobraz zakłady przemysłowe mają bogatą historię oraz dużą wartość zabytkową i turystyczną. Znajduje się
tu jedna z najstarszych kopalń na Śląsku – „Bolesław Śmiały”, huta oraz ogromna Elektrownia Łaziska, na terenie
której działa Muzeum Energetyki. Można w nim obejrzeć m.in. jedną z najstarszych żarówek świata.





Krzyż w dzielnicy Brada –
najstarszy zabytek
Łazisk Górnych,
fot. arch. UM w Łaziskach
Górnych

Rys historyczny
Obecne miasto tworzą odrębne dawniej Łaziska Dolne, Średnie i Górne – miejscowości
o osiemsetletniej historii. Najstarsze zachowane w dokumentach wzmianki o tych
terenach pochodzą z XIII w., kiedy to właścicielem obecnych Łazisk Górnych był Borko,
a Łaziska Dolne – nazywane wtedy Nowym Polem – należały do kościoła w Mikołowie.

Nazwa miasta wywodzi się od słowa „łazy” lub „łysiny”, oznaczającego
wykarczowane na potrzeby rolnictwa obszary leśne. Około 1680 r. powstał tu jeden
z pierwszych zakładów przemysłowych – huta szkła. W 1738 r. jej dzierżawca, Szymon
Mandecki, w ramach dziękczynienia za ocalenie huty od huraganu ufundował na terenie
dzisiejszej dzielnicy Brada kamienny krzyż. Zachował się on do dziś i jest najstarszym
zabytkiem gminy.

Od okresu rewolucji przemysłowej w XIX w. kierunek rozwoju osady zdeterminowało
górnictwo i – po wybudowaniu elektrowni – przemysł ciężki. Obecnie stare zakłady
ulegają restrukturyzacji, powstaje wiele małych, nowoczesnych firm, a mieszkańcy
z powodzeniem szukają dróg rozwoju poza sektorem przemysłowym.

Wokół centrum
Centrum Łazisk Górnych stanowi niewielki plac Ratuszowy. W jego pobliżu usytuowane
są zabytkowe budynki z początku XX stulecia. Na rogu ul. Orzeskiej znajduje się ratusz
wzniesiony w stylu funkcjonalistycznym, a przy ul. Świerczewskiego zachował się

gmach dawnego hotelu z 1913 r. – obecnie siedziba biblioteki miejskiej. Nieco dalej, po drugiej stronie ulicy, stoi rząd
kamienic patronackich, nazywanych tu popularnie familokami (zob. o familokach). Zwyczajowa nazwa tego obszaru –
hundekolonie (od niem. Hunde, pies) – odnosi się do czasów I wojny światowej, kiedy to bieda zmusiła mieszkańców
osiedla do żywienia się mięsem psów. Na południe od rynku z daleka widać białą sylwetkę kościoła MB Królowej
Różańca Świętego, przy którym stoi ponad stuletni dom parafialny. Ciekawą modernistyczną bryłę ma kościół
parafialny pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich.

Zabytkowy budynek biblioteki w Łaziskach Górnych, fot. arch. UM w Łaziskach Górnych

Śladami historii lokalnego przemysłu
Zabudowania kopalni „Bolesław Śmiały”, wraz z usypaną tuż obok ogromną hałdą „Skalny” (zob. hałda „Skalny”) oraz
kominami pobliskiej elektrowni, tworzą charakterystyczny element krajobrazu. Kopalnia to jeden z najstarszych
zakładów wydobywczych w Polsce. Jej dzieje sięgają 1779 r., kiedy to na terenie obecnych Łazisk Dolnych rozpoczęto
wydobycie węgla w prymitywnej kopalni „Szczęście Henryka”, będącej własnością Friedricha Erdmanna Anhalt-



Coethen, ówczesnego właściciela pszczyńskich dóbr. „Bolesław Śmiały” powstał w 1947 r. z połączenia okolicznych,
mniejszych zakładów.

Kopalnia „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych, fot. arch. UM w Łaziskach Górnych

Na terenie kopalni znajduje się kilka zabytkowych, neogotyckich obiektów z przełomu XIX i XX w. Najłatwiej je
dostrzec od strony ul. Pstrowskiego i tzw. Kamiennej Góry (zob. Kamienna Góra). Są wśród nich m.in. willa dyrektora
kopalni z 1908 r. (obecnie biura kopalni), wybudowane dla załogi kopalni familoki oraz, po stronie południowej,
charakterystyczny szyb „Aleksander”. W budynku dyrekcji kopalni od 1979 r. działa Izba Tradycji, założona przy
współudziale pasjonata i znawcy regionu Franciszka Leśniewskiego, poświęcona historii miejscowego górnictwa
(dostępna po wcześniejszym uzgodnieniu).

Elektrownia Łaziska powstała u schyłku I wojny światowej w ramach tzw. Planu Hindenburga, którego celem było
wzmocnienie niemieckiej obrony i uniknięcie klęski wojennej. Jej pierwszymi właścicielami byli książęta pszczyńscy.
Od 1928 r. była największą polską elektrownią. Po II wojnie światowej wydzielono z niej hutę.Obecnie należy do
Tauron Wytwarzanie SA i jest jednym z ważniejszych dostawców energii w regionie. Zużywa dziennie 10 tys. ton węgla
oraz zamienia wodę o objętości 100 pełnowymiarowych basenów w parę wodną, służącą do napędzania zespołu turbin.
Zabudowania elektrowni najłatwiej obejrzeć, wjeżdżając od strony drogi krajowej nr 81 w ul. Cieszyńską, a następnie
Wyzwolenia, przy której mieści się główna brama zakładu. Naprzeciwko niej, za torami kolejowymi, stoją zabytkowe
budynki osiedla robotniczego z początku XX w. (pod numerami 5 i 6) oraz ponad stuletnia, dawna siedziba Zespołu
Szkół Energetycznych.



Elektrownia Łaziska, fot. arch. UM w Łaziskach Górnych

Na terenie elektrowni w 2003 r. utworzono Muzeum Energetyki (do muzeum wchodzi się przez bramę główną
elektrowni), obiekt na Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego (zob. Szlak Zabytków Techniki). Mieszcząca
się w prawie stuletnim budynku instytucja, założona przez grupę pasjonatów z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Energetyki, jest pierwszą i największą tego rodzaju placówką w kraju.

Wizyta w muzeum to niezwykła lekcja zarówno fizyki, jak i historii przemysłu. Zgromadzono tu ponad 6 tys.

eksponatów, pozyskanych głównie z darowizn, wystawionych w kilku halach o pow. 1000 m2. Do najważniejszych
należą: ponad stuletnia żarówka powstała w technologii Edisona, ogromna żarówka o mocy 10 tys. wat, żarówka
z latarni morskiej w Świnoujściu (4200 W) oraz silnik spalinowy na biogaz z 1938 r. Oprócz takich perełek muzeum
posiada także ciekawą kolekcję sprzętów gospodarstwa domowego, w tym starych telewizorów, aparatów
fotograficznych, dzwonków (tzw. Wibrarium) oraz liczników energetycznych. Warto zwrócić uwagę na kombinezon
ochronny, który wytrzymuje uderzenie nawet miliona wolt. Niedawno stworzono również modelowe stanowiska pracy,
m.in. starą centralę telefoniczną i ciemnię fotograficzną „w łazience”. W placówce są organizowane lekcje muzealne
oraz pokazy, np. wyładowania elektrycznego o mocy miliona V, generowanego przez cewkę Tesli (na terenie tzw.
Iskrowiska), oraz lekcje z dziedziny robotyki, chemii i elektroniki.



Muzeum Energetyki na terenie Elektrowni Łaziska, fot. arch. UM w Łaziskach Górnych

W ciągu roku w Muzeum Energetyki odbywają się dwa duże i ważne wydarzenia. Podczas czerwcowej Industriady,
czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki organizowanego tu corocznie od 2010 r., można zwiedzić Elektrownię Łaziska.
To jedyna taka okazja w ciągu roku (obowiązują wcześniejsze zapisy). Natomiast z okazji obchodzonego w muzeum
Święta Światła, 6 stycznia, jedyny raz w roku zapalana jest żarówka Edisona. Odbywa się także pokaz metod
wytwarzania światła od czasów najdawniejszych (krzesanie ognia) do najbardziej nowoczesnych technik (np.
oświetlenie LED).

Elektrownia Łaziska, fot. arch. UM w Łaziskach Górnych

Cennym i charakterystycznym, widocznym z daleka zabytkiem techniki jest powstała w 1926 r. wieża ciśnień.
Intensywna górnicza eksploatacja okolicznych terenów w XIX w. spowodowała osuszanie gruntu i problemy
z pozyskiwaniem wody na potrzeby mieszkańców. Na początku XX stulecia zaczęto więc budować wieże ciśnień –
 zbiorniki gromadzące zapasy wody na wypadek zakłóceń w jej bieżących dostawach. Wieże znajdowały się

w najwyższych punktach okolicy, a zbiorniki wodne umieszczane były



Wieża wodna w Łaziskach Górnych,
fot. arch. UM w Łaziskach Górnych

Kapliczka św. Jana
na Wierzysku,
fot. arch. UM
w Łaziskach Górnych

na ich szczytach. W przypadku spadku ciśnienia w wodociągach
automatycznie uruchamiały się zgromadzone w wieży zasoby wody.
Wieże ciśnień stanowiły też zbiorniki przeciwpożarowe. Współcześnie
obiekty te nie mają już zastosowania.Tuż obok wieży rośnie piękny
stary dąb czerwony – jeden z wielu pomników przyrody na terenie
powiatu.

Zielone Łaziska
W otaczających Łaziska Górne lasach
utworzono wiele miejsc do odpoczynku
i rekreacji. Warto odwiedzić Wierzysko –
 wzniesienie położone na granicy
z Mikołowem, atrakcyjne przyrodniczo,
widokowo i historycznie. Łączą się z nim
liczne legendy. Najbardziej znana wyjaśnia
pochodzenie nazwy miejsca. Nawiązuje ona
do wieży stojącego tu niegdyś kościółka,
w którym schronili się przed burzą kupcy (lub
zbójcy) wiozący złoto. Ponieważ nawałnica
nie chciała ustąpić, znudzeni wędrowcy
rozpoczęli hulanki, bezczeszcząc święte
miejsce. Oczywiście zostali za to ukarani –
 świątynia wraz z nimi i ich skarbami zapadła
się pod ziemię. Legenda o zakopanym na
zboczach wzniesienia złocie do dzisiaj

porusza wyobraźnię poszukiwaczy skarbów.
Z Wierzyska rozciąga się wspaniała panorama na południe i południowy wschód – przy dobrej widoczności można

stąd dostrzec Beskid Śląski. W gęstym lesie rosną okazałe buki oraz inne cenne rośliny, takie jak fiołek Rivina czy
szczawik zajęczy. Wierzysko zamieszkuje wiele gatunków zwierząt, wśród nich m.in. kuny, łasice, sowy, nietoperze.
Szczyt wzniesienia zdobi kapliczka św. Jana z 1819 r., z polską inskrypcją – jest to o tyle ciekawe, że w początkach
XIX stulecia nie nauczano w regionie języka polskiego. W lesie zachowały się trzy bunkry Obszaru Warownego
„Śląsk” (zob. OW „Śląsk”).

Bunkry Obszaru Warownego „Śląsk” na terenie Łazisk Górnych, fot. arch. UM w Łaziskach Górnych

Innym ciekawym leśnym zakątkiem na terenie Łazisk jest Kamienna Góra, granicząca od południa z zabudową



kopalni i hałdą „Skalny”. W gęstym, bukowym lesie można tu spotkać kuny i sarny. Dawniej działał w tej okolicy
kamieniołom, po którym – w malowniczym wąwozie – zachował się zabytkowy schron. Ze szczytu wzniesienia
rozciąga się malownicza panorama Beskidów i Kotliny Oświęcimskiej.

Kamienną Górę od północy ograniczają ruchliwe ulice – Pstrowskiego i Świerczewskiego. Na ich skrzyżowaniu z ul.
Mikołowską stoi monumentalny pomnik poświęcony Ofiarom Walki o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe. Obok
zaczyna się ścieżka prowadząca w stronę dużego kompleksu rekreacyjnego. Las przecinają spacerowe alejki
i ścieżka zdrowia ze stanowiskami do ćwiczeń rekreacyjno-sportowych. Są tu również siłownie na wolnym powietrzu
oraz plac zabaw dla dzieci. Uroku dodają temu miejscu malownicze stawy. Od północy kompleks graniczy ze
stadionem oraz dużym kąpieliskiem „Żabka” – ulubionym miejscem wielu mieszkańców podczas letnich upałów. Obok
basenów powstał niewielki skatepark.

Skatepark na Kamiennej Górze, fot. arch. UM w Łaziskach Górnych

Podobnym obiektem jest YNZLA – kompleks sportowo-rekreacyjny, znajdujący się na południowych krańcach gminy,
przy wiacie należącej do sieci szlaków rowerowych powiatu mikołowskiego. Dawniej była w tym miejscu wyspa – stąd
oryginalne brzmienie nazwy (od niem. Insel, wyspa). Obecnie można tu skorzystać z placu zabaw, boisk do gry w piłkę
nożną i w siatkówkę, parku fitness oraz altany z kręgiem ogniskowym. Jest także parking dla przyjeżdżających
samochodem.

Kompleks sportowo-rekreacyjny YNZLA, fot. arch. UM w Łaziskach Górnych



Placówki kulturalne i sportowe na terenie gminy

Izba Tradycji Górniczej KWK „Bolesław Śmiały”
ul. Pstrowskiego 12, 43-170 Łaziska Górne
tel./faks 32 7175604
e-mail: boleslaw@pgg.pl
zwiedzanie: po wcześniejszym uzgodnieniu, za zgodą dyrektora kopalni

Muzeum Energetyki
ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne (na terenie Elektrowni Łaziska)
tel. 32 7363555, 603155562
e-mail: wydarzenia@muzeumenergetyki.pl,
www.muzeumenergetyki.pl
zwiedzanie: aktualne godziny na stronie internetowej muzeum

Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych
ul. Świerczewskiego 2,  43-170 Łaziska Górne
tel. 32 2241033
e-mail: mdk@mdk.laziska.pl,
www.mdk.laziska.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne
tel. 32 2211138
e-mail: sekretariat@mosir.laziska.pl,
www.mosir.laziska.pl

Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Żabka” (kąpielisko, boiska)
ul. Sportowa 1, 43-170 Łaziska Górne
tel. 32 3229382
e-mail: zabka@mosir.laziska.pl

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świerczewskiego 1, 43-170 Łaziska Górne
tel. 32 2241412
e-mail: biblioteka@biblioteka.laziska.pl,
www.biblioteka.laziska.pl
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Orzesze
Orzesze przeczy powszechnym wyobrażeniom o Górnym Śląsku jako terenie wyłącznie przemysłowym, z szybami
kopalń, hałdami i kominami fabryk. W krajobrazie tej największej w powiecie mikołowskim gminy dominują lasy,
stanowiące ponad połowę jej powierzchni, oraz rozległe pola uprawne. O tym, że jesteśmy w sercu najbardziej
uprzemysłowionej części Polski, przypominają jedynie widoczne daleko na horyzoncie kominy.

Gmina składa się z dziesięciu miejscowości, w tym ośmiu sołectw, rozsianych wśród pól i lasów. Między ich
zabudowaniami kryją się perełki architektoniczne – ślady przeszłości: kościoły, dwa pałacyki i dworek, należące
niegdyś do miejscowej arystokracji, oraz liczne kapliczki, świadczące o głębokiej wierze przodków. Sprawia to, że
tereny gminy są wymarzonym miejscem do odpoczynku na łonie natury: długich spacerów, wycieczek rowerowych
i przejażdżek konnych.

Staw Pasieki w Zawiści, fot. Paweł Leśnik





Kościół pw. św. Wawrzyńca w Orzeszu,
fot. Paweł Leśnik

Rys historyczny
Najstarszą częścią gminy są Woszczyce. W roku 1238 miejscowość Vosic została wymieniona jako fundacja zakonu
cystersów, których sprowadził na Śląsk książę Władysław Opolski. Początkowe plany zakładały budowę cysterskiego
opactwa właśnie w Woszczycach, jednak po najazdach Mongołów w latach 40. i 50. XIII w. zakon zdecydował się
przeprowadzić do Rud Wielkich koło Raciborza. W 1283 r. mnisi wymienili Woszczyce na wieś Żernica koło Gliwic.

Wzmianka o Woszczycach znajduje się także w XV-wiecznej kronice Jana Długosza. Z tego okresu pochodzą
również pierwsze zapisy o wsi Orzesze i dzisiejszych sołectwach miasta: Gardawicach, Zgoniu i Zawadzie. Tereny te
stanowiły dobra rycerskie lub, w niewielkiej części, parafialne. Należały najpierw do Księstwa Raciborskiego,
a następnie do panów z Pszczyny. Tylko Zazdrość oficjalnie powstała później – jako kolonia osadników pruskich,
którzy osiadali tutaj od czasów edyktu króla Fryderyka do momentu kolonizacji Śląska w 1773 r.

Podczas plebiscytu w 1921 r. większość spośród 4451 głosujących mieszkańców całego dzisiejszego obszaru
Orzesza opowiedziało się za przyłączeniem do Polski (3075 osób). Ostatecznie rok później tereny te znalazły się
w granicach Rzeczpospolitej.

Orzesze na pocztówce z 1900 r., fot. arch. UM w Orzeszu

Kościół św. Wawrzyńca
Najcenniejszym zabytkiem Orzesza jest położony blisko centrum
kościół pw. św. Wawrzyńca, zbudowany w 1590 r. z fundacji
ówczesnych właścicieli wsi, Wawrzyńca Tracha i jego małżonki.
Wzniesiono go na szczycie Górki św. Wawrzyńca (339 m n.p.m.),
w pobliżu najwyższego wzniesienia na terenie powiatu i jednego
z najwyższych na Wyżynie Śląskiej – Góry św. Wawrzyńca (357
m n.p.m.). Przez pierwsze kilkadziesiąt lat był on świątynią
protestancką. Zdewastowany podczas wojny trzydziestoletniej, pełnił
później funkcję kościoła filialnego Woszczyc. Był także miejscem
pochówku właścicieli wsi. W drugiej dekadzie XX w. odzyskał rangę
samodzielnej parafii, by znów utracić ją w 1930 r., po zbudowaniu
nowej świątyni pw. Nawiedzenia NMP. Od 1980 r. kościół ponownie
stanowi siedzibę niewielkiej parafii, liczącej ok. 1000 wiernych.

Jednonawowy, kryty gontem obiekt jest bardzo interesujący pod
względem architektonicznym – ma gotycką elewację zewnętrzną, a w środku renesansowe sklepienia i ciekawe
kamienne portale oraz rodowy herb fundatora. Rzeźby świętych w ołtarzach bocznych pochodzą z XVII w., a obrazy
Nawiedzenia NMP i św. Wawrzyńca – z XVIII w. Malowidło w ołtarzu głównym jest XIX-wieczne. Świątynia jest otwarta

tylko podczas mszy świętych.



Kościół pw. św. św. Piotra
i Pawła w Woszczycach,
fot. Teresa Karkowska

Przy kościele znajduje się cmentarz z pomnikiem mieszkańców Orzesza
zamordowanych w obozach zagłady w latach 1939–45 oraz pomnik nieznanych
żołnierzy niemieckich – ofiar II wojny światowej. Z cmentarza rozciąga się malownicza
panorama okolicznych pól i lasów, które są przyjemnym miejscem do spacerów.

Obok unikalnego w skali całego Śląska kościoła św. Wawrzyńca, status zabytku ma
także murowany, zbudowany z cegły i kamienia, w stylu eklektycznym, neogotycki
kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Woszczycach z lat 1878–80, z plebanią z 1812 r.

Orzeskie dwory
Perełką gminy Orzesze jest barokowy pałac w Zawiści, wybudowany w 1. poł. XVIII w.
przez rodzinę Zawadzkich, ówczesnych właścicieli tutejszych dóbr. Przez lata majątek
przechodził z rąk do rąk, by wreszcie trafić do Hegenscheidtów, którzy w 1911 r.
dokonali gruntownej przebudowy obiektu. Jego druga modernizacja została
przeprowadzona w latach 50. XX w. Stał się on wówczas siedzibą ośrodka leczniczo-

wychowawczego dla dzieci. Obecnie w dwukondygnacyjnym budynku mieści się Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci
i Młodzieży i dlatego można go oglądać jedynie z zewnątrz. Naprzeciwko pałacu zachowały się dawne zabudowania
gospodarcze, natomiast wokół niego rozciąga się duży teren zielony – pozostałość po jednym z najstarszych parków
w powiecie, założonym w XVIII w. jako ogród typu angielskiego. Rośnie tu ok. 20 gatunków drzew. Okazały pomnik
przyrody – dąb szypułkowy o obwodzie pnia 4 m – można zobaczyć w Zawiści przy drodze wojewódzkiej.

Pałac w Zawiści, fot. Paweł Leśnik

Barokowy Dwór Szczepańskich w Woszczycach to kolejny cenny zabytek gminy. Jadąc drogą krajową nr 81 od
strony południowej, nie sposób go nie zauważyć – pięknie odnowiony obiekt w stylu staropolskiego dworku wznosi się
po prawej stronie, na niewielkim wzniesieniu. Wewnątrz znajdują się hotel i restauracja. Powstały około połowy XVIII w.
neobarokowy pałacyk należał do rodziny magnatów przemysłowych – Franciszka Wincklera, a później jego zięcia
Huberta Thiele-Wincklera. Jest to murowany budynek parterowy, ozdobiony mansardą i piękną sztukaterią. W latach
90. XX w. całkowicie zrujnowany zabytek zakupili i odnowili państwo Szczepańscy. Obecnie stanowi on prawdziwą
ozdobę sołectwa.



Dwór Szczepańskich w Woszczycach, fot. Teresa Karkowska

Wśród zabytkowych prywatnych obiektów mieszkalnych gminy warto wymienić również XIX-wieczny dworek
w Gardawicach, zbudowany niedaleko nieistniejącego już dworu rycerskiego. Przy budynku rozciąga się ogród,
w którym można podziwiać kilkusetletnie dęby.

Warto również zobaczyć
W minionych wiekach w Orzeszu funkcjonowało wiele zakładów przemysłowych: małych hut i kopalń. Obecnie jedynym
dużym przedsiębiorstwem tej spokojnej gminy jest Huta Szkła Orzesze. Dzieje produkcji szkła w okolicy sięgają 1719
r. – wtedy to na terenie obecnej dzielnicy Stara Szklarnia zbudowano pierwszą hutę. Pod koniec XVIII stulecia
w Orzeszu działały już cztery zakłady hutnicze. Istniejący do dziś obiekt powstał w 1838 r. Początkowo była to huta
żelaza Maria, która 40 lat później zmieniła profil działalności. Obecnie prężnie działające przedsiębiorstwo należy do
krakowskiej Can-Pack Group, która kupiła w 2005 r. niemal upadły już zakład i przeprowadziła jego gruntowną
modernizację.



Przydrożny krzyż w okolicach Orzesza,
fot. Teresa Karkowska

Huta Szkła Orzesze, fot. Teresa Karkowska

W okolicach przystanku kolejowego stoi nieczynna wieża ciśnień z 1910 r., posadowiona na fundamentach
w kształcie ośmioboku (zob. o wieżach ciśnień), oraz monumentalny, stuletni gmach Szpitala Chorób Płuc. Przy ul.
Rybnickiej znajduje się inny stuletni budynek – siedziba dawnego dworca kolejowego. W pobliżu zachował się krzyż
przydrożny z 1883 r.

Na terenie gminy jest także wiele przydrożnych krzyży i kapliczek,
stojących zarówno wśród zabudowań, jak i przy polnych drogach.
W dzielnicy Zgoń można obejrzeć kolumnę z Trójcą Świętą z 1912 r.,
a Gardawicach – XIX-wieczny krzyż przydrożny i figurę św. Jana
Nepomucena. Kapliczka z figurą tego świętego stoi też
w Woszczycach przed zabytkową, XIX-wieczną plebanią.

W lesie Pasterniok, między Orzeszem a Jaśkowicami (ok. 200 m w
głąb lasu, dojście jest oznakowane od strony ul. Powstańców), stoi
pomnik mieszkańców Orzesza, rozstrzelanych przez hitlerowców
4 września 1939 r. Było wśród nich kilku uczestników powstań
śląskich. Podobnie jak w całym kraju, również tutaj po zajęciu
miejscowości Niemcy przystąpili do natychmiastowej likwidacji
„niebezpiecznych” mieszkańców – czyli tych, którzy walczyli
w powstaniach lub w okresie międzywojennym działali po stronie
Polski. W Orzeszu zastrzelono wówczas 29 osób, 23 z nich zginęły
w największej egzekucji w lesie Pasterniok. Do zbrodni dochodziło
również w innych częściach Orzesza, m.in. w Zawiści i Zgoniu.

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Rud
Wielkich
Obejmujący południowo-zachodnią część gminy Orzesze Park
Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich jest niewątpliwie
przyrodniczym skarbem regionu. Powstał w 1993 r., w celu ochrony
lasów i dziedzictwa kulturowego na terenach zarządzanych przez
zakon cystersów przez ok. 800 lat. Cystersi byli znani z troski

o środowisko naturalne – starali się tak ukierunkować rozwój gospodarczy podległych im ziem, aby pozostać
w harmonii z przyrodą. Na terenach dóbr cysterskich unikano zatem wycinki pradawnej Puszczy Pszczyńskiej,
porastającej i tak mało użyteczne dla rolnictwa, nieurodzajne gleby. W zamian za to rozwijano inne gałęzie wiejskiej
gospodarki, takie jak bartnictwo, rybołówstwo, smolarstwo, hodowlę bydła, uprawę chmielu. W XVIII i XIX w. pojawił się
tu przemysł: hutnictwo szkła, cynku, ołowiu i srebra, wydobycie i przetwórstwo rud żelaza oraz pierwsze kopalnie
węgla.

Po sekularyzacji w 1814 r. dobra zakonne przeszły w ręce pruskiej arystokracji. Na skutek eksploatacyjnej
gospodarki, nieograniczonego korzystania z zasobów naturalnych (np. w trakcie polowań), a później także rozwoju
przemysłu (XIX i XX w.) rozpoczął się proces niszczenia lasów. Przyczyniły się do niego także zanieczyszczenia
z rybnickiej elektrowni. Do dziś przetrwało ok. 30 ha dawnych borów, stanowiących ok. 60% parku krajobrazowego,
rozciągających się wzdłuż rzeki Rudy od Rud Raciborskich na zachodzie, Rybnika na południu, po gminę Orzesze na
wschodzie i gminę Pilchowice na północy.

Lasy parku krajobrazowego urozmaicają liczne stawy, ślady po dynamicznie rozwijanej dawniej gospodarce rybnej.
Na terenie dzisiejszej gminy Orzesze duży kompleks stawów znajdował się wzdłuż rzeczki Gostynki, pomiędzy
Gardawicami a Zawiścią. Pozostałością po nich są malownicze stawy Pasieki w Zawiści. Położone na skraju lasu
mogą stanowić atrakcyjny cel spaceru.



Staw Pasieki w Zawiści, fot. Paweł Leśnik

Podmokłe tereny leśne sprzyjają występowaniu na tym terenie wielu rzadkich gatunków flory i fauny. Można tu
spotkać ponad 150 gatunków ptaków lęgowych, w tym tak rzadkie jak bielik, bąk lub podróżniczek. Wśród 50 gatunków
ssaków są m.in. bobry, wydry, popieliki oraz 13 gatunków nietoperzy.

Placówki kulturalne, sportowe i rekreacyjne na terenie gminy
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Rynek 1
tel. 32 2215329
e-mail: impreza@mok-orzesze.pl,
www.mok-orzesze.pl

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. św. Wawrzyńca 23
tel. 32 2215526
e-mail: biborz@poczta.onet.pl,
www.biblioteka.orzesze.pl

Kompleks Sportowy Orlik
ul. Bukowina 6
tel. 509504947

Stadion MKS Sokół
ul. Bukowina 6
www.sokol1920.futbolowo.pl

Boisko LZS Gardawice
ul. Katowicka 112
www.lksgardawice.futbolowo.pl

Boisko LKS Woszczyce
ul. Jana Długosza 62
www.lkswoszczyce.futbolowo.pl
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Ornontowice

Budynek Urzędu Gminy Ornontowice, fot. Paweł Leśnik

Ornontowice to najmniejsza z mikołowskich gmin. Spokojna i urokliwa okolica przyciąga coraz większą liczbę
szukających ciszy mieszkańców aglomeracji śląskiej, którzy decydują się osiedlić właśnie tutaj. Ornontowice są także
określane mianem gminy bzów. Dzięki akcji sadzenia lilaków, przeprowadzonej w latach 2003–06, wiele tutejszych
ogródków kwitnie wiosną na fioletowo. Miejscowość ma wielowiekowe tradycje rolnicze, żywa jest tu również tradycja
lokalnej kuchni śląskiej: kopa ornontowicka oraz chachor szałot to potrawy wpisane na Szlak Kulinarny „Śląskie
Smaki” (zob. Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”). Pielęgnując dawne tradycje, Ornontowice prężnie się rozwijają. Działa tu
jedna z najnowocześniejszych w Polsce kopalń, a liczne inwestycje lokalnego samorządu są często doceniane
i nagradzane.





W ornontowickim parku, fot. Paweł Leśnik

Rys historyczny
Pierwsze wzmianki o Ornontowicach pochodzą z początku XIV w. Zabudowa osady lokowanej na prawie niemieckim
ciągnęła się wówczas wzdłuż Potoku Ornontowickiego. W XVII i XVIII w. powstały przysiółki: maleńka i oddalona od
centrum Solarnia (na przełomie XVI i XVII w. działała tu warzelnia soli, przywożonej w postaci tzw. bałwanów
zaprzęgami konnymi z Wieliczki) i Żabik (przy drodze do Dębieńska). W 1847 r. w okolicach położonej na północ od
Ornontowic Kolonii Granicznej założono dominium o nazwie Folwark Graniczny, później przemianowane na Nowy
Dwór. Z czasem przyjęła się jego skrócona nazwa Nowe. W 1884 r. obok folwarku powstała fabryka łańcuchów –
 zatrudniający ok. 120 kowali zakład filialny gliwickiej fabryki drutów i łańcuchów, należącej do Wilhelma Hegenscheidta.

Czasy panowania rodu Hegenscheidtów (lata 1883–1945) były
złotym okresem w dziejach Ornontowic. Pochodzący z Westfalii
August Wilhelm Hegenscheidt, założyciel gliwickiej fabryki drutu
i właściciel katowickiej huty Baildon, kupił za niewielką kwotę od
Towarzystwa Akcyjnego Przemysłu Węglowego 7000 morgów
zaniedbanych terenów wokół miejscowości. Majątek ten odziedziczył
jego syn Otto i utworzył tu prężnie działające gospodarstwo rolne.
Wśród poczynionych przez niego inwestycji wymienia się m.in.
meliorację gruntów. Wybudował on także szereg obiektów
gospodarczych, wykorzystując innowacyjne rozwiązania techniczne
(np. magazyn lodu naturalnego, który służył latem do schładzania
produktów spożywczych). W latach 1935–36 w jego gospodarstwie
osiągnięto najwyższy w Polsce poziom wydajności w pozyskiwaniu
mleka. Annemarie Hegenscheidt (synowa Ottona, żona Klausa)

rozwinęła w Ornontowicach hodowlę koni angloarabskich, które chętnie kupowało Wojsko Polskie, ceniąc szybkość
i odporność tej rasy.

Niemiecka rodzina opuściła Górny Śląsk w 1945 r., tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Klaus został
zastrzelony w 1945 r., Annemarie osiedliła się w Dolnej Saksonii, skąd kilkukrotnie przyjeżdżała do Ornontowic, by
odwiedzić strony, w których spędziła młodość.

Panowie Hegenscheidt byli znani z dyscypliny i surowości zarówno wobec swojej rodziny, jak
i względem pracowników, troszczyli się jednak przy tym o potrzeby mieszkańców wsi
i zapewniali pomoc potrzebującym. „Jak długo my tu jeszcze coś posiadamy, nikt nie może
u nas głodować względnie z głodu umierać” – miał powiedzieć Klaus Hegenscheidt na
zebraniu Komitetu Pomocy Bezrobotnym.

W czasach PRL-u najbardziej znaczącym dla gminy wydarzeniem była decyzja o budowie KWK „Budryk”, powstałej
na terenach byłego folwarku Hegenscheidtów. Jest to najmłodsza kopalnia w Polsce.



Kopalnia „Budryk”, fot. Paweł Leśnik

Pałac Hegenscheidtów
Pod koniec XIX w. Otto Hegenscheidt zbudował w Ornontowicach pałac, w którym rodzina mieszkała do 1945 r.
Znacjonalizowany po wojnie obiekt stał się siedzibą szkoły rolniczej, która doskonale prosperowała, czerpiąc
z dziedzictwa Hegenscheidtów i doświadczenia pracowników przedwojennego folwarku. Szkolne gospodarstwo rolne,
prowadzone na ziemiach dawnych niemieckich właścicieli, zostało zamknięte w 1978 r., kiedy to zapadła decyzja
o budowie na jego najbardziej urodzajnych terenach kopalni „Budryk”.

W 2005 r. pałac Hegenscheidtów kupił Holender Jack van Tilburg, który deklarował przeznaczyć go na cele hotelowe,
nie zrealizował jednak swoich obietnic. Obiekt, pozostający własnością prywatną, nie jest dostępny dla turystów. Z ulicy
można dojrzeć jedynie fragmenty wspaniałej, eklektycznej budowli, z charakterystyczną wieżą i elementami w stylu
neorenesansu północnego.

Park przypałacowy
Rozciągający się wokół pałacu park miał powierzchnię ok. 4,5 ha. Rosły w nim, oprócz lokalnej flory, także
sprowadzone gatunki, m.in. modrzew japoński oraz daglezja i jodła jednobarwna. Za czasów Hegenscheidtów park był
podzielony na część prywatną i publiczną – w tej drugiej organizowano m.in. koncerty i festyny, a zimą na
przypałacowych stawach urządzano ślizgawki. Z ogrodu mogły korzystać dzieci pod opieką nauczycieli.



Park w Ornontowicach, fot. Paweł Leśnik

Park kochali i pielęgnowali wszyscy Hegenscheidtowie, jednak najbardziej zasłużyła się dla niego ostatnia
dziedziczka – Annemarie. Miłośniczka przyrody, wychowana w Turcji i Rumunii, sprowadzała do swojego ogrodu
rzadkie okazy roślin, takie jak forsycje, cyprysy czy tulipanowce. Wydzieliła także plac sportowy, na którym umieściła
przyrządy lekkoatletyczne.

Obecnie ul. Orzeska rozdziela park na dwie części. Część zachodnia pozostaje wraz z pałacem w rękach
prywatnych. Większą (4,2 ha), wschodnią część zrewitalizowano w latach 2008–15, przywracając jej pierwotny
charakter ogrodu angielskiego. Dziś urokliwy park gminny, z pięknie utrzymanymi alejkami, placem zabaw, amfiteatrem
i stawem, jest sercem Ornontowic – tutaj mieszkańcy spotykają się i odpoczywają.

Rosarium w ornontowickim parku, fot. Paweł Leśnik

Podczas renowacji starano się jak najwierniej zachować zabytkowy układ zieleni, eksponując stare, pomnikowe



Świątynia Dumania, fot. Teresa Karkowska

Park Archanioła w Ornontowicach, fot. Paweł Leśnik

drzewa (w parku znajduje się 19 z 37 pomników przyrody, zlokalizowanych na terenie gminy). W centralnej części
parku znajduje się staw z mostkiem i wyspą, zamieszkiwany przez ptaki wodne. Utworzono także zakątek roślin
cieniolubnych i wilgociolubnych, efektowne rosarium z 1600 krzewów różanych oraz ogród bzów. Jest tu również
miejsce do grillowania, szachownica terenowa oraz stoliki do gier planszowych.

Świątynia Dumania – Park Archanioła
Powstała w 2015 r. Świątynia Dumania – pięknie iluminowana nocą,
pretendująca do roli wizytówki gminy – to oryginalne połączenie nowej
architektury z pozostałościami dawnych obiektów sakralnych.
Położona jest tuż obok dawnego ogrodu pałacowego, na terenie
starego cmentarza – ważnego zabytku gminy, który nie pełni obecnie
roli czynnej nekropolii. W obrębie cmentarza stały niegdyś dwa
kościoły parafialne – pierwszy z nich wzniesiono już w XIV stuleciu.
Zachowując szczególny charakter tego miejsca, zagospodarowano je,
tworząc oryginalną przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych
i uroczystości religijnych. Można tu obejrzeć pozostałości
zabytkowych nagrobków i fundamenty dawnego kościoła albo
odpocząć w ciszy, przysiadając na ławce na świeżym powietrzu.

Kościół i plebania
Kościół pw. św. Michała Archanioła oraz stojąca tuż obok
plebania powstały na przełomie XIX i XX w. Oba obiekty są
wpisane do rejestru zabytków. Kościół ma cechy
neoromańskie, a plebania – będąca unikatowym tego typu
obiektem w regionie – jest neogotycka. Wnętrze świątyni
zdobi późnobarokowy ołtarz główny oraz XVIII- i XIX-
wieczne ołtarze boczne.

Inne zabytki
Prawdziwą gratką dla miłośników zabytków przyrody jest

położona u zbiegu ulic Nowej i Zwycięstwa, jedna z najpiękniejszych na Górnym Śląsku alei – Aleja Dębów. Rosną
przy niej 73 drzewa liczące od 130 do 150 lat. Najgrubsze z nich ma prawie 4 m w obwodzie. Pierwotnie wzdłuż traktu
biegnącego w kierunku Kolonii Nowe i Kolonii Granicznej było ok. 200 okazów dębów. Dla zachowania charakteru alei
niedawno dokonano nowych nasadzeń drzew tego gatunku.

Władze gminy kładą szczególny nacisk na ochronę krzyży przydrożnych. Obiekty te zostały poddane
drobiazgowym pracom konserwacyjno-estetycznym. W centrum Ornontowic zachowała się murowana kapliczka św.
Jana Nepomucena. Przy ul. Zwycięstwa stoi m.in. krzyż kamienny z pasją oraz krzyż z figurami Chrystusa i Matki
Boskiej. Piękny, kamienny krzyż znajduje się też przy ul. Leśnej. Według zapisów w dokumentach planistycznych
gminy, wszystkie krzyże przydrożne chronione są na mocy ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Placówki kulturalne i sportowe na terenie gminy

ARTeria Centrum Kultury i Promocji
ul. Zwycięstwa 26, 43-178 Ornontowice
tel./faks 32 2354698
e-mail: sekretariat@centrumarteria.pl,
www.centrumarteria.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Klasztorna 1, 43-178 Ornontowice
tel. 32 3361390
e-mail: biborn@interia.pl,
www.bibliotekaornontowice.pl

mailto:sekretariat@centrumarteria.pl
http://www.centrumarteria.pl
mailto:biborn@interia.pl
http://www.bibliotekaornontowice.pl


Aleja Dębów w Ornontowicach, fot. Paweł Leśnik

Jednostka administrująca obiektami sportowymi na
terenie gminy Ornontowice:
Zakład Gospodarki Zasobami Gminy
ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice
tel./faks 32 2354545
e-mail: zgzg@op.pl,
www.zgzg.ornontowice.pl

Górniczy Klub Sportowy „Gwarek” Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7b, 43-178 Ornontowice
tel./faks 32 3361100, 32 3306289
e-mail: gwarek.ornontowice@gmail.com,
www.gksgwarek.futbolowo.pl

mailto:zgzg@op.pl
http://www.zgzg.ornontowice.pl
mailto:gwarek.ornontowice@gmail.com
http://www.gksgwarek.futbolowo.pl


    
Tereny leśne
w gminie Wyry,
fot. arch. gminy Wyry

Wyry
Wyry – gmina wiejska, obejmująca dwie miejscowości: Wyry i Gostyń – to druga pod
względem zalesienia gmina powiatu. Lasy, które zajmują 38% powierzchni i ciągną się na
południe aż w okolice Pszczyny, stanowią pozostałość po dawnej Puszczy Pszczyńskiej.
Kryją one w sobie historyczne i przyrodnicze osobliwości – piękne stawy, źródełko, a przede
wszystkim pozostałości umocnień z czasów II wojny światowej, pamiątki po jednej
z najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej, która rozegrała się właśnie w Gostyni.
Niezwykłe bohaterstwo śląskich żołnierzy upamiętnia organizowana tutaj corocznie
inscenizacja historyczna „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń”.



Rys historyczny
Wyry istniały już w 1287 r. Zachowany dokument księcia raciborsko-opolskiego Mieszka potwierdza przynależność
osady o tej nazwie do parafii pw. św. Wojciecha w Mikołowie. Wieś miała swojego zasadźcę – wolnego i dziedzicznego
sołtysa, który założył ją na uzgodnionych warunkach. Kolejnym sołtysom wyrskim udało się zgromadzić duży majątek.
Ich sytuacja pogorszyła się dopiero pod koniec XVII stulecia. W 1728 r. większość wsi została sprzedana książętom
pszczyńskim z rodu Promniców, którzy za pośrednictwem wójta zarządzali powstałym tu książęcym folwarkiem aż do
II wojny światowej.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach, fot. arch. gminy Wyry

Pierwsza historyczna wzmianka o Gostyni pochodzi z 1471 r., kiedy to rycerz Piotr z Gardawic w nagrodę za zasługi
otrzymał ją od Wacława III Rybnickiego. Niebawem rycerz popadł jednak w niełaskę księcia i trzy lata później ziemie te
zostały mu odebrane. Walka o okoliczne tereny doprowadziła do całkowitego wyludnienia wsi, która została ponownie
zagospodarowana dopiero w 1575 r. przez właścicieli Państwa Pszczyńskiego.



Obchody rocznicowe pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy
Września 1939 r. w Gostyni, fot. arch. gminy Wyry

Tereny rolnicze gminy Wyry, fot. arch. gminy Wyry

W połowie XVIII stulecia na terenie wyrskiego folwarku powstała potażarnia produkująca półprodukty do wyrobu
mydła i trudnotopliwego szkła, cegielnia, kamieniołom, trzy młyny i folwarczna gorzelnia. Około 1770 r. rozpoczęto tu, na
tzw. Parszywej Kępie, wydobycie węgla w odkrywkach. W Gostyni już w 1721 r. funkcjonowała huta szkła, a ok. 1850
r. zbudowano hutę żelaza Adelajda, wyposażoną w młot parowy. W XX w. rozwijał się przemysł chemiczny oraz
kopalnia odkrywkowa. Duża ingerencja w środowisko naturalne spowodowała zamknięcie zakładów. Dziś gmina ma
charakter rolniczy, działa tu także wiele małych i średnich firm, ponadto intensywnie inwestuje się w turystykę.

Bitwa wyrska

Widowisko historyczne „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń”, fot. arch. gminy Wyry

To najsłynniejsze wydarzenie historyczne w dziejach
gminy i największa bitwa kampanii wrześniowej na
Górnym Śląsku, nazywana też bitwą pod Mikołowem.
Została rozegrana w dniach 1–3 września 1939 r.
Wojska niemieckie, atakując od południa, już
pierwszego dnia wojny zdobyły Rybnik i Żory.
Następnie, kontynuując marsz na północny wschód, od
strony Bujakowa zaatakowały Mokre. Kiedy Polacy
odparli natarcie, Niemcy przekierowali siły w okolice
Gostyni. Tutaj, na linii Gostyń – Śmiłowice, znajdował
się ciąg fortyfikacji należących do umocnień Obszaru
Warownego „Śląsk” (zob. OW „Śląsk”), których broniła
Grupa Forteczna Obszaru Warownego „Śląsk”.
W krwawych bojach wzięło udział kilkanaście tysięcy
żołnierzy po każdej z walczących stron. Siły polskie

wspomagała załoga pociągu pancernego nr 54 „Groźny” pod dowództwem kpt. Jana Rybczyńskiego.
Drugiego dnia walk Wyry zostały zdobyte. Wtedy do kontrataku przeszedł II Batalion 73 Pułku Piechoty z 23 Dywizji

Piechoty Armii „Kraków”, dowodzony przez ppłk. Władysława Kiełbasę. W straceńczych walkach Polakom udało się
odbić cały obszar. Niestety, dowodzący został śmiertelnie ranny, a ostrzał artyleryjski i naloty niemieckich samolotów
wymusiły na obrońcach oddanie wsi. Gostyń została w 60% zniszczona, zginęło wielu jej mieszkańców. Ostatecznie,
ze względu na bardzo niekorzystną sytuację polskiej obrony na południowej linii frontu, w nocy z 2 na 3 września
przyszedł rozkaz o całkowitym wycofaniu się polskich sił z Górnego Śląska.

Aby upamiętnić wojnę obronną na Śląsku, co roku na początku września pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy
Września 1939 r. w Gostyni odbywają się patriotyczne uroczystości z udziałem kombatantów, przedstawicieli władz



państwowych i samorządowych, Wojska Polskiego oraz lokalnej społeczności. Od roku 2004, w maju – z inicjatywy
Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” oraz władz gminy Wyry – organizowane jest
natomiast słynne widowisko historyczne „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń” z udziałem grup rekonstrukcyjnych z całej
Polski.

Pod lasem Jastrzębiec w Gostyni, w miejscu zbiorowego pochówku żołnierzy polskich 23 Dywizji 73 Pułku Piechoty,
stoi pomnik Pamięci Żołnierzy Września 1939 r. Można do niego dojść niebieskim Szlakiem Obrońców Polskiej
Granicy (zob. Szlak Obrońców Polskiej Granicy) lub ul. Tyską i dalej drogą wzdłuż granicy lasu. Na gostyńskim
cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła polskich i niemieckich żołnierzy z 1939 r., a w Wyrach pochowano 82
uczestników kampanii wrześniowej.

Pułkownik Władysław Kiełbasa

Urodzony w Nowym Sączu, wsławił się męstwem już podczas I wojny
światowej. Za zasługi w walkach przeciwko bolszewikom w armii austriackiej
został odznaczony orderem Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych. Od
czerwca 1939 r. kierował organizacją obrony Odcinka Umocnionego „Mikołów”.
Odsiecz w bitwie wyrskiej przeprowadził wzorowo i skutecznie, niestety
zapłacił za to życiem. Jego prochy spoczywają na cmentarzu w Mikołowie. Był
najwyższym rangą dowódcą, który zginął na Górnym Śląsku podczas kampanii
wrześniowej. Pośmiertnie odznaczony krzyżem Virtuti Militari IV stopnia oraz

podniesiony do rangi pułkownika.
Płk Władysław Kiełbasa, fot. arch. gminy Wyry

Schron bojowy Sowiniec
Położony pod lasem, pomiędzy Wyrami a Gostynią, jest najbardziej na południe wysuniętym obiektem Obszaru
Warownego „Śląsk” (zob. OW „Śląsk”). Powstał w sierpniu 1939 r. Kiedy rozpoczęła się kampania wrześniowa,
betonowa konstrukcja nie zdążyła jeszcze stwardnieć, nie zdjęto z niej szalunku, dlatego schron nie został
wykorzystany podczas walk. W 2004 r. obiekt został odnowiony dzięki staraniom Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków
Fortyfikacji „Pro Fortalicium”. W jego wnętrzu utworzono izbę muzealną, dostępną dla zwiedzających w każdą drugą
i czwartą niedzielę miesiąca od maja do końca października oraz w dniu inscenizacji bitwy wyrskiej. Wstęp wolny. Z
wnętrza schronu można zobaczyć fort na stokach Wierzyska.

Schron bojowy Sowiniec w Gostyni, fot. arch. gminy Wyry

W Puszczy Pszczyńskiej



Dąb w pobliżu Starego Stawu –
pomnik przyrody,
fot. arch. gminy Wyry

Puszcza Pszczyńska, obejmująca część terenów należących do gminy Wyry,
zajmuje rozległy obszar, stanowiący siedlisko dużych ssaków – jeleni, saren,
borsuków i lisów. Dawniej, kiedy rozległe okoliczne lasy stanowiły ulubione miejsce
książęcych polowań, zamieszkiwały je także rysie, wilki czy tury. W XVII i XVIII w.
sprowadzono tu kilka nowych gatunków zwierząt – daniela, żubra i jelenia sika
(ojczyzną tego ostatniego jest wschodnia Azja). Żyją one do dzisiaj, nie czyniąc
szkody w lokalnym ekosystemie.

W przeszłości ziemię pszczyńską pokrywały liczne stawy, wykorzystywane
przez właścicieli do rozwijania na szeroką skalę gospodarki rybnej. Obecnie na
terenie gminy znajduje się kilka wartych odwiedzenia zbiorników wodnych, wśród
nich m.in. hodowlany staw Wicie z charakterystycznym drewnianym pomostem
widokowym, z którego rozciąga się malownicza panorama Wyr, oraz kompleks
Stary Staw, składający się z trzech leśnych zbiorników wodnych. Znajduje się tu
stanowisko chronionej paproci wodnej – salwinii pływającej. Zamieszkują go m.in.
wydry, piżmaki i rzadkie gatunki żab, w tym rzekotka drzewna. Stawy stanowią
prawdziwą gratkę dla osób zainteresowanych ornitologią – można tu obserwować
m.in. kaczki, łabędzie, perkozy dwuczube, rybołowy, mewy, zimorodki, bociany,
ślepowrony, kormorany i bieliki. Niedaleko Starego Stawu warto zwrócić uwagę na
najprawdopodobniej najstarszy w powiecie, ponad 330-letni dąb, podlegający

ochronie, mający 5,5 m średnicy.

Warto również zobaczyć
Na terenie Wyr, przy ul. Dąbrowszczaków, znajdują się pozostałości dworu z końca XVIII w. Warto także zwrócić
uwagę na liczne kapliczki i krzyże przydrożne, w większości XIX-wieczne, wśród nich m.in. na rzeźbę św. Jana
Nepomucena przy ul. Dąbrowszczaków oraz na mający dużą wartość zabytkową kamienny krzyż z ludową figurą
Chrystusa na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej i Wyrskiej. Przy ul. Dwór można przespacerować się urokliwą aleją
kasztanowo-grabową.

W Gostyni znajduje się m.in. ciekawy kościółek z 1922 r. oraz figura Trójcy Świętej z 1897 r., ufundowana przez
gminę Gostyń. Warto też zobaczyć Zagrodę Śląską – nowo wybudowany miniamfiteatr za Domem Kultury przy ul.
Pszczyńskiej w Gostyni.

Placówki kulturalne i sportowe na terenie gminy
Schron bojowy Sowiniec
ul. Tęczowa, 43-176 Gostyń
tel. 605697696
e-mail: tychy@profort.org.pl,
www.profort.org.pl/izby-muzealne/udostepnione/gostyn
zwiedzanie: V–IX 2. i 4. nd., godz. 15.00–18.00

Dom Kultury w Gostyni
ul. Pszczyńska 366, 43-176 Gostyń
tel. 32 2187000
e-mail: sekretariat@dkgostyn.pl,
www.dkgostyn.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach
ul. Dąbrowszczaków 58, 43-175 Wyry
tel. 32 2187273
e-mail: wyry@gbp.wyry.pl,
www.gbp.wyry.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach – Filia Gostyń
ul. Pszczyńska 372, 43-176 Gostyń
tel. 32 2187523
e-mail: gostyn@gbp.wyry.pl

Teren rekreacyjno-sportowy im. Braci Góralczyków w Wyrach

mailto:tychy@profort.org.pl
http://www.profort.org.pl/izby-muzealne/udostepnione/gostyn
mailto:sekretariat@dkgostyn.pl
http://www.dkgostyn.pl
mailto:wyry@gbp.wyry.pl
http://www.gbp.wyry.pl
mailto:gostyn@gbp.wyry.pl


ul. Markiela 10, 43-175 Wyry

Teren rekreacyjno-sportowy przy Zespole Szkół w Gostyni
ul. Rybnicka 141 a, 43-176 Gostyń



Szlaki turystyczne
Szlaki rowerowe
W 2011 r., w ramach projektu „Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego. Infrastruktura aktywnych form
turystyki”, wytyczono pięć szlaków rowerowych o łącznej długości prawie 250 km. Szlaki te łączą się z trasami
rowerowymi sąsiednich powiatów, dzięki czemu z powiatu można wybrać się na dłuższą wyprawę: na północ i północny
zachód – w stronę Rudy Śląskiej i Katowic, na południe – w kierunku Żor, Rybnika i Pszczyny, lub na południowy
wschód – do Tychów.

Oznakowanie tras rowerowych powiatu mikołowskiego, fot. Teresa Karkowska

Wytyczone trasy umożliwiają połączenie aktywnego wypoczynku ze zwiedzaniem powiatu. Są bardzo atrakcyjne nie
tylko rekreacyjnie i turystycznie, ale także ze względu na walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze. Łączą
poszczególne sołectwa i przysiółki, omijając ruchliwe drogi główne. Prowadzą najczęściej drogami leśnymi lub szosami
o małym natężeniu ruchu.

W ramach projektu przy trasach powstało ok. 40 miejsc postojowych – są to zbudowane w malowniczych zakątkach
zadaszone wiaty, przy których umieszczono mapy powiatu. Szlaki projektu są oznaczone tabliczkami, ustawionymi na
rozstajach dróg.

Trasa niebieska obwodowa
Długość: 72,4 km
Przebieg: Mikołów centrum – Wyry – Gostyń – Mościska – Gardawice – Zazdrość – Zawada – Jaśkowice –
 Orzesze – Ornontowice – Bujaków – Paniowy – Śmiłowice – Kamionka – Mikołów centrum

Najdłuższa z tras rowerowych powiatu mikołowskiego. Przebiega przez cztery z pięciu położonych na jego terenie gmin
oraz przez obrzeża Łazisk. Okrąża cały powiat, prowadząc przez kolejne miejscowości bocznymi drogami oraz
polnymi i leśnymi ścieżkami. Dzięki temu – przejeżdżając nią – można poznać wiele mało znanych zakątków okolicy.

Wycieczkę najlepiej zacząć w centrum Mikołowa, a następnie kierować się – zgodnie z ruchem wskazówek zegara –
na południe, boczną drogą do Wyr. Tutaj trasa łączy się na krótkim odcinku z niebieskim Szlakiem Obrońców Polskiej
Granicy; prowadzi przez miejscowość główną drogą, ulicami Dąbrowszczaków i Puszkina, do stawu Wicie. Tu skręca
w prawo, w ul. Kopaniny, a następnie znowu w prawo, w ul. Pszczyńską (DW 928), dalej odbija w pierwszą przecznicę
w lewo (ul. Magazynową) i – ponownie łącząc się ze Szlakiem Obrońców Polskiej Granicy – dociera do Łazisk.

W Łaziskach należy zjechać z głównej szosy na południe, w ul. Południową, w stronę kompleksu YNZLA. Dalej trasa
prowadzi – na zmianę lasem, polami i wśród zabudowań – do Mościsk, Gardawic i Zazdrości. Za Zazdrością szlak
zmienia kierunek na północny i, biegnąc wzdłuż granicy lasu, dociera do Zawady. Tu, za skrzyżowaniem z ul.



Rynek w Mikołowie, fot. Teresa Karkowska

Rybnicką, należy skręcić w lewo i dalej, przez las, kierować się do
pierwszych zabudowań Bełku, przy których wytyczona trasa odbija na
północ, w stronę Jaśkowic; mija stację kolejową i okrąża Orzesze,
biegnąc dalej wzdłuż granicy zabudowań i lasu.

Kompleks rekreacyjny YNZLA, fot. Teresa Karkowska

Kolejną miejscowością na trasie są Ornontowice. Za centrum szlak zatacza łuk, okrążając miejscowość od północy.
Na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Ludwika Spyry łączy się z główną drogą wojewódzką (DK 925), prowadząc przez
Bujaków do Paniów. Za Paniowami szlak skręca na południowy wschód, by przez pola dotrzeć do Śmiłowic. W pobliżu
schronu bojowego znowu zmienia kierunek na północny i prowadzi przez Dolinę Jamny i wzgórze Kamionka. Na
koniec, klucząc bocznymi dróżkami, dociera od strony wschodniej do centrum Mikołowa i tutaj, na Rynku, zamyka
pętlę.

Trasa zielona
Długość: 29,6 km
Przebieg: Wygoda (Paniowy) – Bujaków – Orzesze – Zawiść – Gardawice – Królówka – Woszczyce

Trasa prowadząca z północy na południe, przez zachodnią część powiatu, może stanowić oś wycieczki z Rudy
Śląskiej do Żor. Od północy, przez Paniowy do Bujakowa, szlak biegnie drogą wojewódzką (DW 925). W Bujakowie
należy kierować się na południe, zjeżdżając z głównej szosy w boczną asfaltową dróżkę, prowadzącą na Górę św.
Wawrzyńca (na tym odcinku trasa pokrywa się ze Szlakiem Obrońców Polskiej Granicy). Na szczycie wzniesienia
szlak skręca na południowy zachód i – klucząc wśród pól – dociera do kościółka pw. św. Wawrzyńca. Następnie,
boczną drogą i częściowo przez las, prowadzi do Zawiści. W miejscowości, oddalony kilkaset metrów na wschód od
trasy, znajduje się dawny pałac Hegenscheidtów (zob. pałac w Zawiści).



Dawny pałac Hegenscheidtów w Zawiści, fot. Teresa Karkowska

Z Zawiści szlak bocznymi drogami prowadzi do Gardawic. Tu skręca na wschód, przecina główną szosę i, biegnąc
przez pola na południe, dociera do Królówki. Stąd prowadzi na zachód, do Woszczyc, a następnie na południe od tej
miejscowości, do Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich.

Trasa żółta
Długość: 29,6 km
Przebieg: Woszczyce – Zazdrość – Zawada – Zawiść – Łaziska Górne – Stara Huta – Mokre – Śmiłowice –
Dolina Jamny – Kamionka

Trasa przecina powiat z południowego zachodu na północny wschód. Zaczyna się w lesie na granicy z Palowicami,
skąd – biegnąc leśnymi i polnymi drogami – prowadzi do Zazdrości. Tutaj na krótkim odcinku łączy się ze szlakiem
niebieskim, zaraz skręca jednak w ul. Wyzwolenia, a następnie w prawo, w ul. Szkolną, prowadzącą do granicy lasu.
Dalej szlak biegnie przez tereny leśne w stronę stawów Pasieki i Zaborze, a następnie – nadal przez las – wzdłuż torów
kolejowych do Łazisk. Tutaj wspina się pod górę ul. Młyńską, kluczy przez centrum miasta aż do stacji kolejowej, mija
osiedle Ameryka i ul. Kolonia Huta, po czym dociera do otoczonego ze wszystkich stron lasem przysiółka o tej samej
nazwie. Tutaj łączy się z czerwonym Szlakiem Bohaterów Wieży Spadochronowej i przez Śląską Strefę Krajobrazowo-
Rekreacyjną dociera do Mokrego. Dalej wąską, odcinkami szutrową drogą prowadzi na północ, do Śmiłowic. Tam
skręca na wschód i, okrążając od południa Dolinę Jamny, dociera do osiedla Słoneczna Polana, położonego na granicy
z Katowicami.



Przydrożna kapliczka
w Zgoniu,
fot. Teresa Karkowska

Staw Pasieki, fot. Teresa Karkowska

Trasa brązowa
Długość: 22,2 km
Przebieg: Jaśkowice – Orzesze – Brada – Stara Huta – Mokre – Śmiłowice – Dolina Jamny – Kamionka

Szlak zaczyna się w Jaśkowicach, gdzie łączy się z trasą niebieską, i tak jak ona okrąża Orzesze od zachodu, biegnąc
wzdłuż lasu. Następnie szlak brązowy skręca na wschód, prowadzi przez Orzesze obok huty szkła i dalej przez las,
wzdłuż torów kolejowych, do granicy pól. Tutaj skręca na północny wschód w polną drogę i dociera do Starej Huty,
gdzie łączy się z trasą żółtą. Od tego miejsca obydwie trasy się pokrywają.

Trasa czerwona
Długość: 32,4 km
Przebieg: Zgoń – Gostyń – Łaziska Górne – Brada – Peclówka – Ornontowice

Szlak zaczyna się w lesie na granicy z gminą Suszec, skąd biegnie na północ, do Zgonia.
Stąd częściowo ul. Gostyńską, a częściowo bocznymi drogami dociera na obrzeża Gostyni,
w pobliże kościoła parafialnego. Następnie przecina ul. Rybnicką i prowadzi na północny
zachód, w kierunku widocznych z daleka kominów Elektrowni Łaziska. Szlak okrąża zakłady
przemysłowe od zachodu, przecina główną szosę, a następnie kluczy przez centrum Łazisk
Górnych aż do granicy zabudowań miasta. Dalej, częściowo przez las, prowadzi do stacji
kolejowej Łaziska Brada. Stąd wraz ze szlakiem brązowym biegnie wzdłuż torów kolejowych
do Orzesza. Za hutą szkła skręca w prawo, w ul. Bujakowską, a następnie zjeżdża z niej
w lewo, w ul. Działkową. Okrąża przysiółek Marzankowice od zachodu, na skrzyżowaniu ul.
Polnej z Dworcową łączy się ze szlakiem niebieskim i wraz z nim biegnie na północ wzdłuż
potoku Ornontowice. Przy ul. Chudowskiej trasa niebieska odbija w lewo, natomiast
czerwona biegnie dalej wzdłuż potoku, a następnie skręca na północny wschód, w stronę
Chudowa.

Obszar Warowny „Śląsk”

Na terenie powiatu mikołowskiego zachowało się kilkanaście fortyfikacji należących do
południowego odcinka Obszaru Warownego „Śląsk”. Schrony nie są połączone znakowanym
szlakiem, warto jednak obejrzeć te obiekty, wybierając się na wycieczkę śladami historii, by
poznać założenia obrony Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przed Niemcami w 1939 r.



Projekt Obszaru Warownego „Śląsk” sięga roku 1933, kiedy to rozpoczęto budowę linii
umocnień. Miały one chronić tereny przemysłowe Górnego Śląska przed inwazją III Rzeszy.
Początkowo nie planowano wznosić fortyfikacji w okolicach Mikołowa, ponieważ nie
spodziewano się zagrożenia od południa. Dopiero zmiana sytuacji politycznej Czechosłowacji
w 1938 r. – a w szczególności jej aneksja przez Niemcy 15 marca 1939 r. – spowodowała, że
zadecydowano o budowie dodatkowych 17 schronów na linii: dolina rzeki Jamny –
Śmiłowice – przedmieścia Mikołowa – Łaziska Dolne – Łaziska Średnie – Wyry – las Wyry.
Niestety, do 1 września 1939 r. udało się ukończyć tylko pięć betonowych bunkrów – zabrakło
dwóch miesięcy do sfinalizowania całego projektu.

Na terenie powiatu mikołowskiego zachowało się kilka schronów z 1939 r. W samych
Śmiłowicach są trzy tego typu obiekty. Dostęp do jednego z nich jest stosunkowo łatwy,
znajduje się on bowiem wśród zabudowań, po prawej stronie ul. Kawalca (patrząc od
północy). W lesie na terenie sołectwa Mokre można odnaleźć kolejny bunkier.
W Mikołowie jeden schron znajduje się na skraju lasu, tuż przy linii kolejowej Katowice –
Rybnik. W Łaziskach Dolnych dwa schrony stoją na stoku Wierzyska, w przedłużeniu
ulic Świętego Jana i Wspólnej (ok. 100 m od ul. Wierzysko). Również na stokach Wierzyska, na
granicy z Wyrami zachował się jeden schron. Kolejny schron jest położony na posesji
prywatnej, tuż za wieżą ciśnień przy ul. Wieżowej, w stronę ul. Polnej. W Wyrach schron
znajduje się w okolicach budynku OSP Wyry przy ul. Pszczyńskiej, a w Gostyni - oprócz
schronu Sowiniec (zob. schron Sowiniec) - zachowały się ruiny schronu Stara Piła.

Wnętrze bunkra w Wyrach

Szlaki tematyczne

Szlak Obrońców Polskiej Granicy (niebieski)
Długość: 57,5 km
Przebieg na terenie powiatu: Paniowy – Bujaków – Góra św. Wawrzyńca – Zawiść – Wyry – Gostyń

Niebieski znakowany szlak pieszy, łączący miejsca związane z kampanią wrześniową 1939 r. Jest bardzo
malowniczy – na terenie powiatu prowadzi głównie bocznymi, często leśnymi drogami. Do Paniów dociera od strony
lasów otaczających Rudę Śląską, następnie okrężną, boczną drogą biegnie do Bujakowa, mijając po drodze Śląską
Strefę Krajobrazowo-Rekreacyjną. Z Bujakowa prowadzi na południe, do Zawiści, najpierw widokową drogą przez pola,
a następnie szosą przez las. W Zawiści szlak przecina drogę krajową, a za skrzyżowaniem skręca w lewo, do lasu.
Mija urokliwy staw Barcz, zielone tereny poprzemysłowe elektrowni Łaziska (po lewej stronie, za wałem porośniętym
gęstymi krzakami znajduje się staw Osadnik) i dociera do centrum Wyr. Stąd wiedzie na południe, nad staw Wicie,



następnie do bunkra Sowiniec i pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 r. Na skraju zabudowań Gostyni skręca na
wschód i zagłębia się w lasy Nadleśnictwa Kobiór.

Tereny zielone w okolicach Łazisk, fot. Teresa Karkowska

Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego (żółty)
Długość: 56 km
Przebieg na terenie powiatu: Mikołów – Łaziska Górne – Orzesze

Żółty szlak pieszy, przebiegający przez cały obszar Górnego Śląska i łączący liczne zabytki techniki województwa
śląskiego, związane z górnictwem i hutnictwem. Na terenie powiatu mikołowskiego wędrówkę szlakiem można zacząć
w Mikołowie, skąd ul. Nowy Świat i dalej skrajem lasu trasa prowadzi do centrum Łazisk. Szlak biegnie najpierw obok
stacji kolejowej w Łaziskach Górnych, następnie krótkim odcinkiem przez las, by później wrócić na drogę asfaltową
w Bradzie. Dalej, przez Górę św. Wawrzyńca, trasa prowadzi do Orzesza, miejscami odbijając z głównej drogi na polne
ścieżki. Tu mija kościół pw. św. Wawrzyńca, budynek urzędu gminy, a następnie skręca w stronę kościoła pw.
Świętego Ducha i lasu Pasterniok, na terenie którego znajduje się pomnik upamiętniający mieszkańców Orzesza,
zamordowanych w 1939 r. Kolejną miejscowością na trasie są Jaśkowice, w których można zobaczyć tereny po
małych kopalniach odkrywkowych i tzw. biedaszybach. Za Jaśkowicami szlak opuszcza powiat mikołowski i prowadzi
dalej w stronę Rybnika.

Rowerzyści na hałdzie „Waleska” w Łaziskach, fot. Teresa Karkowska

Szlak Krawędziowy GOP (zielony)
Długość: 78 km
Przebieg na terenie powiatu: Borowa Wieś – Mikołów



Szlak prowadzący z Gliwic do Tarki koło Chełmka jedynie w kilku miejscach zahacza o tereny powiatu mikołowskiego –
najpierw dociera do Borowej Wsi, a potem przechodzi przez Dolinę Jamny i wschodnią części Mikołowa. Opuszczając
miasto wzdłuż szosy na Oświęcim (DK 44), wspina się na punkt widokowy z malowniczą panoramą na południe.

Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej (czerwony)
Długość: 35,5 km
Przebieg na terenie powiatu: Bujaków – Sośnia Góra – Mokre – Mikołów – Dolina Jamny

Czerwony znakowany szlak pieszy, łączący Chudów z Katowicami, prowadzi przez północną część powiatu
mikołowskiego. Wędrówkę można rozpocząć przy kościele w Bujakowie, skąd trasa wiedzie malowniczymi drogami,
przez tereny Śląskiej Strefy Krajobrazowo-Rekreacyjnej, obok Sośniej Góry, aż do sołectwa Mokre. Z Mokrego szlak –
częściowo główną, a częściowo boczną drogą – biegnie do centrum Mikołowa, przecinając Planty. Na Rynku skręca na
północ, zmierzając do granic miasta przez osiedle Piłsudskiego i dzielnicę Reta, a następnie kieruje się w stronę Doliny
Jamny.

Panorama Śląska z wieży widokowej w Mokrem, fot. Paweł Leśnik

Szlaki piesze

Szlak okrężny wokół Gliwic
Długość: 137 km
Przebieg na terenie powiatu: Borowa Wieś – Paniowy – Ornontowice

Szlak łączący miejscowości powiatu gliwickiego, przechodzi także przez Borową Wieś, Paniowy oraz gminę
Ornontowice w powiecie mikołowskim. Z Borowej Wsi do Paniów prowadzi częściowo polną drogą, przekraczając
w malowniczym miejscu rzeczkę Promnę. Za Paniowami szlak opuszcza granice powiatu, biegnąc w kierunku
Chudowa. Na dalszym odcinku prowadzi jeszcze przez tereny leśne gminy Ornontowice.



Drewniany kościół
w Paniowach,
fot. Teresa Karkowska

Drewniany kościół w Borowej Wsi, fot. Teresa Karkowska

Szlaki kulturowe
Szlak Architektury Drewnianej

Szlak powstał w 2001 r. jako inicjatywa trzech województw: śląskiego, małopolskiego
i podkarpackiego. Później dołączyło do nich także województwo świętokrzyskie. Położone na
szlaku zabytkowe obiekty drewniane stoją w swoim naturalnym otoczeniu i są okresowo
udostępniane do zwiedzania. Na śląskim odcinku szlaku znajdują się 93 drewniane zabytki,
w tym kościoły, karczmy, dwory, dzwonnice. Przy każdym z nich umieszczono tablicę
informacyjną w trzech wersjach językowych. Ustawiono również znaki drogowe, wskazujące
dojazd do poszczególnych obiektów. Śląski Szlak Architektury Drewnianej dzieli się na sześć
odcinków. Powiat mikołowski obejmuje tzw. Pętla Gliwicka, na której położone są kościoły
w Paniowach i w Borowej Wsi (zob. kościoły).

Szlak Zabytków Techniki województwa śląskiego

Oficjalnie otwarty w 2006 r. szlak obejmuje 36 najciekawszych obiektów zabytkowych, związanych z historią
górnośląskiego przemysłu. Wśród nich są m.in. Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie, Kolonia Robotnicza Ficinus
w Rudzie Śląskiej i Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Rybniku. Tworzeniu szlaku towarzyszyła idea zagospodarowania
poprzemysłowych obiektów, często unikalnych w skali światowej, do celów turystycznych oraz do promowania
dziedzictwa kultury przemysłowej na Górnym Śląsku, a także idea edukacji, w tym wspieranie placówek edukacyjnych
w organizowaniu różnych imprez. Na terenie powiatu mikołowskiego do szlaku należy Muzeum Energetyki w Łaziskach
Górnych (zob. Muzeum Energetyki).



Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, fot. arch. UM w Łaziskach Górnych

Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”

Szlak zrzesza restauracje serwujące potrawy regionalne, przygotowywane z lokalnych produktów i według tradycyjnej
receptury (zob. więcej o śląskiej kuchni). Na terenie powiatu mikołowskiego znajdują się dwa należące do niego obiekty.
Jednym z nich jest Zajazd Kasztelański – Dom Śląskiej Kultury w Woszczycach (ul. Piastowska 29), w którym
organizowane są także imprezy promujące lokalny folklor. W Ornontowicach działa natomiast cukiernia Cichoń (ul.
Zamkowa 6), której specjalnością jest tradycyjny lokalny deser – kopa ornontowicka.

Zajazd Kasztelański w Woszczycach, fot. Paweł Leśnik



Ewangelicko-augsburski
kościół św. Jana w Mikołowie,
fot. Teresa Karkowska

Strona z czasopisma „Katolik”,
przedstawiająca wyniki głosowania
w plebiscycie 1921 r.,
fot. Śląska Biblioteka Cyfrowa

Tylko na Śląsku

Widok z hałdy „Skalny” na hutę i elektrownię w Łaziskach, fot. arch. UM w Łaziskach Górnych

Śląska tożsamość
Jednym z pierwszych, dobitnych aktów manifestacji śląskiej świadomości była
słynna XVI-wieczna deklaracja Anzelma Ephorimusa – pochodzącego z terenów
dzisiejszego Dolnego Śląska miejskiego lekarza krakowskiego. W korespondencji
z Erazmem z Rotterdamu, tytułującym go Polakiem, pisał w odpowiedzi: Tuus et
suus Anselmus Ephorinus, Silesius non Polonus.

Śląska tożsamość wytworzyła się przez wieki współistnienia na jednym terytorium
narodów: czeskiego, niemieckich (m.in. Turyngów i Sasów), polskiego
i żydowskiego. Połączyła je specyficzna historia wielokulturowych terenów
granicznych, a od 2. poł. XVIII w. – niespotykane w sąsiednich regionach warunki
życia, związane z postępującą industrializacją.

Wśród wielu czynników duże znaczenie dla kształtowania śląskiej tożsamości
miały religie. Stosunkowo wcześnie na Śląsku rozwinęła się reformacja, która miała
decydujący wpływ na przyszły kształt cywilizacyjny tego regionu. Z czasem
ukształtował się podział na katolicki Górny Śląsk (z wyłączeniem protestanckiego
Księstwa Cieszyńskiego) oraz protestancki Dolny Śląsk.

Kwestia tożsamości narodowej nabrała szczególnego znaczenia w XIX
stuleciu, w okresie Wiosny Ludów. Pojawiły się wówczas tendencje, aby
wytworzyć wśród tutejszej ludności świadomość przynależności do Polski.
W opozycji do nich szerzył się nurt germanizacyjny, związany z Hakatą.
W tym samym czasie pojawiła się wśród mieszkańców Śląska potrzeba
samookreślenia własnej tożsamości. Polski ruch narodowy skupił swoją
działalność wokół Kościoła katolickiego. Nieprzypadkowo propolskie pismo,
wydawane przez Karola Miarkę, miało tytuł „Katolik”.

Wydarzenia lat 1919–23 (plebiscyty i powstania) zmobilizowały większość
mieszkańców Śląska do określenia swojej tożsamości narodowej przez
deklarację woli przynależenia do Polski lub Niemiec. Na terenie powiatu
mikołowskiego wyniki plebiscytu zdecydowanie wskazywały na nastroje
propolskie. Jedynie w samym Mikołowie większość obywateli głosowała za
Republiką Weimarską. Ostatecznie obszar ten trafił w całości do Polski.

Paradoksalnie, po odzyskaniu niepodległości sytuacja się odwróciła –
Ślązaków dotknęła przymusowa polonizacja, a ich gwarę traktowano
pogardliwie jako „zepsuty” język polski. Nic dziwnego, że w konsekwencji tych
historycznych wydarzeń Ślązacy nie poczuli się pełnoprawnymi obywatelami
Polski, pozostając jednocześnie pełnymi dystansu do Niemiec.



KWK „Bolesław Śmiały”
w Łaziskach Górnych,
fot. arch. UM w Łaziskach Górnych

Kopalnie węgla kamiennego
Śląsk kojarzy się przede wszystkim z górnictwem węgla. Na początku XX w.
na terenie dzisiejszego powiatu mikołowskiego działało ok. 200 małych kopalń.
Obecnie pracują dwie: KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach oraz KWK
„Budryk” w Ornontowicach. Należy zdać sobie sprawę, że mówiąc
o lokalizacji kopalni w Łaziskach czy Ornontowicach, wskazuje się jedynie
siedzibę główną i wejście do zakładu. Podziemne korytarze wyrobisk ciągną
się kilometrami w różnych kierunkach, często sięgając nawet poza granice
powiatu. W przeszłości kopalnie funkcjonowały także w Orzeszu i Wyrach.
Jeśli połączymy te fakty, uświadomimy sobie, że gdziekolwiek na terenie
powiatu jesteśmy, najczęściej pod nami znajduje się sieć górniczych korytarzy.

W Mikołowie działa kopalnia doświadczalna „Barbara”. Nie wydobywa się
tu węgla, tylko przeprowadza eksperymenty w celu przeciwdziałania
zagrożeniom pyłowym i gazowym w podziemiach (np. inicjując wybuchy
metanu i pyłu węglowego w szybach). To jedyna taka placówka w Polsce oraz
jedyna w Europie, która posiada podziemny poligon doświadczalny. „Barbara”
powstała w połowie XIX w. jako kopalnia „Anna”. W latach 20. ubiegłego
stulecia zmieniono jej imię i niedługo potem zadecydowano o utworzeniu w niej
placówki naukowo-badawczej. Obecnie stanowi jednostkę Głównego Instytutu
Górnictwa.

Zdjęcie z ćwiczeń obrony przeciwgazowej w kopalni „Barbara”, fot. arch. Miejskiej Placówki Muzealnej
w Mikołowie

Kopalniane hałdy
Z wydobyciem węgla wiąże się tworzenie hałd, czyli składowisk odpadów górniczych, mających kształt stożków. Hałdy
stanowią kontrowersyjny temat. Z jednej strony urozmaicają one krajobraz, z drugiej kojarzą się z zanieczyszczeniem
środowiska, choć niekoniecznie muszą być jego przyczyną. Przy kopalni „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych
znajdują się dwie duże hałdy. 

Widoczna z daleka hałda „Skalny” jest jedną z największych w Europie. Powstała latach 1912–98, zajmuje 30 ha
powierzchni, ma wysokość 92 m (389 m n.p.m.) i masę 17 mln ton. Przez wiele lat problemem było zapożarowanie
hałdy – odpady, z których ją usypano, były łatwopalne, a w dodatku słabo związane, co umożliwiało łatwy dostęp tlenu.



Wewnętrzne pożary hałdy powodowały m.in. wydobywanie się trujących gazów. Nazywano ją wtedy płonącym
olbrzymem. Ze względu na wysoką temperaturę – okres wegetacji trwał tutaj ponad 200 dni – na składowisku rozwinęła
się niespotykana w okolicy roślinność. W latach 1999–2004 przeprowadzono projekt rewitalizacji hałdy, polegający na
ugaszeniu pożarów poprzez wtłoczenie pulpy wodno-popiołowej do ognisk zapalnych, tak aby odciąć im dopływ tlenu.
Drugim etapem prac było wprowadzenie roślinności – zasianie mieszanki traw na całej powierzchni hałdy. Obecnie
hałdę zamieszkują zwierzęta – bażanty, zające i sarny, a na jej szczycie zarybiono niewielki staw.

Widok na hałdę „Skalny”, fot. arch. UM w Łaziskach Górnych

Hałda „Skalny”, podobnie jak druga w powiecie hałda „Waleska”, pozostaje oficjalnie zamknięta. Obie stanowią
jednak popularne miejsce spacerów. Nic dziwnego – rozciągające się z ich szczytów widoki zapierają dech w piersiach.
W przyszłości hałdy mają zostać zagospodarowane do celów rekreacyjnych.

Familoki
Górniczy krajobraz Śląska uzupełniają familoki, czyli tzw. zabudowania patronackie – charakterystyczne jedno- lub
wielopiętrowe, wielorodzinne domy mieszkalne z czerwonej cegły, budowane przez właścicieli wielkich zakładów
przemysłowych dla rodzin pracowników. Najwięcej familoków powstało na przełomie XIX i XX w. Zazwyczaj budowano
całe osiedla (jak słynny Nikiszowiec w Katowicach). W okolicznych gminach zachowały się pojedyncze domy tego
typu, m.in. w Mikołowie wzdłuż ulicy Bluszcza, familok na pl. Karpeckiego oraz domy przy ulicach Świerczewskiego
i Pstrowskiego w Łaziskach Górnych.



Familok na starej fotografii, fot. arch. Miejskiej Placówki Muzealnej

Śląski folklor
W tradycji ludowej terenów obecnego powiatu mikołowskiego widać wpływy kulturowe ziemi pszczyńskiej i bytomskiej.
Ogromne zasługi dla lokalnego folkloru miał XIX-wieczny lekarz Juliusz Roger (1819–65), który zapisał się w historii
regionu jako twórca pierwszego na Górnym Śląsku śpiewnika pieśni ludowych pt. „Pieśni Ludu Polskiego w Górnym
Śląsku” (Wrocław, 1863). Inny etnograf i muzykolog, a jednocześnie pasjonat Górnego Śląska, prof. Adolf Dygacz
(1914–2004), zapisał najpopularniejsze ludowe pieśni o Mikołowie „W Mikołowie na jarmarku kupili my koza” oraz
„Przeleciała sowa kole Mikołowa”.

„W Mikołowie na jarmarku kupiyli my koza”

W Mikołowie na jarmarku, 
Kupiyli my koza. 
Co skokała i beczala, 
A mlyka niy dała. 
Powiedzieli mi mamulka: 
Synku dej i siana, 
Bo ta koza niyzdarzono, 
Beczy już od rana. 
Powiedzioł żech mamuliczce, 
Żeby jom zabili, 
Bo to dioboł jest rogaty, 
Doś my sie zgorszyli. 
A mamulka mi pedzieli: 
Poczekomy roczek, 
Bo to możno taki podciep, 
Kozioł niyboroczek!

Tradycyjny strój mikołowski

Tradycyjny strój mieszkańców Mikołowa nosi wpływy kultury rozbarsko-bytomskiej, natomiast na terenach wiejskich
dzisiejszego powiatu ubierano się według tradycji pszczyńskiej. Strój damski składał się z plisowanej (faltowanej)
kiecki, czyli spódnicy i spodniej kiecki – halki. Do tego noszono płócienny kabotek – białą, haftowaną koszulę z
koronką, oraz krótki serdak: wierzcheń (w Mikołowie) lub oplecek (na wsiach). Ubiór uzupełniała zopaska, czyli
fartuch. Strój kobiecy zdobiły czerwone korale i złote zausznice. W tradycji pszczyńskiej kobiety zamiast kabotka
i oplecka czasem zakładały jaklę (kaftan z bufiastymi, długimi rękawami). Dodatkowo, kiedy było zimno, okrywały



się grubymi chustami (plyjtem).
Mężczyźni z terenów ziemi pszczyńskiej zakładali ancug, koszulę i szczewiki. Natomiast męski strój rozbarsko-

bytomski składał się z galotów – spodni lub jelenioków (z żółtej skóry), kamizelki (brucleka), białej koszuli
z mereżką na kołnierzu, jedbowki – chusty jedwabnej lub szlajfy – wstążki. Na głowę wkładano hut – kapelusz.

Panie w tradycyjnych strojach na tle mikołowskiego ratusza, fot. Andronika Krawiec

Obyczaje weselne

W tradycji śląskiej po „zolytach”, które trwały około jednego roku, należało przystąpić do uzgodnienia daty ślubu.
Wówczas młodzi udawali się do księdza, aby „dać na zapowiedzi” i „trzy razy spaść z ambony”. Dopiero po ostatniej
zapowiedzi rozpoczynała się krzątanina w gospodarstwie panny młodej. Zaczynano od świniobicia, wyrobu krupnioków,
żymloków, leberwusztów. Następnie przystępowano do pieczenia „kołoczów”, bez nich bowiem nie mogło się odbyć
żadne śląskie wesele.

Kiedyś wesela wyprawiano w poniedziałki i wtorki, ponieważ jeszcze w okresie międzywojennym uważano, że
organizowanie takich uroczystości w niedzielę zakłóca jej świętowanie. Zgodnie ze śląską tradycją wesela były duże,
liczba gości dochodziła nawet do 120. Zaczynały się od uczty dla rodziny, organizowanej w domu. Po niej
w zamówionej sali odbywała się huczna zabawa z poczęstunkiem, w której mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy
wsi.



Wesele w Wyrach zimą 1926 r., fot. Adam Oleś, arch. Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego

Obok młodej pary najważniejszą osobą obrzędu weselnego był starosta. Od niego zależał charakter tej uroczystości.
Była to osoba ogólnie znana i szanowana, znająca na pamięć wiele przepięknych oracji, które wygłaszała podczas
zabawy. Do jednej z nich należał tzw. wypros, rozpoczynający się podziękowaniem dla rodziców za wychowanie córki
lub syna, a kończący się barwnymi wykupinami panny młodej i prośbą o błogosławieństwo przyszłych małżonków.

Powszechnie do I wojny światowej, a dosyć często jeszcze w okresie międzywojennym panna młoda brała ślub
w stroju ludowym, w kolorze czarnym, z białą haftowaną zopaską i mirtowym wiankiem na głowie. Mężczyzna był
ubrany „po miejsku”, czyli w czarny garnitur, z melonikiem na głowie. Na Śląsku jeszcze w początkach XX w.
praktykowany był zwyczaj używania zamiast obrączek dwóch mirtowych wianków, które potem przechowywano pod
szkłem, aby przypominały o złożonej przysiędze.

Panna młoda była dokładnie poinstruowana, jak ma się zachować w czasie ceremonii ślubu, aby mieć dobrego męża,
mieć przewagę nad nim, być szczęśliwą i nie żałować wyboru. To samo dotyczyło pana młodego. Wiedział, że jeśli
w czasie ślubu nadepnie pani młodej na welon, to on będzie głową rodziny, a nie żona. Należało również uważnie
obserwować świecę w kościele. Jeśli paliła się jasno, wróżyło to szczęśliwe pożycie. Jeżeli zgasła, przepowiadano
krótkie szczęście i rychłą śmierć jednego ze współmałżonków.

Wieczorem, około godziny 22.00, w zabawie następowała przerwa na kolację, podczas której pojawiał się bardzo
istotny moment wesela – tzw. oczepiny, czyli obrzędowe wyłączenie panny młodej z grona panien i przyjęcie jej
w zastępy mężatek. Dziewczyna wychodząca za mąż miała świadomość zmiany, jaka zachodziła w jej życiu, toteż
często w czasie oczepin płakała – nie tylko za beztroskim, panieńskim okresem życia, ale i z lęku przed tym, co ją
czeka. W oczepinach uczestniczyły same kobiety. Zabierały one pannę młodą do innej izby, sadzały na ławie, dzieży
lub stołku i zdejmowały jej wianek, śpiewając w tym czasie wielozwrotkowe przyśpiewki, tzw. czepineczki. Ich
improwizowane teksty były zazwyczaj dopasowane do danej sytuacji. Panna młoda musiała trzy razy zrzucić czepiec –
symbol przynależności do grona mężatek, który zakładano jej na głowę. W tym czasie kobiety śpiewały jedną
z najstarszych pieśni weselnych, wyraźnie erotyczną „Oj chmielu, chmielu...”.

Po wyprawieniu już mniej hucznych poprawin przychodził czas na tzw. przekludziny, czyli przeprowadzkę panny
młodej do domu jej męża.

Śmierć i pochówek
Dawno, dawno temu na Śląsku wierzono, że istnieje wiele zwiastunów śmierci, zapowiadających rychły zgon kogoś
bliskiego. Mogły nimi być m.in.: spadający obraz, nagłe zatrzymanie się zegara lub niespokojne, dziwne zachowanie
zwierząt domowych, np. wycie psa. „To som jakieś znaki – moja ciocia siedziała na łóżku w szpitalu i mówiła do mnie. –
Ania jo już chyba umrę ino jak jo ci o tym dom znać? A jo godom – ciocia, niy godejcie, że już umiyrocie. Przijechałach
do dom, zrobiłach sobie kawa, wypiłach, i w pewnym momencie szklanka łup – rozbiła się. Jo też pomyślałach chyba
ciocia umarła. Zadzwoniłach i rzeczywiście”. By wszyscy mieszkańcy dowiedzieli się o śmierci, wysyłano kogoś
z wiadomością do kościoła i dzwoniono w dzwon. Gdy słyszało się jego dźwięk, należało zawsze zmówić modlitwę
w intencji zmarłego. Ponoć w ten sposób umożliwiało się też spokojniejsze wyjście duszy z ciała umierającego.

W domu natomiast w chwili śmierci zatrzymywano zegar na tej godzinie, o której człowiek odszedł. Zasłaniano okna
oraz lustra, głównie po to, by zmarły nie pociągnął swoim odbiciem kogoś z żyjących za sobą. Zaraz po śmierci ciało



Kobiety z rodziny Świadźba z Wyr, fot. Adam Oleś,
arch. Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego

zmarłego należało dokładnie umyć po to, „aby z brudnymi
nogami nie wejść do nieba” oraz żeby okazać przez tę
ostatnią posługę szacunek bliskiej osobie. Jeżeli człowiek
umarł z otwartymi oczyma, należało jak najszybciej zamknąć
jego powieki, kładąc na nich monety.

Zaskakujący jest fakt rozmawiania z umarłym podczas
ubierania go: „babciu podaj rękę, chcę cię ubrać” itd. Zwyczaj
ów wiązał się z wiarą w to, że jeżeli mówi się do zmarłego,
będzie łatwiej wykonać poszczególne gesty. Niektóre osoby
przed śmiercią prosiły najbliższą rodzinę, by pochowano je
w konkretnym stroju. Zwyczaj ten szczególnie dotyczył kobiet
chodzących jeszcze w tzw. kieckach.

Wierzono, że zwłoki po śmierci robią się niebywale ciężkie.
Miało to być najbardziej odczuwalne podczas wynoszenia
trumny z ciałem zmarłego z kościoła po odprawieniu mszy św.
w jego intencji. W ten sposób dusza broniła się ponoć przed
opuszczeniem kościelnych murów i zakopaniem ciała
w cmentarnej ziemi.

Zmarłemu wkładano do trumny osobiste przedmioty, np.
okulary czy ulubioną kryczkę, oraz drobne pieniądze „na ofiarę
do św. Piotra lub okup do Aarona”. Mężczyznom wkładano
papierosy lub kapelusz – jeśli go nosili, kobietom, które
należały do grupy modlitewnej „Żywego Różańca”, oplatało się
nim ręce. Czasem zmarły upominał się z zaświatów o swoją
ulubioną rzecz, której nie włożono mu do trumny: „Roz to tak

było, że nie włożyli jednyj kobiecie chustki do trumny i im się za pora dni śniła i godała im we śnie, że czymu ij tyj chustki
niy dali. I łoni poszli na grób i zakopali do grobu jyj ta chustka”.

Kultywowaniem śląskiego folkloru na terenie powiatu mikołowskiego zajmują się m.in.
zespoły regionalne: „Szarotki” i „Jaśkowiczanie”, działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w
Orzeszu, Zespół Regionalny „Mikołowianki”, działający przy Miejskim Domu Kultury
w Mikołowie, Dom Śląskiej Kultury w Woszczycach oraz izby regionalne w Mościskach,
Ornontowicach i Łaziskach Górnych.

Śląska „godka” wciąż żywa

Specyficzna mowa Ślązaków – śląsko godka – uznawana jest za dialekt języka polskiego. Choć trudno już teraz
usłyszeć ją w czystej postaci, w potocznym języku często pojawiają się jej elementy. Cechuje ją przede wszystkim
duża liczba zapożyczeń z języków niemieckiego i czeskiego, odmienianych według polskich zasad.

Teatr Naumiony, działający przy ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, to
amatorski zespół, wystawiający spektakle w dialekcie śląskim, wielokrotnie nagradzany za
swoją twórczość, promującą dziedzictwo kulturowe regionu i śląską tożsamość na dużą skalę.

Minisłowniczek gwary śląskiej

antryj – przedpokój
autoban – autostrada
bajtel – chłopiec
bebok – ohyda, straszydło
borok, boroczek – biedaczek, ktoś, komu trzeba współczuć
bryle – okulary
chachor – łobuz
dać pozor – uważać
fedrować – kopać węgiel



hajer – pracownik fizyczny, górnik
hanys / gorol – Ślązak / nie-Ślązak
hasiok – śmietnik
kołoczyk – drożdżówka
starka, starzyk – babcia, dziadek



Kilka słów o śląskiej kuchni
Tradycyjna kuchnia Górnego Śląska ukształtowała się „pod chłopską strzechą” i w związku z tym, jak każda kuchnia
chłopska, uzależniona była od tego, co udało się wyhodować w rodzinnym gospodarstwie. Nawet w XIX i na początku
XX w. – mimo że większość mężczyzn zamieniła uprawę roli na pracę w kopalniach – skład codziennych posiłków
niewiele się zmienił. Napływowi mieszkańcy familoków prowadzili przydomowe gospodarstwa, w których panie domu
hodowały świnie, kury, sadziły warzywa i zioła. Dopiero po II wojnie światowej sytuacja radykalnie się zmieniła,
a żywność zaczęto przede wszystkim kupować w sklepach.

Podstawowe produkty śląskiej kuchni to kasze (gryczana i jaglana), mleko oraz warzywa: ziemniaki, buraki, kapusta,
fasola szparagowa, groch, ogórki, marchewka. Im zamożniejsi byli gospodarze, tym częściej na ich stole pojawiało się
mięso. Najbardziej popularna była wieprzowina, a obyczaj jesiennego świniobicia, podczas którego robiono zapasy
mięsa na całą zimę, był dla mieszkańców regionu ważnym wydarzeniem. Każdą część zwierzęcia starano się
wykorzystać, dlatego popularne były przyrządzane z podrobów krupnioki, żymloki, leberwurszty (pasztetowe)
i galerty (galarety). Wagę świniobicia podkreślano, kultywując przy jego okazji zwyczaj wzajemnego obdarowywania
się garnuszkiem ziołowego smalcu.

Rodzaj spożywanych dań różnił się w zależności od pory roku i okresu w kalendarzu liturgicznym. Najtrudniejszy był
przednówek – kończyły się wówczas zimowe zapasy, a nie było jeszcze nowych plonów. W tym czasie w ubogich
rodzinach jedynym posiłkiem w ciągu dnia bywała wodzionka – zupa z chleba z czosnkiem. Przednówek zbiegał się
z okresem Wielkiego Postu, kiedy z zasady nie jadano mięsa. Latem i jesienią nie brakowało świeżych warzyw
i owoców. Posiłki urozmaicały wtedy m.in. buchty (drożdżowe kluski na parze) z owocami z sadu lub z lasu, duszona
kalarepa, młode ziemniaki z koperkiem i zsiadłym mlekiem. Robiono przetwory na zimę – głównie kiszone ogórki
i kiszoną kapustę.

Zupełnie inaczej wyglądały obiady niedzielne, świąteczne lub okolicznościowe, przyrządzane z okazji uroczystości
rodzinnych, takich jak chrzest czy wesele. Zwłaszcza to ostatnie wymagało okazania szacunku gościom poprzez
podanie różnych rodzajów mięs i wędlin. Pierwsze danie obowiązkowo stanowił rosół z nudlami. Wśród deserów warto
wymienić przede wszystkim kołocz śląski – z makiem, z serem lub z posypką. Wiąże się z nim zwyczaj „chodzenia
z kołoczem”, czyli obdarowywania ciastem gości weselnych i sąsiadów.

Na specjalne okazje – w tym obowiązkowo na wieczerzę wigilijną – przyrządzano słodkie potrawy z dodatkiem miodu
i bakalii. W Boże Narodzenie były to makówki (bułki z mlekiem, makiem, miodem i bakaliami) oraz moczka (piernik
rozmoczony w piwie, ze śliwkami i bakaliami). Kulinarne zwyczaje bożonarodzeniowe przetrwały najżywiej i do dziś na
śląskim wigilijnym stole nie może zabraknąć wspomnianych potraw.

Kopa ornontowicka – kulinarna wizytówka regionu
Historia kopy ornontowickiej – wyśmienitego lokalnego deseru – łączy się z pałacem Hegenscheidtów, gdzie
serwowano ją podczas wesel lub innych ważnych uroczystości. Ze względu na trudno dostępne składniki (ananas,
kokos, bakalie), przez długie lata jej przyrządzenie pozostawało poza możliwościami przeciętnego mieszkańca wsi.
Sam przepis dotarł jednak „pod strzechy” dzięki osobom pracującym w pałacu.



Kopa ornontowicka, fot. arch. gminy Ornontowice

Obecnie kopę może przyrządzić każdy – straciła ona swój luksusowy charakter, zyskując przy tym na popularności.
Najlepiej smakuje przyrządzona przez pracowników Cukierni Cichoń lub przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich,
działającego przy ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach. Za przygotowanie deseru (oraz Ciaper kapusty
z żeberkami) koło otrzymało nagrodę „Złoty Durszlak” oraz tytuł Eksperta Śląskich Smaków w kategorii amatorów
I Festiwalu „Śląskie Smaki” w 2006 r.

W grudniu 2012 r., dzięki ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach oraz członkiniom Koła Gospodyń
Wiejskich, kopa ornontowicka została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Przepis na kopę ornontowicką

Składniki:
Placki kokosowe:
6 białek, 12 dużych łyżek cukru, 400 g wiórków kokosowych 
Bakalie:
puszka ananasa, 10 dag rodzynek, 10 dag migdałów, 200 g spirytusu do nasączenia 
Krem:
kostka masła, 2 jaja, 4 łyżki cukru, 200–250 g słodkiej śmietany 30–36% 
Gorzka czekolada do dekoracji

Wykonanie:
Placki kokosowe:
Białka z cukrem ubić na sztywną pianę na gorąco (tzn. włożyć garnek z białkiem i cukrem do miski z ciepłą wodą – ok.
40°C). Ciągle mieszając, do ubitych białek dodać wiórki kokosowe. Następnie formować placki różnej wielkości – od
największego do najmniejszego (aby potem można było nadać ciastu kształt kopca). Na formie wyłożonej papierem piec
w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez ok. 10–15 min, do uzyskania złotego koloru.
Bakalie:
Pokroić ananas w paski, rodzynki sparzyć wodą, odcedzić i zostawić do schłodzenia, następnie zamoczyć w spirytusie
i pozostawić na całą noc. Migdały sparzyć, obrać ze skórki (lub kupić już obrane), pociąć w paseczki.
Krem:
Masło zmiksować lub utrzeć na puszystą masę, jaja ubić z cukrem. Ubite jaja wlewać powoli cienką strużką do masła,
cały czas mieszając; dodać spirytus. Pokrojony ananas, rodzynki i migdały wymieszać z kremem.



Placki kokosowe nasączyć sokiem z ananasa i przełożyć kremem w kolejności od największego do najmniejszego.
Ubić śmietanę kremówkę na sztywno. Przełożone placki w formie kopca oblać śmietaną, udekorować ananasem
i posypać startą gorzką czekoladą.
Kopa powinna mieć ok. 20–30 cm wysokości i kremowy smak z wyraźnie wyczuwalną nutą alkoholu.

Na Szlaku Kulinarnym „Śląskie Smaki” – Zajazd Kasztelański, fot. Paweł Leśnik

Na słono: żymlok śląski
Żymlok podaje m.in. należący do Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki” Zajazd Kasztelański w Orzeszu.

Przepis na żymlok śląski

Składniki:
15 bułek, 1 kg sadła wieprzowego, 1 kg podgardla wieprzowego, 1,5 l krwi wieprzowej, sól, pieprz, ziele angielskie
mielone, cynamon mielony – do smaku

Wykonanie:
Sadło przetopić, a podgardle ugotować. Bułki pokroić w plastry i zalać wywarem z podgardla. Ugotowane podgardle
i skwarki z sadła zmielić, dodać do namoczonych bułek, dolać krew i całość dokładnie wymieszać z przyprawami. Tak
przygotowanym farszem wypełnić specjalne osłonki. Gotowe żymloki parzyć w temperaturze 90°C przez ok. 60 min.
Opracowano na podstawie: www.slaskiesmaki.pl

http://www.slaskiesmaki.pl/


Kalendarium imprez
MIKOŁÓW 

CAŁOROCZNE

Cykliczne wydarzenia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym
www.obmikolow.robia.pl
Na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego przez cały sezon organizowane są liczne imprezy, wśród których
wyróżniają się obchody międzynarodowych świąt promujących ekologię. Na szczególną uwagę zasługują: kwietniowy
Dzień Ziemi, Światowy Dzień Środowiska Naturalnego obchodzony podczas majowego długiego weekendu, sierpniowy
Dzień Pszczoły i październikowy Światowy Dzień Żywności. W trakcie każdej z nich odbywają się interesujące
wykłady, warsztaty, pokazy i degustacje. Nie brakuje także gier i zabaw dla najmłodszych.

Mikołowski jarmark staroci
www.muzeum.mikolow.eu
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca mikołowski Rynek zamienia się w wielki bazar, na którym swoje zbiory
wystawiają m.in. kolekcjonerzy monet, starych zdjęć, pocztówek, porcelany i przedmiotów gospodarstwa domowego.
Handlarze przyjeżdżają nie tylko z okolicznych miast, Gliwic, Rudy Śląskiej czy Katowic, lecz także z odległych nieraz
o kilkaset kilometrów miejscowości. Targ trwa w godz. 8.00–15.00.

KWIECIEŃ

Mikołowski Rajd Samochodowy
www.azt.tychy.pl
Od 2012 r. w jeden z kwietniowych weekendów na terenie powiatu mikołowskiego organizowane są eliminacje do
Rajdowych Mistrzostw Śląska. Główna rywalizacja odbywa się w niedzielę, jednak uroczyste otwarcie imprezy wraz
z pierwszymi widowiskowymi przejazdami na odcinku specjalnym mają miejsce w centrum Mikołowa w sobotę
wieczorem. Dodatkowo od sobotniego południa na mikołowskim Rynku trwają imprezy towarzyszące.

Rodzinny Rajd Rowerowy
www.mosir.mikolow.eu
Sobotni rajd rozpoczyna się rano przy pływalni Aqua Plant. Uczestnicy mają do pokonania ok. 20-kilometrową trasę.
Rajdowi towarzyszą liczne atrakcje, takie jak konkursy sprawnościowe czy ognisko.

MAJ

Mikołowski Maj Poetycki
www.instytutmikolowski.pl
Cykliczne mikołowskie święto poezji, związane z Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim im. Rafała Wojaczka. Odbywa
się w terminie bliskim rocznicy śmierci poety (11 maja). W jego ramach organizowane są m.in. wieczory poetyckie,
spotkania z autorami, promocje książek oraz koncerty i inne imprezy towarzyszące. Wydarzenia mają miejsce
w siedzibie Instytutu Mikołowskiego oraz na Rynku.

Mikołowskie Dni Muzyki
dnimuzyki.mdkmikolow.eu
Międzynarodowy festiwal muzyki poważnej organizowany jest od 1991 r. Jego program obejmuje koncerty orkiestrowe,
organowe, kameralne i solowe, podczas których prezentowane są utwory z różnych epok i stylów muzycznych. Na
scenach festiwalu gościli wybitni artyści z Polski i z całej Europy, m.in. Krzysztof Penderecki, Wiesław Ochman czy
Budapest Strings Chamber Orchestra. Koncerty odbywają się w mikołowskich świątyniach, w Miejskim Domu Kultury,
w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w salach koncertowych Akademii Muzycznej w Katowicach i Filharmonii Śląskiej.
W programie są także koncerty plenerowe na Rynku. 

LIPIEC, SIERPIEŃ

Impresje Mikołowskie

http://www.obmikolow.robia.pl
http://www.muzeum.mikolow.eu
http://www.azt.tychy.pl
http://www.mosir.mikolow.eu/
http://www.instytutmikolowski.pl


www.mdkmikolow.eu
Cykl plenerów malarskich i rzeźbiarskich, na których spotykają się artyści z całej Polski. Przyciągają one także
twórców o międzynarodowej sławie, uczestniczyli w nich m.in. Jerzy Duda-Gracz, Franciszek Starowieyski, Hanna
Bakuła i Franciszek Maśluszczak. W 2016 r. odbyła się XVI edycja tego wydarzenia. Podczas plenerów jeden
z artystów prezentuje swoje dzieła w galerii Miejskiego Domu Kultury, natomiast w listopadzie, także w MDK,
organizowana jest poplenerowa wystawa prac wszystkich uczestników.

Letnie Granie
www.mikolow.eu
W wakacyjne piątkowe wieczory na mikołowskim Rynku odbywają się koncerty muzyki rozrywkowej z udziałem
lokalnych artystów. Organizatorzy, starając się dotrzeć do różnych grup odbiorców, zapraszają zarówno wykonawców
poezji śpiewanej, piosenki aktorskiej, jak i zespoły grające muzykę rockową, orkiestry dęte czy kwartety smyczkowe.

WRZESIEŃ

Mikołowski Bieg Uliczny im. Henryka Biskupiaka
www.mosir.mikolow.eu
Odbywający się w ramach Grand Prix Śląskiego Związku Gmin i Powiatów bieg na 10 km zaczyna się w południe obok
pływalni Aqua Plant. Jego trasa prowadzi ulicami Mikołowa do kompleksu sportowo-rekreacyjnego MOSiR. O godz.
9.30 odbywa się wyścig dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy, których w ostatnich edycjach było ponad dwustu, mogą
przy okazji udziału w imprezie wesprzeć konkretny cel charytatywny.

Dni Mikołowa
www.mojmikolow.pl
Trwająca od piątku do niedzieli impreza odbyła się już ponad 20 razy. Na jej program składają się głównie plenerowe
koncerty na Rynku, na które zapraszane są gwiazdy polskiej muzyki. Podczas przeglądu zespołów dziecięcych
i młodzieżowych na scenie prezentują się także młodzi wykonawcy. Mieszkańcy i turyści mogą wziąć udział
w wydarzeniach towarzyszących – dotychczas były to m.in. Narodowe Czytanie, Turniej Szachowy czy Przejazd
Starych Rowerów.
        

http://www.mdkmikolow.eu
http://www.mikolow.eu
http://www.mosir.mikolow.eu
http://www.mojmikolow.pl


ŁAZISKA

STYCZEŃ

Święto Światła
www.muzeumenergetyki.pl
Święto obchodzone corocznie 6 stycznia w Muzeum Energetyki, któremu towarzyszą liczne prezentacje i happeningi
związane z powstaniem światła na ziemi. To znakomita okazja do prześledzenia historii rozwoju oświetlenia od czasów
prehistorycznych do współczesnych. Punktem kulminacyjnym każdego Święta Światła w Muzeum Energetyki jest
zapalenie ponad stuletniej żarówki wykonanej w Anglii według technologii Swana i Edisona. Tę 200-watową żarówkę z
włókna węglowego zapala się w muzeum tylko raz w roku.
 
KWIECIEŃ/MAJ

Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Weteranów im. Jana Olszówki
www.mosir.laziska.pl
Jan Olszówka to postać, która zapisała się złotymi zgłoskami w łaziskim sporcie – trener, nauczyciel, wychowawca
oraz działacz sportowy i społeczny Łazisk, Mikołowa, Śląska... Jego ukochaną dyscypliną sportową była piłka ręczna,
a spod jego ręki wyszły całe rzesze szczypiornistów. Pamięć po nim pozostała, o czym można się przekonać na
przełomie kwietnia i maja, kiedy to w Łaziskach z inicjatywy brata Janka – Mariana – odbywają się Turnieje Weteranów
im. Jana Olszówki, gromadzące zespoły szczypiornistów nie tylko z Polski.

MAJ

Bieg uliczny o Łaziskie Liście im. Alojzego Kalei
www.mosir.laziska.pl
Doroczne, cieszące się ogromną popularnością spotkanie biegaczy. Trasa liczy 5 km. Bieg główny rozpoczyna się
zawsze w samo południe, a poprzedzają go biegi dzieci i młodzieży organizowane na Stadionie Miejskim w Łaziskach
Górnych.

Śląski Fajer
www.mdk.laziska.pl
Śląski Fajer jest spadkobiercą cieszącego się ogromną popularnością, goszczącego corocznie w Łaziskach Górnych,
Jarmarku Kapel Podwórkowych. Ta plenerowa impreza odbywająca się na terenie amfiteatru w Łaziskach Średnich, ma
za zadanie propagowanie śląskiej muzyki, śląskiego humoru, w atmosferze biesiady i znakomitej zabawy.
 
CZERWIEC

Industriada – święto Szlaku Zabytków Techniki
www.muzeumenergetyki.pl
Industriada to jedyny w Europie Środkowo-Wschodniej, a drugi pod względem wielkości w Europie, festiwal
prezentujący dziedzictwo przemysłowe. To także coroczne święto unikatowego w tej części kontynentu Szlaku
Zabytków Techniki, który zrzesza najciekawsze obiekty związane z przemysłowym dziedzictwem województwa
śląskiego. Łaziskie Muzeum Energetyki jest jedynym w powiecie mikołowskim obiektem znajdującym się na szlaku.
Industriadowe obchody w Muzeum są zawsze bardzo uroczyste, składają się na nie liczne i atrakcyjne koncerty,
pokazy, wystawy, happeningi… wszystko oczywiście z ENERGIĄ w roli głównej.
 
Konkurs „Ze sztuką na Ty”
www.mdk.laziska.pl
Coroczny konkurs prac plastycznych inspirowanych twórczością wielkich mistrzów. Jego adresatem są miłośnicy
sztuki z całego województwa śląskiego, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, którzy chcą wykazać się wiedzą oraz
swoimi zdolnościami. Przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej, uczniów szkół średnich oraz dorosłych. Każdą
edycję konkursu kończy organizowana przez Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych wystawa najlepszych prac i
wręczenie nagród ich autorom.
 
Świętojańskie Dni Łazisk
www.laziska.pl, www.mdk.laziska.pl

http://www.muzeumenergetyki.pl
http://www.mosir.laziska.pl
http://www.mosir.laziska.pl
http://www.mdk.laziska.pl
http://www.muzeumenergetyki.pl
http://www.mdk.laziska.pl
http://www.laziska.pl
http://www.mdk.laziska.pl


Doroczne święto miasta Łaziska Górne, wypełnione licznymi imprezami sportowo-kulturalnymi, którego kulminacją jest
impreza plenerowa organizowana na terenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego „Żabka”. Na estradzie prezentują się
dzieci i młodzież zrzeszone w kółkach działających w Miejskim Domu Kultury. W ręczane są tytuły dla działaczy
i mieszkańców za szczególne zasługi dla miasta. Zwieńczeniem obchodów jest występ gwiazdy.
 
WRZESIEŃ

Łaziski Festiwal Górski „Pod Górę”
www.mdk.laziska.pl
Impreza została powołana do życia w celu promocji wszelkich form aktywności turystycznej – głównie górskiej, ale
także podróży w szerokim tego słowa znaczeniu. Przez dwa dni w łaziskim Miejskim Domu Kultury odbywają się
spotkania z ciekawymi ludźmi, zarówno światowej sławy gwiazdami, jak i tymi mniej znanymi, które mają inspirować
ludzi do własnych wypraw i przygód.
 
PAŹDZIERNIK

Puchar Polski Kanarków Kształtnych
www.klubkhkk.pl
Coroczne spotkanie hodowców kanarków kształtnych z całej Polski. Składa się z części konkursowej, w której
przyznane są nagrody: Puchar Polski, Puchar Klubowy, Puchar UEFFINGA, Najlepszy Ptak Pojedynczy; a także
z części wystawowej.

Festiwal pamięci Roberta Siwczaka
www.mdk.laziska.pl
Festiwal w udany sposób łączy muzykę rockową z edukacją o bezpieczeństwie na drodze. Robert Siwczak, który
zginął w wypadku samochodowym w marcu 2011 roku, był strażakiem i gitarzystą zespołu Pomoc Drogowa. Celem
festiwalu jest nie tylko uczczenie poprzez muzykę pamięci tragicznie zmarłego mundurowego, ale przede wszystkim
promowanie bezpiecznych postaw w ruchu drogowym i podnoszenie świadomości społeczeństwa związanej
z zagrożeniami drogowymi.
 

http://www.mdk.laziska.pl
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ORZESZE

MARZEC

Otwarte Mistrzostwa Orzesza Cross Country
www.orzesze.pl
Zawody w kolarstwie górskim odbywające się na Górze św. Wawrzyńca. Ich celem jest promocja aktywności
sportowych, a także terenów leśno-parkowych gminy, które sprzyjają turystyce rowerowej.

KWIECIEŃ

Mistrzostwa Orzesza w kolarstwie szosowym
www.fundacja-aktywni.pl 
Zawody odbywają się w ramach jednego z największych cykli imprez rowerowych w Polsce – Road Maraton – co roku
orzeska impreza rozpoczyna cały cykl. Składają się nań jazda indywidualna na czas na dystansie 19 km (start Orzesze
Woszczyce) oraz wyścig klasyczny ze startu wspólnego na dystansie 62 km (start Orzesze centrum).

CZERWIEC

Dni Orzesza
www.orzesze.pl
Coroczna plenerowa impreza o charakterze sportowo-rozrywkowym jest organizowana na terenie MKS Sokół Orzesze.
Na jej program składają się koncerty lokalnych grup muzycznych, prezentacje uczniów orzeskich placówek
oświatowych, turnieje sportowe oraz zabawy i atrakcje dla dzieci. Całość wieńczy koncert gwiazdy wieczoru.

SIERPIEŃ

Międzynarodowy Orzeski Turniej Walk Rycerskich i Mistrzostwa Polski w Walkach Rycerskich Juniorów
www.facebook.com/FightClubOrzesze
Impreza odbywa się w ostatnią sobotę sierpnia na stadionie MKS Sokół Orzesze. Bierze w niej udział około stu rycerzy
z Polski i z sąsiednich państw, wśród nich członkowie polskiej kadry narodowej. Zawody zaczynają się mistrzostwami
juniorów w czterech kategoriach wiekowych, później rozgrywany jest turniej dla dorosłych. Wydarzeniu towarzyszą
pokazy średniowiecznego rzemiosła, jarmark rękodzieła i konkursy, np. na najciekawszy strój z epoki.

TERMIN RUCHOMY

Orzeski Bieg Uliczny
www.biegorzeski.pl
Trasę biegu tworzy pięciokilometrowa pętla wokół miasta, którą – w zależności od kategorii – można pokonać jeden lub
dwa razy. Rywalizacja odbywa się również w dyscyplinie nordic walking oraz w kategorii hand bike. Przed biegiem
głównym rozgrywane są zawody dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 
 

http://www.orzesze.pl
http://www.fundacja-aktywni.pl 
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ORNONTOWICE

MAJ

Odjazdowy bibliotekarz
www.bibliotekaornontowice.pl 
Lokalna edycja ogólnopolskiej akcji, dzięki której miłośnicy książek mogą się spotkać i spędzić aktywnie czas na łonie
natury. Rajd rowerowy bibliotekarzy i czytelników rozpoczyna się pod Gminną Biblioteką Publiczną w Ornontowicach,
a oprócz wspólnego rowerowania na uczestników czeka poczęstunek i konkurs wiedzy z nagrodami. 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
www.bibliotekaornontowice.pl 
Ornontowice biorą aktywny udział w tym wydarzeniu, którego celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie
jakości życia. W ramach akcji w bibliotece organizowane są spotkania autorskie, literackie i czytelnicze oraz odczyty
i konkursy.      

MAJ–WRZESIEŃ     
    
Ornontowickie Dni z Kulturą
www.centrumarteria.pl 
Przez pięć wiosennych i letnich miesięcy w każdą sobotę i niedzielę mieszkańcy Ornontowic i przyjezdni mogą
uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych mających miejsce w parku gminnym. W amfiteatrze odbywają się koncerty,
pokazy i pikniki (rekonstrukcja „Noc Świętojańska”, Biesiada Śląska, Piknik Militarny, Gra Rodzinna), a tuż obok – w
Świątyni Dumania – znajdą coś dla siebie miłośnicy m.in. muzyki poważnej, poezji śpiewanej i literatury.    

WRZESIEŃ 
       
Jesienne Biegi Przełajowe o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowic
www.zgzg.ornontowice.pl, www.ornontowice.pl 
Odbywające się w rejonie boiska Orlik przy ul. Okrężnej 6 zawody prowadzone są w grupach wiekowych osobno dla
dziewcząt, chłopców i osób dorosłych. Zawodnicy biegają na dystansach od 100 m (przedszkolaki) do dwóch
kilometrów (kategoria open). Na zwycięzców czekają medale i puchary, a dla wszystkich uczestników przygotowany
jest poczęstunek.      

GRUDZIEŃ     
    
Barbórka
www.centrumarteria.pl, www.ornontowice.pl 
W każdym roku Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów wraz z Gminą Ornontowice oraz ARTerią organizują dla
górników, z okazji ich święta, Barbórkę. Tradycyjnie obchody rozpoczyna wymarsz z orkiestrą na cmentarz, następnie
odprawiana jest msza św. w intencji wszystkich górników. Kolejny punkt obchodów to występy artystyczne w sali
ARTerii.    
    
Strojenie choinki
www.centrumarteria.pl 
Co roku tuż przed Bożym Narodzeniem centrum ARTeria zaprasza na wspólne kolędowanie, połączone z możliwością
zakupu świętecznych ozdób i  prezentów. Impreza odbywa się w ogrodzie placówki lub – przy niesprzyjającej
pogodzie – w sali wewnątrz budynku.

http://www.bibliotekaornontowice.pl 
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WYRY

MAJ

Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń
www.wyry.pl, www.profort.org.pl
Co roku, w przedostatnią sobotę maja, w Gostyni organizowana jest rekonstrukcja historyczna „Bitwa Wyrska – Bój
o Gostyń”, która upamiętnia walki rozegrane w dniach 1–3 września 1939 r. w rejonie miejscowości Wyry i Gostyń.
Inscenizacja odbywa się w okolicach schronu bojowego Sowiniec oraz pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 r.
Bierze w niej udział ok. 20 grup rekonstrukcyjnych z Polski i Niemiec. Podczas bitwy wykorzystywany jest sprzęt
zmechanizowany, armaty i moździerze. Imprezie towarzyszy Piknik Forteczny, różne warsztaty i pokazy, a także
koncert orkiestry dętej. Wydarzenie gromadzi kilka tysięcy widzów. Zobacz więcej o bitwie wyrskiej.
 
WRZESIEŃ

Obchody Wrześniowe
www.wyry.pl
Na początku września pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 r. w Gostyni odbywają się obchody
rocznicowe, upamiętniające wydarzenia wojny obronnej na Śląsku. Uroczystość, w której biorą udział kombatanci,
władze wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz członkowie lokalnej społeczności, rozpoczyna się polową mszą św. Po
niej następuje zaciągnięcie warty honorowej, złożenie wieńców, apel poległych, a także okolicznościowe przemówienia i
wręczenie odznaczeń.

Turniej Piłki Siatkowej Plażowej
www.wyry.pl 
Rywalizacja dwuosobowych amatorskich drużyn siatkówki plażowej o Puchar Wójta Gminy Wyry. Zawodnicy na
terenie kompleksu sportowego w Gostyni walczą w trzech kategoriach: Open, Kobiety oraz Mixt.

TERMIN RUCHOMY

Bieg Wyrski 5-10-15 Run
www.inception.life
Głównym celem organizowanej od 2014 r. imprezy jest zbiórka pieniędzy na leczenie wybranej, potrzebującej osoby.
Zawodnicy rywalizują na dystansie 10 km o wartościowe nagrody. Podczas każdej edycji biegu przewidzianych jest
także mnóstwo dodatkowych atrakcji dla dzieci i dorosłych.
 
Śląska Plażówka w Gostyni 
www.wyry.pl
W ramach Otwartych Mistrzostw Śląska ŚZPS na terenie Gostyni odbywają się eliminacje, w których bierze udział 25
par damsko-męskich. Gmina Wyry zapewnia nie tylko dostęp do boisk, ale także obsługę sędziowską oraz ciepły
posiłek dla zawodników.

Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”
www.wyry.pl
Odbywający się w Gostyni jednodniowy turniej nieformalnych drużyn futbolowych ma na celu propagowanie wśród
mieszkańców zdrowego stylu życia. Drużyny startujące w kategoriach dla dorosłych i dla dzieci walczą o Puchar Wójta
Gminy Wyry.

http://www.wyry.pl
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Powiat Mikołowski – tradycyjnie nowoczesny
Celem dynamicznych zmian, realizowanych przez władze powiatu i położonych na jego terenie gmin, jest poprawa
komfortu życia mieszkańców. Dzięki umiejętności skutecznego pozyskiwania środków finansowych w ostatnich latach
udało się zrealizować inwestycje m.in. w następujących obszarach:

Szpital Powiatowy w Mikołowie, fot. Paweł Leśnik

Bezpieczeństwo
Rozbudowa siedziby Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Mikołowie: nowe pomieszczenia i garaże dla
jednostek ratowniczo-gaśniczych, modernizacja części administracyjnej, przebudowa placu manewrowego do ćwiczeń
strażackich

Remont nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie

Opieka zdrowotna
Kompleksowa modernizacja Szpitala Powiatowego w Mikołowie: utworzenie nowoczesnej izby przyjęć, bloku
porodowego i oddziału rehabilitacji neurologicznej

Uruchomienie dwóch oddziałów opieki całodobowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Łaziskach Górnych dla
osób przewlekle chorych oraz potrzebujących profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji

Modernizacja pomieszczeń przychodni przy ul. Okrzei 31 w Mikołowie: w przychodni znajdują się gabinety lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej, gabinety dla dzieci oraz Poradnia Profilaktyki i Leczenia Odwykowego

Pomoc społeczna
Termomodernizacja trzech obiektów (budynku głównego, budynku terapii zajęciowej oraz hostelu), montaż
kolektorów słonecznych, budowa kotłowni gazowej wraz z robotami towarzyszącymi w Domu Pomocy Społecznej
w Orzeszu

Edukacja



Remont i termomodernizacja pięciu szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz nowej pracowni komputerowej w I LO im. Karola Miarki w Mikołowie

Modernizacja zewnętrznego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie: boisko do
piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, piłki siatkowej i badmintona, lekkoatletyczna bieżnia, skocznia do skoków
w dal oraz rzutnia z kołem do pchnięcia kulą
Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Komunikacja
Realizacja projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego (…)” – budowa sieci szerokopasmowej dla
wszystkich jednostek administracji samorządowej w powiecie; zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dostępu do
internetu szkołom i urzędom.

Sport i rekreacja
Wspólna inwestycja pięciu gmin powiatu Roweremprzez.pl, dzięki której utworzono i oznakowano sieć tras
rowerowych łączących ciekawe turystycznie miejsca (zob. Szlaki rowerowe)
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