Atrakcje turystyczne Gminy Krzyżanowice
Tworków
Kościół św. Piotra i Pawła
arokowy kościół wzniesiony w latach
1691-1694. W świątyni znajduje się
unikalna w skali europejskiej ekspozycja
11 zdobionych
trumien
i sarkofagów
możnowładców z rodów Reiswitz i Wilczek
(osób dorosłych i dzieci), które pochodzą
z otwartej tu w 1993 r. krypty.
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Cały zbiór wyróżnia się na tle podobnych zachowanych
w Polsce (Wawel, Brzeżany) i w Europie (Wiedeń,
Monachium). To jedyny tak duży zespół sarkofagów
dziecięcych w Polsce.

Ruiny zamku w Tworkowie
amek w Tworkowie, obecnie zachowany w ruinie, to stara średniowieczna twierdza, otoczona
niegdyś fosą, w II połowie XVI wieku przebudowana w stylu renesansowym. Na przełomie
XVII/XVIII wieku zamek
zyskał cechy barokowe, a w
latach
1872-1874
wedle
projektów
architekta
Heidenreicha nadano jej styl
neorenesansowy. Spłonęła w
1931 r. W początkach XIX
wieku wielokrotnie bywał tu
u wuja poeta Joseph von
Eichendorff. Ze względu na
ponurą atmosferę nazywał
zamek „gniazdem sowy”.
Legenda głosi, że prowadzi
stąd
tajemne
podziemne
przejście
do
kościółka
św. Urbana. Zamek zlokalizowany w północno-wschodniej części Tworkowa, na obrzeżach zabudowy
wiejskiej. Do ruin przylega park w stylu angielskim.
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Zabytkowy młyn
rzy ul. Młyńskiej młyn z 1914 roku, napędzany
turbiną, stojący na miejscu starszego
drewnianego, wodnego, wzmiankowanego w 1703
roku, użytkowany do dziś, w rękach rodziny Pawlik
od dziesięciu pokoleń.
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Źródełko

W

Tworkowie zrealizowano projekt dla
turystów
o
numerze
00051-6930UM1240234/10 pn. „Zagospodarowanie
historycznego źrodełka
w Tworkowie“ zrealizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Programem Rzowoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013i projekt nr UM12-6930-UM1240783/13
pn. „Fitness park – utworzenie ogólnodostępnego parku rehabilitacyjnego
w Tworkowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół“
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013, który nawiązuje tematycznie do łaźni
doktora Vincenta Priessnitza. Projekt jest transparentny do jedynego na
terenie Czech balneoparku w Jesenikach gdzie znajduje się unikat na
skalę europejską, zbudowany na naturalnie ukształtowanym terenie park
z atrakcjami akwafluwialnymi. Balneo-fitnes park w Tworkowie został
pomyślany jako „ogród wodny”, w którym przy stanowisku
umieszczonym obok przepływającego cieku wodnego można m.in. odbyć
kąpiel kończyn dolnych połączoną z akupresurą przechodząc po ścieżce
receptorologicznej (ścieżka o zróżnicowanej nawierzchni do masażu stóp).

Basen w Tworkowie

Z

realizowany projekt nr PL.3.22/2.2.00/14.04217
pn.
„Rozwój i uzupełnienie infrastruktury
turystycznej
wzdłuż
rzek
Olza
i
Odra“
współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Opercyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013
„Przekraczamy granice“/ „Rozvoj a doplnění
turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry“ –
pozwolił na rozbudowę infrastruktury przy basenie
w Tworkowie, gdzie została wybudowana kuchnia
letnia wraz z wiatą na rowery, pomieszczeniem
socjalnym i punktem informacji dla turystów. Dodatkowo zostały wybudowane toalety z prysznicami
a na stronie internetowej Gminy Krzyżanowice i partnerów pojawił się panel informacyjny o
infrastrukturze turystycznej powstałej w ramach projektu z informacjami o ofercie turystycznej całego
pogranicza polsko-czeskiego wchodzącego w skład projektu tj. Miasta Racibórz, Gminy
Krzyżanowice i Związku Miast i Gmin Powiatu Karwina.
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Wioska indiańska
ddająca realia autentycznej osady Indian
Wielkich Równin Ameryki Północnej wioska
indiańska przedstawia najmłodszym i nie tylko
kulturę, zwyczaje, życie rdzennych mieszkańców
Ameryki Północnej. W tradycyjnych indiańskich
namiotach – tipi – można znaleźć tradycyjne stroje,
broń, zabawki, instrumenty, indiański grobowiec,
szałas pary initio, włóki końskie travois. Podczas
pobytu w wiosce każdy ma okazję wypróbowania
swoich
umiejętności
w tradycyjnych
grach

O

i zabawach zręcznościowych, tj.: strzelanie z łuku, rzut
włócznią, połów ryb.

Aleja Hroza
ramach projektu nr PL.3.22/2.2.00/09.01516 pn. „Ścieżka
rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotěbuz wzdłuż rzek Olza
i Odra“ współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007-2013/„Cyklotrasa Raciborz - Krzyżanowice - Chotěbuz podél řeky
Olše i Odry“ wybudowano ścieżkę rowerową na tesie TworkówBieńkowice „Hroza“ o długości 1,5 km.

W

Trasa przebiega
w relaksującej
aurze
starych
drzew: dębów
szypułkowych,
grabów klonolistnych, kasztanowców,
buków czerwonych i lip, a malowniczy
mostek wybudowany w ramach projektu
stanowiący punkt widokowy dla turystów
jest przepięknym dodatkiem w podróży po
polsko-czeskim pograniczu.
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Urbanek
óźnobarokowy pątniczy kościół filialny
św. Urbana, usytuowany na wzniesieniu
poza wsią, w odległości około 2 km,
zbudowany w 1779 r. z zachowaniem
pierwotnej wieżyczki drewnianej z XVII w.
obecnie murowana z 1869 r., we wnętrzu
loża
kolatorska
zdobiona
herbem
Eichendorffów i rokokowy ołtarz z obrazem
św. Urbana z widokiem wsi i postaciami
fundatorów. Przy kościele kamienna grupa
ukrzyżowania
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Wiata na Urbanku

W

iata spoczynkowa ogólnodostępna dla turystów podróżujących cyklotrasami polskoczeskiego pogranicza. Została wykonana w ramach projektu „Budowa drewnianej wiaty

pełniącej funkcje społeczno - kulturowe przy historycznej kaplicy świętego Urbana w Tworkowie"
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
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Bolesław
Kościół parafialny św. Jadwigi Śląskiej

Spichlerz

L

amusy z XVIII i XIX wieku,
dwukondygnacyjne, drewniane,
zbudowane w konstrukcji zrębowej,
obrzucone
gliną,
o
ścianach
bocznych zwężających się ku górze
i tworzących pozorne sklepienia.

Atrakcje turystyczne Gminy Krzyżanowice
Owsiszcze
Wiata w Owsiszczach

W

iata spoczynkowa ogólnodostępna dla turystów podróżujących cyklotrasami polskoczeskiego pogranicza. Została wykonana w ramach projektu „Budowa wielofunkcyjnej

wiaty pełniącej funkcje społeczno-kulturalne przy świetlicy wiejskiej w Owsiszczach”
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Pięściak aszelski

T

o tu odnaleziono słynny pięściak sprzed 250 tys. lat - narzędzie
prehistorycznego człowieka.

Podczas wykopalisk archeolodzy znaleźli pięściak aszelski, który służył
naszym przodkom do krojenia mięsa i rąbania kości, a jako broń łowiecka
umożliwiał polowanie na tak wielkie zwierzęta jak słonie leśne i mamuty.
Pięściak z Owsiszcz ważący 420 g i mierzący 14,6×9,6×4,2 cm
jest obecnie najpiękniejszym tego typu znaleziskiem w Polsce.
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Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

N

eoromański kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, wzniesiony w latach 1923-1924.

Przejście graniczne Owsiszcze - Pist
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Chałupki
Pałac w Chałupkach
najdujący się przy Odrze barokowy
pałac wzniesiony w 1682 roku na
fundamentach średniowiecznej twierdzy,
w 1373 roku wzmiankowany jako
zamek. Przy pałacu zachowane, wyraźne
szczególnie od północy i zachodu, zarysy
fosy i ślady fortyfikacji bastionowej.
Jego właścicielami byli m.in. margrabia
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Jerzy Hohenzollern, rodzina Donnersmarcków, następnie
Lichnowskich. W 1846 r. zamek stał się własnością rodziny
Rothschildów. Obecnie mieści się tu hotel i restauracja.

Most graniczny – Jarmark na granicy
tary most drogowy na Odrze pomiędzy
Chałupkami a Boguminem. Budowę
prowadzono w latach 1898-1899 i nadano mu
wówczas nazwę „Most Jubileuszowy Cesarza
Franciszka Józefa", ponieważ władca ten
obchodził wówczas 50. rocznicę objęcia rządów
nad Austrią, w której skład wchodził Bogumin.
Górna część konstrukcji składała się z trzech
żelaznych łuków: jeden leżał na terenie Austrii
a dwa na terenie Niemiec.
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Otwarcie budowli nastąpiło 4 października 1899 r. Do
dziś, zachowały się dwa stalowe łuki, ponieważ jedną
część wysadzono w związku z II wojną światową najpierw w 1939 a następnie 1945 r. Obecnie most nosi
imię czeskiego historyka i działacza narodowego Františka
Palackého.
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Zapoczątkowany w 2009 roku i organizowany
dotychczas dwa razy w ciągu roku Jarmark na granicy
cieszy się ogromnym powodzeniem i wysoką
frekwencją zainteresowanych kupnem staroci i antyków.

Na terenie dawnego przejścia granicznego
w Chałupkach
swoje
stoiska
wystawiają
rękodzielnicy, rzemieślnicy oraz sprzedawcy
antyków, zarówno z Polski jak i Czech. Pierwszy
taki jarmark został zorganizowany w ramach
projektu
nr
PL.3.22/3.3.04/08.00536
pn.
„Jarmark na granicy – pierwszy polsko-czeski
targ rozmaitości” współfinansowany z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007 – 2013.

Drewniany krzyż
tojący przy skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej, Polowej i Szkolnej
drewniany krzyż, pochodzący z 1927 r., odnowiony w 2002 r. Według
miejscowej tradycji, krzyż postawiony jest na mogile zbiorowej
miejscowych ofiar jednej z epidemii cholery, które przechodziły przez
okolicę w XIX wieku - być może tej największej z 1831 r.
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Pomnik Trzech Narodów
miejscu ujścia rzeki Olzy do Odry stykają się ze sobą
granice trzech państw: Niemiec, Polski i Czechosłowacji.
Stojący na rondzie pomnik składający się z trzech filarów zawiera
napisy:
 w kierunku Rzeszy: „JEDNOŚĆ” – „EINIGKEIT”;
 do państwa czeskiego: „PRAWO” – „RECHT”;
 w kierunku Polski: „WOLNOŚĆ” – „FREIHEIT”.
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Zabudowania dworca kolejowego
worzec kolejowy oraz inne budynki stacji kolejowej w Chałupkach pochodzące z połowy XIX
wieku, powstałe w związku z uruchomieniem w 1847 r. pierwszego połączenia Prus i AustroWęgier przez Racibórz – Chałupki. Charakterystyczne budynki z elewacją licowaną czerwoną cegłą.
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W rejonie dworca i placu Warszawskiego znajduje się
osiedle mieszkaniowe z lat 20 XX wieku.
Charakterystyczne dla niemieckiej architektury doby
Republiki Weimarskiej, domy w jednolitej zabudowie,
dwukondygnacyjne, z użytkowym poddaszem, wejścia
i okna ujęte w obramowania. Obok dawnego przejścia
granicznego, stylowa kamienica z końca XIX wieku,
pozostająca do dziś w rękach potomków Grünbergera.

Poczta

B

udynek
dawnej
poczty
przy
ul. Powstańców Śląskich. Placówkę
pocztową otworzono w Chałupkach w roku
1847, w związku z doprowadzeniem do wsi
linii
kolei
żelaznej.
Początkowo
funkcjonowała w budynku dworcowym, aż do
czasu kiedy w II poł. XIX w. a przynajmniej
na przełomie XIX i XX w. wybudowano
istniejący do dziś budynek.
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Meandry rzeki Odry
aturalne zakola rzeki, które zachwycają
przyrodników. Występuje tu kilka
rzadkich zbiorowisk roślinnych chronionych
w skali europejskiej, m.in. lasy nadrzeczne
z olszą czarną i jesionem, łęgi wierzbowotopolowe i fragmenty wilgotnych łąk.
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Potwierdzono występowanie ponad 120 gatunków roślin, bobrów, rzadkich motyli, zimorodka, a także
zagrożonych wyginięciem chrząszczy. Teren meandrów po obu stronach granicy został włączony do
europejskiego programu „NATURA 2000” i objęty ochroną prawną. Wychodząc temu naprzeciw, od
kilku lat organizowane są cykliczne międzynarodowe spływy kajakowe przez meandry „Pływadło”.

Ścieżka rowerowa
rzez Chałupki przebiega ścieżka rowerowa wiodąca od
Raciborza, aż do czeskiego Chotěbuz, zrealizowana
w ramach projektu nr PL.3.22/2.2.00/09.01516 pn. „Ścieżka
rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotěbuz wzdłuż rzek Olza
i Odra“
współfinansowanego
z Programu
Operacyjnego
Współpracy
Transgranicznej
Republika
Czeska
–
Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013/„Cyklotrasa
Raciborz - Krzyżanowice - Chotěbuz podél řeky
Olše i Odry‘.
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Polsko-czeska ścieżka edukacyjna

Ś

cieżka przyrodnicza przeznaczona przede wszystkim dla nauczycieli i uczniów, jako rodzaj
edukacji pozaszkolnej. Podczas lekcji w terenie dzieci i młodzież mogą poznać rzadkie i zagrożone
gatunki dziko rosnących roślin, wolno żyjących zwierząt
oraz ich siedliska. Długość ścieżki wynosi około 3,5 km,
a jej przejście zajmuje około godziny. Ścieżka
przyrodnicza zbiega się z trasami oznaczonych ścieżek
rowerowych, tak więc mogą z niej korzystać nie tylko
uczniowie, ale także turyści, którzy przyjeżdżają na
meandry. Tematykę ochrony granicznych meandrów
Odry przybliżają tematy zawarte na poszczególnych
tablicach - stacjach ścieżki przyrodniczej:











Przystanek I: Użytkowanie terenu w obrębie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Meandry
rzeki Odry - formy użytkowania terenu na
obszarze meandrów;
Przystanek
II:
Brama
Morawska,
a graniczne meandry Odry - charakterystyka
Bramy Morawskiej, korytarza ekologicznego
i roli Odry;
Przystanek III: Nad brzegiem meandra opis
powstawania
meandrów,
mapy
historyczne przedstawiające zmiany koryta
rzeki w czasie;
Przystanek IV: Koncepcja Przestrzeń dla rzeki - co oznacza? Po co została stworzona? Jaki
jest efekt jej zastosowania?
Przystanek V: Rośliny i zwierzęta meandrów - Natura 2000 - definicja siedliska
przyrodniczego, sieć Natura 2000 i jej związek z granicznymi meandrami Odry. Fauna i flora
w meandrach;
Przystanek VI: Zagrożenia - roślinność inwazyjna w granicznych meandrach Odry.

Atrakcje turystyczne Gminy Krzyżanowice
Ścieżkę edukacyjną zrealizowano w ramach projektu „Nasza Odra: wspólne polsko-czeskie meandry
graniczne Odry” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska

Spływy kajakowe
pływy kajakowe to cykliczne imprezy odbywające
się co najmniej dwa razy w roku. Miłośnicy
turystyki wodniackiej swoją żeglugę mogą rozpocząć
na przystani kajakowej w Starym Boguminie obok
stacji
pomiarowej
za
mostem
granicznym
w Chałupkach.

S

Wraz z biegiem Odry można dopłynąć do przystani
kajakowej w Zabełkowie, zaś dla śmiałków możliwa jest
kontynuacja spływu do Krzyżanowic. Długość trasy od
Bogumina do Krzyżanowic liczy około 9 km.

Przystanie kajakowe zrealizowano w ramach projektu
nr
CZ.3.22/2.2.00/09.01564 pn. „Rzeki dzielą, rzeki łączą – budowa
przystani kajakowych na Odrze i Olzie” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013
„Przekraczamy granice”.
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Wiejskie Centrum Wypoczynku i Rekreacji
ompleks obejmujący skate park, park rehabilitacyjny, plac
zabaw dla dzieci i halę plenerową jest miejscem
cieszącym mieszkańców Chałupek, okolicznych wiosek
i turystów zarówno pod względem organizowania wspólnych
imprez
kulturalnych,
jak
i działalności
rekreacyjnowypoczynkowej.

K

Na powstałym w 2011 roku skateparku dirtowcy do dyspozycji
mają: ban ramp + mini quarter, funbox do skoków, funbox do
skoków z grindboksami i poręczą, quarter pipe i mini rampę.

Bazę sportowo -turystyczną tworzy także park zdrowia, zwany potocznie siłownią pod chmurką.
Dostępne nieodpłatnie urządzenia służą m.in. do rehabilitacji i poprawy zdrowia dorosłych
mieszkańców gminy i okolic. Sportowo- rekreacyjne atrakcje powstały przy wsparciu środków
unijnych
w
ramach
realizowanych
projektów:
PL.3.22/3.3.04./11.02263 „Park zdrowia na granicy”
współfinansowanego
z
Funduszu
Mikroprojektów
w Euroregionie Silesia w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy
Transgranicznej
Republika
Czeska
–
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 i projektu nr
CZ.3.22/2.2.00/09.01607 „Lato w Krzyżanowicach (PL), zima
w Śmiłowicach (CZ) rozwój infrastruktury turystycznorekreacyjnej
na
pograniczu
polsko-czeskim”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy
granice”
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Zabełków
Zlot pojazdów zabytkowych
organizowany po raz pierwszy w 2008 roku zlot pojazdów zabytkowych cieszy się co
roku wysoką frekwencją. Miłośnicy starych samochodów przyjeżdżają z całej Polski, jak
i z za granicy, aby pochwalić się swoimi wypielęgnowanymi cudeńkami. „Zlot pojazdów

Z

zabytkowych” został zorganizowany przy współudziale środków Funduszu Mikroprojektów w
Euroregionie Silesia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. (PL.3.22/3.3.04/10.01681)

Targ w Zabełkowie
rzygraniczne Targowisko Zabełków jest
położone w doskonałej lokalizacji, w odległości
zaledwie 5 km od granicy z Czechami. Na terenie
targowiska, które zajmuje bardzo dużą powierzchnię
jest dużo pawilonów handlowych, usługowych
i stoisk pod namiotami. Asortyment towarów
dostępnych na Targowisku ciągle się powiększa
i wraz z sezonem oraz porą roku dostosowuje do
oczekiwań kupujących. Zróżnicowany asortyment towarów, począwszy od artykułów spożywczych,
przemysłowych, odzieży, bielizny, obuwia, galanterii, futer
i odzieży skórzanej, kosmetyków, zabawek, wyrobów
elektronicznych, małego AGD, narzędzi i wielu, wielu innych
np. kwiaty cięte, a przede wszystkim uroczej atmosfery
zakupów oraz najwyższej jakości sprawiają, że miejsce to
należy do najbardziej ulubionych wśród Polaków i Czechów.
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Atrakcje turystyczne Gminy Krzyżanowice
Kościół św. Jadwigi

Z

budowany w latach 1936-1937
z barokowo-ludową rzeźbą
Chrystusa Zmartwychwstałego

Kort tenisowy w Zabełkowie

Przystań kajakowa w Zabełkowie

Atrakcje turystyczne Gminy Krzyżanowice
Rudyszwałd
Kościół parafialny św. Trójcy w Rudyszwałdzie
budowany w 1935 roku, z dwoma ołtarzami
bocznymi barokowo-klasycystycznymi z polowy
XIX wieku, przemalowanymi obrazami: w lewym
św. Jana Nepomucena oraz w zwieńczeniu św. Floriana,
w prawym Matki Boskiej Bolesnej oraz w zwieńczeniu
św. Urbana.

Z

Krzyż pokutny
amienny pomnik średniowiecznej jurysdykcji, wyciosany
z piaskowca, postawiony przez zabójcę jako
zadośćuczynienie za swój postępek.
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