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1 Wstęp 
Celem inwentaryzacji istniejącego poziomu infrastruktury i suprastruktury ruchu turystyczno-
wypoczynkowego jest stwierdzenie przygotowania potencjału destynacji „Śląsk Bez Granic“ do 
udostępnienia zaplecza i usług połączonych z ofertą produktów do celowych grup turystów i 
zwiedzających. Dokument jest otwarty, ciągle uzupełniany i sprecyzowany według realnej sytuacji, to 
znaczy że dojdzie do rozszerzania czy przewężanie wyposażenia obszaru wybraną suprastrukturą 
albo infrastrukturą. 

 

Ze względu do różnicy czeskiej i polskiej terminologii, musimy dla potrzeby projektu najpierw 
definować pojęcie infrastruktura i suprastruktura RTW. . 

 

Infrastruktura – w słowniku obcych wyrazów jest definowana jako zestaw dziedzin do zabezpieczenia 
ekonomicznego i socjalnego rozwoju. Chodzi o infrastrukturę uzupełniającą (drogi, kolejnictwo), 
techniczną (usługi informacyjne, bank danych) i wyposażenie obywatelskie (urządzenia sportowe, 
kulturalne, zdrowotne, handel i usługi). Nie jest pierwszorzędnie przeznaczona do turystów i 
zwiedzających, ale mogą z niej za pewnych warunków korzystać podczas pobytu w destynacji.  

 

Suprastruktura ruchu turystyczno-wypoczynkowego – w słowniku obcych wyrazów jest 
definowana jako specjalna infrastruktura, z której korzysta strefa przedsiębiorstwa. Tworzą ją 
informacyjne centrum, atrakcje, ścieżki (rowerowe i do pieszych), trasy (edukacyjne, rowerowe, 
narciarskie, konne) i pojemności (zakwaterowania, wyżywienia). Jest pierwszorzędnie przeznaczona 
do turystów i zwiedzających, lub z niej mogą przeważnie korzystać.   

 

2 Wyjścia 
Wyjściem do opracowania tego dokumentu są kolejne punkty: 

 W etapie przygotowania projektu były wykonane terenowe badania kierowane na stan 
infrastruktury a suprastruktury, 

 W ciągu terenowych badań były na czeskiej i polskiej stronie wykonane wywiady i rozmowy 
z przedsiębiorcami,  

 Na podstawie terenowych badań w współpracy z partnerami projektu (Miasto Krnów, Gmina 
Prudnik, Gmina Głubczyce) była opracowana baza danych obecnej oferty RTW w destynacji, 
która jest podstawą inwentarizacji suprastruktury, 

 Wyjściem do opracowania inwentarizacji dopełniającej infrastruktury jest analiza projektu         
„ Śląsk Bez Granic – nowa turystyczna destynacja“. Część analizy jest kierowana do 
transportowej infrastruktury, 

 Do opracowania inwentarizacji były wykorzystane strategiczne dokumenty dotyczące się 
rozpatrywanego ponadgranicznego obszaru : 
 

o Strategiczny plan rozwoju Mikro Regionu Krnowskiego 
o Strategia rozwoju Powiatu Prudnickieho 
o Strategia rozwoju Gminy Prudnik 
o Plan rozwoju Gminy Prudnik 
o Strategia rozwoju Gminy Głubczyce 
o Plan rozwoju Gminy Głubczyce 
o Strategia rozwoju Gminy Biała 
o Strategia rozwoju Gminy Głogówek 
o Plan rozwoju Gminy Głogówek 
o Studium rozwoju Gminy Lubrza  
o Strategia rozwoju Gminy Baborów 
o Plan rozwoju Gminy Baborów 
o Strategia rozwoju Gminy Branice 
o Plan rozwoju Gminy Branice 
o Strategia rozwoju Gminy Kietrz 

 Kolejnym materiałem do opracowania dokumentu są dane Czeskiego Urzędu Statystycznego i 
Urzędu Statystycznego Województwa Opolskiego.  
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3 Dopełniająca  infrastruktura ruchu turystyczno- 
wypoczynkowego  

3.1 Transportowa  infrastruktura 
Na poziom i potencjał do rozwoju RTW wyraziście wpływa stan transportowej infrastruktury.  
Podstawowymi formami RTW  w danym obszarze jest drogowy i kolejowy transport. 

3.1.1 Drogi 
 

3.1.1.1 Drogowe połączenie 

 

Drogowe połączenie w rozpatrywanym obszarze zapewnia droga Nr. I/45 z granicznym przejściem 
Krnów - Pietrowice z doprowadzeniem w Polsce do drogi Nr. 38 (łączy Krnów s Głubczycami) i 
następnie do drogi Nr. I/57 z przejściem granicznym  Bartultovice - Trzebina z doprowadzeniem                                                 
do drogi Nr. 41 (łączy Krnów i  Miasto Albrechtice s Prudnikiem). W dzisiejszości znajduje się w 
określonym obszarze 6 przejść granicznych. Po wejściu do strefy Schengen, nie jest ograniczony ruch 
osób przez przejścia graniczne. Reżim na przejściach granicznych określa sumaryczna tabela : 

 

Tabela 15: Przejścia graniczne  w rozpatrywanym obszarze : 

Przejście graniczne Zakres ruchu i transportu 

Krnów - Pietrowice P, C, M, OA, B, N 

Bartultowice - Trzebina P, C, M, OA, B, N 

Osoblaha - Pomorzowiczki   P, C, M, OA 

Uwalno - Branice   P, C, M, OA 

Chomyż - Chomiaża   P, C, M, OA 

Linhartowy - Lenarcice   P, C, M, OA 

Źródło: www.mikroregionkrnovsko.cz 

Zakres ruchu i transportu: P - pieszy, C - rowerowy, M - motocyklowy, OA – samochody osobowe, B - autobusy, N – transport 
ciężarowy. 

 

Drogowe połączenie czeskiego obszaru s polskim określa kolejna mapa : 

 

http://www.mikroregionkrnovsko.cz/
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3.1.1.2 Transportowa dostępność destynacji drogą 

 

Rozpatrywany obszar znajduje się w centralnej części Europy Średniej z rządem  miast i miejskich 
aglomeracji, które mają  silną populację. Długość dojazdu jest relatywnie krótka (około 2-3 godzin 
jazdy): 

 Wrocław 160 km (0,7 mil. obywateli), 

 Katowice 130 km (0,3 mil. obywateli),  

 Ostrawa/Ostrawsko 70 km (0,6 mil. obywateli), 

 Brno 160 km (0,4 mil. obywateli). 

 

Jakość transportowej dostępności za pomocy dróg z aglomeracji, które mają silną populację, jest 
bardzo ważna. . Droga Nr. 38 na polskim obszarze jest doprowadzona do autostrady A4 w kierunku 
do  Wrocławia   i Katowic. Z Ostrawską aglomeracją jest rozpatrywany obszar połączony drogą Nr. 
I/57, która prowadzi na czeskim obszarze w kierunku do Opawy. Droga Nr. I/57 w dzisiejszości nie 
spełnia pojemnością żądania szybkiego i bezpiecznego transportu. Rozpatrywany obszar  jest drogą 
Nr. I/45 doprowadzony do czeskiej autostrady D1 w kierunku do Brna. Dostępność transportowa 
„Śląska Bez Granic“ drogą określa kolejna mapa:   

 

 

 

3.1.2 Kolejnictwo 
 

3.1.2.1 Kolejowe połączenie 

W dzisiejszości nie istnieje czeskiego i polskiego obszaru koleją. W przeszłości było bezpośrednie 
połączenie (Krnów – Głubczyce). Na polski obszar można wstąpić koleją w Głuchołazach (trasa : 
Ostrava – Opava – Krnov – Jeseník – Ńumperk – Olomouc, p. kapituła 3.1.2.1).   

 

3.1.2.2 Transportowa dostępność destynacji koleją 

Na czeskim obszarze chodzi o kolej Nr. 292 w kierunku Ostrava – Opava – Krnov – Jeseník – 
Ńumperk - Olomouc. Trasa jest na podstawie Międzynarodowej umowy Czeskiej Republiki i Polski 
krótko prowadziła na polskim obszarze w odcinku między Jindřichovem i Mikulovicemi przez polską 

Śląsk Bez Granic 
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Pokrzywną i Głuchołazy. Po wejściu Czeskiej Republiki i Polski do Strefy Schengen, można dzisiaj 
wsiadać i wysiadać w pociąg na dworcu kolejowym w Głuchołazach. Bilet można kupić y bezpośrednie 
w pociągu (bez sankcji). Zwracać uwagę potrzebne do trasy Nr. 298 prowadzonej po kolejnictwu 
wąskotorowym Třemeńná ve Slezsku – Osoblaha. Trasa zapewnia dostępność nie tylko Regionu 
Osoblažského, lecz jest ważnym turystycznym produktem połączonym z podstawowymi usługami. 
Najbliżej elektryfikowana kolej rozpoczyna się w Ostravě i w Olomouci. Transportową dostępność 
czeskiej i częściowo polskiej części rozpatrywanego obszaru koleją określa mapa : 

 

 

 

 

Na polskim obszarze jest sytuacja dostępności za pośrednictwem kolejnictwa skomplikowana. Ruch 
osobowy można korzystać tylko z Głuchołaz w kierunku do Nysy i z Prudniku w kierunku do Nysy, 
Wrocławia, Głogówku i Katowic. Z Głubczyc prowadzi kolej w kierunku do Baborowa i Kietrzu 
przeznaczona tylko do towarowego transportu. Najbliżej elektryfikowana kolej rozpoczyna się w 
Brzegu (75 km), w Opolu (50 km) i w Kędzierzyn Koźle (50 km). 

 

Szereg kolejowych tras na polskim obszarze były zamknięte czy zlikwidowane. Konkretnie trasy: 

 Pietrowice – Głubczyce (trasa nie przejezdna) 

 Prudnik – Lubrza – Biała (trasa zamknięta) 

 Głubczyce – Racławice Śląskie (trasa zamknięta) 

 Baborów – Pilszcz (trasa zamknięta) 

 

Na mapie są wyobrażone trasy kolejowe na polskim obszarze. Czarna ciągła linia określa trasy 
osobowego i towarowego transportu. Czerwona linia określa trasy tylko towarowego transportu. 
Przerywana linia określa trasy zamknięte i przerywana zielona linia określa trasy nie przejezdne.  
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3.1.3 Lotniska 
Na czeskim obszarze znajduje się publiczne centralne lotnisko w Krnowie  (3 km na północ od 
Krnowa). Lotnisko ma trawnikową powierzchnię do lądowania, czynną od 15. kwietnia do 15. 
października. Mogą tu lądować samoloty, helikoptery, szybowce silnikowe i bezsilnikowe i ultra lekkie 
samoloty. Eksploatacja lotniska jest orientowana do ultra lekkiego  latania, spadochroniarstwa, 
widokowych lotów dla turystów i zwiedzających.  

 

Podstawowe informacje o lotnisku: 

Wykonawca lotniska:  Aeroklub Krnów  

Adres :    Čsl. Armády 786/99, P. O. BOX 57, 794 01 Krnov  

Tel.:    +420 554 614 584  

Fax:    +420 554 616 000 

 

Nisko kosztowe lotnicze spółki otworzyły możliwości masowego transportu turystów z docelowych 
rynków. Rozpatrywany obszar znajduje się w odległości dojazdu około 130 km od dynamicznie się 
rozwijanych polskich międzynarodowych lotnisk we Wrocławiu i Katowicach. Lotnisko Mońnov na 
czeskiej stronie ma odległość około 100 km od rozpatrywanego obszaru, lecz nie proponuje ofertę 
nisko kosztowych lotów. Oferta pozostałych lotów jest także bardzo ograniczona.                                     

3.2 Techniczna infrastruktura           

3.2.1 Datowe i informacyjne usługi 
 

Służą do udostępnienia datowych i informacyjnych usług. Chodzi o ważną część dopełniającej 
infrastruktury RTW, która jest niezbędną do zapewnienia relewantnych usług dla turystów i 
zwiedzających. Do infrastruktury przynależą sieci pewne, optyczne, komórkowe, wifi sieci i satelitarne 
połączenie. Pokrycie czeskiego i polskiego obszaru sieciami określa kolejna tabela: 
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Nazwa Miejsce Opis 

Dzielnica administracyjna Miasta Krnowa 

Optyczna sieć Krnów 

Znajduje się w centrum miasta i na Osiedlu pod Cwilinem 
(kierunek Opawa). Wykonawcą jest spółka TKC System. 
Sieć umożliwia połączenie internetowe, VOIP usług, 
telewizji i usług e-shopu. 

Wifi sieć Krnów 
Spółka Fifejdy.cz udostępnia połączenie bez drutowe do 
internetu, danych, głosowych i „housingowych „ usług. 

Wifi sieć Krnów, Brantice 
Dostawca , pan Martin Dratnal, udostępnia połączenie  
internetowe i usługi w zakresie komputerowej techniki.  

Wifi sieć 
Krnów, Linhartowy, 
Miasto Albrechtice 

Dostawcą jest spółka TKC Systém. Sieć umożliwia 
połączenie internetowe, VOIP usługi i usługi e-shopu. 

Wifi sieć 
Krnów, Miasto 
Albrechtice 

Dostawca, pan Tomáń Horák, udostępnia połączenie do 
internetu. 

Wifi sieć Uwalno 
Dostawca, spółka B-NET Brumowice, udostępnia 
połączenie internetowe i komunikacyjną infrastrukturę dla 
firm. 

Pewna i komórkowa 
sieć 

Gminy dzielnicy 
administracyjnej 
Miasta Krnowa 

Dostawcą połączenia internetowego i głosowych usług 
za pośrednictwem pewne i komórkowe sieci jest spółka 
O2 (Telefónica). 

Komórkowa sieć Krnów 
Dostawca, MobilKom (UFON), udostępnia 3G 
komórkowe połączenie internetowe i głosowe usługi. 

Komórkowa sieć 
Gminy dzielnicy 
administracyjnej 
Miasta Krnowa 

Dostawcą GPRS połączenia internetowego i głosowych 
usług za pośrednictwem komórkowej sieci jest spółka 
Vodafone. 

Komórkowa sieć 
Gminy dzielnicy 
administracyjnej 
Miasta Krnowa 

Dostawcą GPRS i 4G połączenia internetowego i 
głosowych za pośrednictwem komórkowej sieci jest 
spółka  T-mobile. 

Powiat Prudnicki 

Pewna, optyczna 
sieć i wifi sieć 

Prudnik 
Dostawcą połączenia internetowego za pośrednictwem 
pewne sieci (ethernet), optyczne sieci i wifi sieci jest 
spółka Internet Serwis. 

Wifi sieć 
Gminy Powiatu 
Prudnického 

Dostawcą połączenia internetowego i głosowych VOIP 
usług za pośrednictwem hifi sieci jest spółka  
Megacentrum-Netka. 

Wifi sieć Prudnik 
Dostawcą połączenia internetowego za pośrednictwem 
wifi sieci jest spółka Flynet. 

Pewna sieć 
Gminy Powiatu 
Prudnického 

Dostawcą połączenia internetowego i głosowych usług 
za pośrednictwem pewne sieci  (ADSL, TP) jest spółka  
Netia. 

Wifi sieć 
Gminy Powiatu 
Prudnického 

Dostawcą połączenia internetowego za pośrednictwem 
wifi sieci jest spółka City Media Net. 

Wifi sieć Gmina Głogówek  
Dostawcą połączenia internetowego za pośrednictwem  
wifi sieci jest spółka  Raczek.Net. 

Satelitarne 
połaczenie 

Gminy Powiatu 
Prudnického 

Dostawcą szeroko strefowego połączenia internetowego 
za pośrednictwem satelitu jest spółka Astra2Connect. 

Satelitarne 
połączenie 

Gminy Powiatu 
Prudnického 

Dostawcą szeroko strefowego połączenia internetowego 
za pośrednictwem satelitu jest spółka Tooway. 

Satelitarne 
połączenie 

Gminy Powiatu 
Prudnického 

Dostawcą szeroko strefowego połączenia internetowego 
za pośrednictwem satelitu jest spółka TS2. 

Pewna i komórkowa 
sieć 

Gminy Powiatu 
Prudnického 

Dostawcą połączenia internetowego i głosowych usług 
za pośrednictwem pewne sieci (ADSL, TP) i GSM 
technologie jest spółka Dialog. 

Pewna i komórkowa 
sieć, Wifi sieć 

Gminy Powiatu 
Prudnického 

Dostawcą połączenia internetowego i głosowych usług 
za pośrednictwem pewne sieci (ADSL, TP), wifi sieci i 
GSM technologie jest spółka ERA. 
 

Powiat Głubczycki 

Pewna i optyczna Głubczyce Dostawcą połączenia internetowego i głosowych usług 
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Nazwa Miejsce Opis 

sieć za pośrednictwem pewne i optyczne sieci jest spółka  
Vectra. 

Wifi sieć Głubczyce 
Dostawcą połączenia internetowego za pośrednictwem  
wifi sieci jest pan Marcin Zapotoczny. 

Wifi sieć 
Gmina Głubczyce, 
Gmina Baborów 

Dostawcą połączenia internetowego za pośrednictwem 
wifi sieci jest firma Ostrog.Net. 

Wifi sieć Gmina Kietrz 
Dostawcą połączenia internetowego za pośrednictwem 
wifi sieci jest firma Kietrz.Net. 

Wifi sieć Kietrz 
Dostawcą połączenia internetowego i głosowych usług 
za pośrednictwem wifi sieci jest firma TanioFon. 

Satelitarne 
połączenie 

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego 

Dostawcą szeroko strefowego połączenia internetowego 
za pośrednictwem satelitu jest spółka Astra2Connect. 

Satelitarne 
połączenie 

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego 

Dostawcą szeroko strefowego połączenia internetowego 
za pośrednictwem satelitu jest spółka Tooway. 

Satelitarne 
połączenie 

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego 

Dostawcą szeroko strefowego połączenia internetowego 
za pośrednictwem satelitu jest spółka TS2. 

Pewna i komórkowa 
sieć 

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego 

Dostawcą połączenia internetowego i głosowych usług 
za pośrednictwem pewne sieci (ADSL, TP) i GSM 
technologie jest spółka Dialog. 

Pewna i komórkowa 
sieć, Wifi sieć 

Gminy Powiatu 
Głubczyckiego 

Dostawcą połączenia internetowego i głosowych usług 
za pośrednictwem pewne sieci (ADSL, TP), wifi sieci i 
GSM technologie jest spółka ERA. 

 

3.3 Obywatelskie wyposażenie 

3.3.1 Sportowe urządzenia 
Są  częścią dopełniającej infrastruktury RTW, która jest ważna do udostępnienia usług połączonych 
z produktami aktywnej turystyki (p. strategiczne posunięcia i wizja RTW). Poszczególne urządzenia są 
określone w kolejnych tabelach : 

 

3.3.1.1 Kąpieliska i baseny 

Nazwa Miejsce Opis 

 Dzielnica administracyjna Miasta Krnowa 

Miejskie kąpielisko Krnów 
Areał krnowskiego kąpieliska : długość 50 m, 8 pływackich 
torów, do dyspozycji minigolf, boisko do siatkówki plażowe, 
bufet.  

Miejski zakład 
kąpielowy z krytym 
basenem 

Krnów 
Długość 25 m, 6 pływackich torów, łaźnia, sauna, 
rehabilitacja. 

Miejskie kąpielisko 
Miasto 
Albrechtice 

2 napowietrzne baseny : 33x18 m a 10x5 m, woda 
ogrzewana słonecznymi kolektorami, boiska, ślizgawka, 
dziecięcy kątek z brodzikiem, bufet, restauracja, artykuły 
spożywcze. 

Basen wirnikowy 
Miasto 
Albrechtice 

Urządzenie: Apartmany Relax****.  

Kąpielisko Osoblaha 
Naturalne kąpielisko jako część sportowego areału, 50x25m, 
bufet z posiłkami. 

Powiat Prudnicki 

Letnie kąpielisko Prudnik 

Wyposażenie : 2  napowietrzne baseny do dorosłych, mały 
basen do pływających dzieci, brodzik do maluchów, 
ślizgawka, małe boisko piłki nożne, boisko do siatkówki 
plażowe. 
 

Kryty basen Prudnik 
Basen korzysta w ciągu całego roku z ofertą nauki pływania 
za kierownictwem instruktorów              do dorosłych i dzieci 
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Nazwa Miejsce Opis 

starszych 7 lat.  

Kąpielisko s plażą 
„Zielona Zatoka“  

Dębina Naturalne kąpielisko z ratownikiem. 

Miejskie kąpielisko Biała Kąpielisko o rozmiarach olimpijskich, trampolina, ratownik. 

Miejskie kąpielisko Głogówek Kąpielisko z toboganem, ślizgawką i boiskiem do dzieci. 

Powiat Głubczycki 

Kąpielisko Pietrowice Kąpielisko z wieżą do skoków i ślizgawką o długości 25 m. 

Miejskie kąpielisko Głubczyce 
Wyposażenie : 5 mniejszych basenów, boisko do siatkówki, 
dziecięcy z brodzik, ślizgawka, fontanna, parking, bufet. 

Naturalne  
kąpielisko 

„Fala“ Branice Basen w przyrodzie, 8 pływackich torów. 

 

3.3.1.2 Sportowe urządzenia 

 Nazwa Miejsce Opis 

Dzielnica administracyjna Miasta Krnów 

Sportowy areał K3 Krnów 
Nowoczesna sportowa hala z wyposażeniem : 3 korty 
tenisowe, 4 korty badmintonowe, 2 korty napowietrzne. 

Zimowy stadion  
Krystal 

Krnów Zimowy stadion do hokejowych klubów i publiczności. 

Bowling Financ Krnów 4 tory z sznurowymi kręglami. 

Bowlingowe 
centrum 

Krnów 
Bowlingowe centrum  z wypożyczalnią i przechowalnią 
rowerów. 

Finess centrum 
Jalex 

Krnów 
Rekondycyjne i relaksacyjne ćwiczenia, programy do 
ćwiczeń, możliwość osobowego trenera. 

K-SPORT  Krnów 
Boisko z sztuczną powierzchnią, solarium, aerobic, stoły 
rekondycyjne, squash, „Vacu Shape“.  

Yachtklub Krnów 
Piotrów staw – Balaton z wodną powierzchnią 36 ha. Sporty : 
windsurfing, żeglarstwo (małe żaglowki), kort tenisowy, 
boisko do siatkówki. 

Narciarski wyciąg Krnów 
Śelenburg Krnów : trasa narciarska o długości 350 – 400 m, 
nocne oświetlenie. 

Narciarski wyciąg 
Wracławek 

Hońťálkowy 
Wyposażenie : 2 narciarskie wyciągi, pierwszy o długości 
515 m i przewyższeniem 130 m, drugi o długości 330 m,  
restauracja, nocne oświetlenie, techniczne ośnieżenie. 

Tenisowe korty Krnów 2 obiekty - Smetanův okruh i TJ Lokomotywa Krnów. 

Tenisowe korty 
Miasto 
Albrechtice 

2 tenisowe korty z zapleczem : ściana treningowa, szatnie, 
prysznice, toalety. 

Siłownia 
Miasto 
Albrechtice 

Mała siłownia do kobiet wyposażona rotopedami, 
urządzeniem do siłowania piłkami do relaksowania. 

Sportowy areał z 
kempingem 

Osoblaha 
Wyposażenie : tenisowe korty, boiska, kąpielisko, bufet 
z posiłkami, zakwaterowanie w chatynkach. 

Powiat Prudnicki 

Sportowa hala Prudnik 
Wyposażenie : 3 korty do siatkówki, 2 boiska do koszykówki, 
1 kort tenisowy, boisko do piłki ręczne. 

Sportowa strzelnica Głogówek Strzelnica do sportowych klubów i publiczności. 

Sportowa hala Głogówek Hala o rozmiarach 44 x 24 m, socjalne zaplete, siłownia. 

Powiat Glubczycki 

Sportowa hala Głubczyce 
Wyposażenie : 12 boisk (badminton, siatkówka, piłka ręczna, 
koszykówka, halowa piłka nożnal). Widownia do 500 widzów. 

Orlik Głubczyce Boisko do piłki nożnej, koszykówki i kort tenisowy 

 

3.3.2 Kulturalne urządzenia 
Urządzenia wytwarzają zaplecze programowej oferty, przede wszystkim przygotowanie i realizacja 
prawidłowych kulturalnych i społecznych akcji (teatralne przedstawienia, koncerty, wystawy, wernisaże 
i jarmarki). 
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Nazwa Miejsce Opis 

Dzielnica administracyjna Miasta Krnowa 

Miejski teatr Krnów 

Monumentalna budowa Miejskiego teatru była wybudowana 
w 1928 roku według projektu architekta Leo Kammela (był 
uczniem architekta Chotěry). Teatr ma pierwiastki -. elementy 
czeskiego architektonicznego „kubismu“. Pojemność sali                               
liczy 696 miejsc. Salę można wynajmować do organizacji 
kulturalnych akcji miasta. Czynny jest bufet. 

Koncertowa sala sw. 
Ducha 

Krnów Pojemność sali - 155 miejsc, czynny jest bufet i depozyt. 

Kino Mír Krnów 
Pojemność sali – 322 miejsc. Wyposażenie : klimatyzacja, 
specjalna projekcja do nie słyszących.  

Kofola Music Club Krnów 
Music bar, mała scena, wielka scena – sale można korzystać 
do szkoleń, balów, wieczorów muzycznych. 

Kulturalny dom Osoblaha 
2 sale z pojemnością 250 i 70 miejsc służą do realizacji wiele 
różnych kulturalnych i pozostałych akcji. 

Zamek 
Linhartowyy 

Miasto 
Albrechtice 

Przestrzeń można korzystać do kulturalnych i społecznych 
akcji (wystawy, jarmarki, śluby) 

Powiat Prudnicki 

Teatralna sala Prudnik 
Pojemność sali – 216 miejsc, pojemność balkonu – 46 
miejsc, udźwiękowienie, oświetlenie. 

Konferencyjna sala Prudnik 
Pojemność 60 – 100 miejsc, można korzystać do realizacji 
konferencji, prezentacji. Wyposażenie : klimatyzacja, 
udźwiękowienie, oświetlenie. 

Taneczna sala Prudnik 
Sala z oknami, wyposażona płaskim telewizorem, 
udźwiękowieniem, oświetleniem. 

Powiat Głubczycki 

Miejski Ośrodek 
Kultury 

Głubczyce 
Pojemność sali – 330 miejsc, 2 sale do wystaw, 2 sale 
konferencyjne, muzyczne i fotograficzne studio, kino 
Centrum, sala taneczna, udźwiękowienie, oświetlenie. 

 

3.3.3 Handlowe i pozostałe usługi 
 

Według tek zwanego satelitarnego rachunku-konta, jest część poniesionych kosztów turystów i 
zwiedzających (około 20 - 30%) tworzona kosztami za towar. U zakupów artykułów spożywczych i 
konsumpcyjnych można oczekiwać wzrost kosztów turystów i zwiedzających w zakupowych centrum i 
supermarketach. Kolejna tablica przedstawia przegląd zakupowych centrum. 

 

3.3.3.1 Zakupowe centrum i supermarkety : 

Nazwa Miejsce Opis 

Dzielnica administracyjna Miasta Krnowa 

Billa Krnów Sprzedaż artykułów spożywczych i konsumpcyjnych. 

Kaufland 
Krnów – pod 
Cwilinem 

Sprzedaż artykułów spożywczych i konsumpcyjnych. 

Lidl 
Krnów – pod 
Bezručovým 
vrchem 

Sprzedaż artykułów spożywczych i konsumpcyjnych. 

Albert Krnów Sprzedaż artykułów spożywczych i konsumpcyjnych. 

Powiat Prudnicki 

Carrefour Prudnik Sprzedaż artykułów spożywczych i konsumpcyjnych. 

Albert Prudnik Sprzedaż artykułów spożywczych i konsumpcyjnych. 

Tesco Głogówek 
Sprzedaż artykułów spożywczych i konsumpcyjnych. 
 

Powiat Głubczycki 

Mega Głubczyce Sprzedaż artykułów spożywczych i konsumpcyjnych. 
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Nazwa Miejsce Opis 

Supermarket PSS Głubczyce Artykuły konsumpcyjne. 

Biedronka Głubczyce Sprzedaż artykułów spożywczych i konsumpcyjnych 

Lidl Głubczyce Sprzedaż artykułów spożywczych i konsumpcyjnych 

Lewiatan Głubczyce Sprzedaż artykułów spożywczych i konsumpcyjnych 

Novex Głubczyce Sprzedaż artykułów spożywczych i konsumpcyjnych 

Avita Głubczyce Sprzedaż artykułów spożywczych i konsumpcyjnych 

Żabka Głubczyce Sprzedaż artykułów spożywczych i konsumpcyjnych 

Rossmann Głubczyce Artykuły kosmetyczne i gospodarstwa domowego 

Natura Głubczyce Artykuły kosmetyczne i gospodarstwa domowego 

 

4 Suprastruktura ruchu turystyczno- wypoczynkowego 

4.1 Usługi informacyjne 
Informacje o ruchu turystyczno-wypoczynkowym w opisywanym obszarze są udostępniane dla 
turystów i przedsiębiorców, zwiedzających Czeską Republikę jak i Polskę, w specjalnych ośrodkach 
takich jak: centra informacyjne, internetowe portale informacyjne oraz urzędy miejskie i gminne. 

 

 Ośrodki i centrum agencji informacyjnej: 

MIC Krnov, +420 554 614 612, infocentrum.krnov@seznam.cz, www.krnov.mic.cz  

IC Dívčí Hrad, +420 554 650 014, infocentrum@divcihrad.cz 

IC Bohuńov, +420 554 642 121, oubohusov@raz-dva.cz  

PTTK Prudnik, +4877 4363941, biuro@prudnik.pttk.pl, www.prudnik.pttk.pl  

 Portały informacyjne: 

www.europraded.cz 

www.europradziad.pl  

www.jeseniky.net 

www.krnov.mic.cz  

www.mikroregionkrnovsko.cz 

www.orot.pl 

www.osoblazsko.cz 

www.powiatglubczycki.pl 

www.powiatprudnicki.pl 

 Informace i ważne kontakty: 

Urzędy miejskie: 

Baborów, +4877 4036920, sekretarz@baborow.pl, www.baborow.pl 

Biala, +4877 4387552, sekretariat@biala.gmina.pl, www.biala.gmina.pl  

Branice, +4877 4868228, ug@branice.pl, ug@branice.pl 

Glubczyce, +4877 4853021, um@glubczyce.pl, www.glubczyce.pl  

Kietrz, +4877 4854504, umig@kietrz.pl, www.kietrz.pl  

Krnov, +420 554 697 111, epodatelna@mukrnov.cz, www.krnov.cz  

Město Albrechtice, +420 554 637 391, podatelna@mesto-albrechtice.cz, www.mesto-albrechtice.cz  

Osoblaha, +420 554 642 031, podatelna@osoblaha.cz, www.osoblaha.cz  

Prudnik, +4877 4066200, um@prudnik.pl, www.prudnik.pl 
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4.2 Atrakcje 
 

Dzielnica administracyjna Miasta Krnowa 

Nazwa Miejsce Opis 

Zabytki techniki 

Kolejka 
wąskotorowa 
Osoblaha - 
Třemeńná na 
Śląsku 

Osoblažsko 

Ruch na tej trasie zaczął się już w 1898 roku. Kolejka o rozstawie 
torów 760 mm i długości 20,3 km łączy miejscowości regionu 
Osoblahy (Osoblaha - Bohuńov - Koberno - Slezské Rudoltice - 
Amalín - Horní Povelice - Dívčí Hrad - Liptáň - Třemeńná ve 
Slezsku). Znajduje się na niej 102 łuków, z tego 24 posiada mniejszy 
promień niż 100 metrów. Obecnie jest jedynym wąskotorowym 
systemem w sieci Czeskich  Kolei z systematycznymi przewozami 
pasażerskimi. W sezonie letnim jeździ pociąg turystyczny ciągnięty 
lokomotywą parową lub historyczną lokomotywą silnikową. 

Produkcja 
organów od 1873 
roku 

Krnov 
Tradycja produkcji piszczałkowych organów koncertowych i 
kościelnych różnego typu i wielkości, szkoła organistowska oraz 
muzeum. 

Obiekty historyczne 

Cmentarz 
żydowski 

Osoblaha 
Od czasów średniowiecza w Osobladze działała silna społeczność 
żydowska, której wspomnieniem jest żydowski cmentarz z około 300 
nagrobkami z okresu od XVII do XIX wieku. 

Ratusz miejski Krnov 

Trzypoziomowy, neorenesansowy budynek z secesyjnymi detalami, 
zrealizowany przez Ernsta Latzela i Aloisa Geldnera w latach 1901-3 
według projektu Moritza Hintragera w miejscu pierwotnego 
renesansowego ratusza z XVI wieku. 

Budynek Teatru 
Miejskiego 

Krnov 

Monumentalny budynek Teatru Miejskiego został wzniesiony w 1928 
roku, według projektu ucznia Kotěra - Leo Kammela, 
z wykorzystaniem elementów czeskiego kubizmu 
architektonicznego. 

Villa Flemicha Krnov 

Ten klejnot architektoniczny miasta wykorzystywany jest od 2008 
kolejnym miejscem organizowania kultury w mieście. Znajduje się 
tutaj stała  ekspozycja secesji i indywidualistycznej moderny, 
odbywają się tutaj społeczno-kulturalne, – krótkoterminowe 
wystawy, wykłady, koncerty, akcje rozrywkowe i edukacyjne itp. 

Dawny Dom 
Strzelców (dzisiaj 
Ośrodek Wolnego 
Czasu Méďa) 

Krnov 
Dzieło czołowego przedstawiciela wiedeńskiej szkoły Wagnera, 
austriackiego architekta Leopolda Bauera (pochodzący z Krnova 
profesor wiedeńskiej akademii) z 1906 roku. 

Kościół 
pielgrzymkowy 
Marii Panny 
Siedmiu Boleści 

Krnov - 
Cvilín 

Kościół pielgrzymkowy Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny 
został zbudowany w latach 1722 – 1728 na miejscu drewnianej 
kaplicy. Tradycja organizowania pielgrzymek na szczyt Cvilín trwa 
do dzisiaj od ponad 400 lat. Wieść o uzdrawiającej mocy obrazu 
Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny, który znajduje się za 
ołtarzem głównym, trwa już od średniowiecza. 

Zespół czternastu 
kaplic drogi 
krzyżowej 

Krnov - 
Cvilín 

Chodzi o wyjątkowy zespół 13 empirowych kaplic z początku XIX 
wieku oraz jednej barokowej kaplicy z 1729 roku. W okresie 
odpustów i poza nimi są często odwiedzane przez wiernych i 
turystów. 

Kościół p.w. św. 
Ducha z dawnym 
szpitalem 

Krnov 

Początki gotyckiego kościoła sięgają XIII wieku. Znajdują się w nim 
malowidła ścienne z końca XIV i początku XV wieku. Obecnie 
pomieszczenia te służą jako miejska sala koncertowa, w której 
odwiedzający mogą między innymi oglądać organy krnovskiej firmy 
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Nazwa Miejsce Opis 

Rieger-Kloss i unikaty z krnowskiego muzeum. Zwiedzanie kościoła 
z przewodnikiem organizuje Turystyczne Centrum Informacyjne 
Krnov. Konieczność wcześniejszego uzgodnienia. 

Synagoga 
żydowska 

Krnov 

Jedyna dostępna dla turystów synagoga w kraju morawsko-śląskim, 
zbudowana w 1871 roku przez Ernsta Latzela. Unikatowe 
historyczne wnętrza w stylu arabsko-hiszpańskim. Dziś służy także 
jako sala wystawowa i koncertowa ze stałą wspomnieniową 
ekspozycją o nieistniejącej społeczności żydowskiej. Właścicielem 
jest Federacja Gmin Żydowskich, prowadzącym stowarzyszenie 
Krnovská synagoga. Zwiedzanie w sezonie turystycznym w każdą 
sobotę. 

Kościół św. 
Benedykta 

Krnov - 
Kostelec 

Według najnowszych badań archeologicznych zakrystia kościoła 
pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku i była prezbiterium 
pierwotnego średniowiecznego kościoła. Chodzi o najstarszą 
dochowaną budowlę sakralną tego typu na terenie Województwa 
Morawskośląskiego. Były tu odkryte wartościowe, średniowieczne 
malowidła ścienne. Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Kościół 
Narodzenia Marii 
Panny i klasztor 
minorytów 

Krnov 

Klasztor powstał prawdopodobnie w 1273 roku za rządów czeskiego 
króla Przemysła Ottokar II. W XVI i XVII wieku były tu bite monety i 
medale krnowskich Hohenzollernów. Wnętrze kościoła zostało 
ozdobione malowidłami ściennymi znanego malarza Josefa Sterna, 
obrazy w klasztorze pochodzą z XVIII wieku i są dziełem malarza F. 
A. Sebastiniego.  Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Kościół św. 
Marcina 

Krnov 

Historia kościoła parafialnego św. Marcina sięga aż do przełomu XIII 
i XIV wieku. Chodzi o monumentalną gotycką budowlę, 
przebudowaną w późnobarokowym stylu. Posiada dwie wieże o 
charakterze obronnym. Na północnej ścianie zostały umieszczone 
cenne renesansowe nagrobki z XVI wieku a obok kościoła stoi 
kolumna maryjna z figurą Matki Bożej Niepokalanej z XVIII w. 

Zamek Linhartovy 
Město 
Albrechtice 

Zamek Linhartovy został zbudowany w drugiej połowie XVI wieku na 
skutek przebudowania linhartowskiej twierdzy na siedzibę 
renesansową.  Obok pałacu rozpościera się park pałacowy z 
wieloma gatunkami interesujących drzew ozdobnych i zabytkowym 
dębem z końca XIII wieku. Wnętrze pałacu zostało udostępnione do 
zwiedzania latem 2005 roku. Oferuje do zobaczenia wiele 
ekspozycji. Zwiedzanie zamku, po wcześniejszym uzgodnieniu, jest 
możliwe także poza czasem otwarcia (grupy min. 20 osób). 

Zamek Slezské 
Rudoltice 

Slezské 
Rudoltice 

Został zbudowany na miejscu dawnej gotyckiej twierdzy Supów 
z Fulńtejna. Za Alberta z Hodic, w ciągu XVIII wieku, pałac 
przeżywał okres rozkwitu i stał się jednym z centrów kulturalnych 
Śląska, nazywano go również śląskim „Versailles“. Do ważnych 
gości należeli król Prus Fryderyk II, pogromca Marii Teresy w 
wojnach śląskich, cesarz austriacki Józef II i przede wszystkim 
francuski literat i filozof Francois Marie Aroust, znany pod 
pseudonimem Wolter. 

Zamek Dívčí Hrad Dívčí Hrad 

Jest renesansową siedzibą, która została zbudowana na miejscu 
dawnego gotyckiego zamku w 1573 roku. W okolicy pałacu 
zachowały się kamienne mury z XIV wieku. Zamek nie jest dostępny 
dla zwiedzających. 

Ruiny grodu 
Ńelenburk 

Krnov - 
Cvilín 

Ruiny gotyckiego grodu pochodzą z I połowy XIII wieku. Zamek 
został zbudowany na miejscu prehistorycznej osady ludu pól 
popielnicowych. Dzięki najazdom wojsk węgierskiego króla Macieja 
Korwina został zniszczony a po zbudowaniu zamku książęcego w 
Krnowie został opuszczony. 
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Ruiny grodu 
Fulńtejn 

Bohuńov 

Ruiny znajdują się nad korytem rzeczki Osoblaha. W przeszłości 
chodziło o rozległy i na swoje czasy doskonale opracowany system 
fortyfikacyjny. Zamek był założony przed 1255 rokiem przez 
Herborta z Vulmu. 

Mur szwedzki Krnov 
Część pierwotnych murów miejskich. Szlachetny, renesansowy mur 
arkadowy z lunetowymi blankami został nadbudowany na miejskich 
murach za margrabiego Jana Jiřego Krnovskiego w 1529 roku. 

Muzea i ekspozycje 

Ekspozycja zamku 
Linhartovy 

Město 
Albrechtice 

Pierwsza galeria dziecięca w Czeskiej Republice, Ceramika Jana 
Kutálka, Maszyny do szycia od 1900 roku, Historia chrześcijaństwa 
na Ziemi Albrechtickiej, Zamkowa galeria obrazów, Ekspozycja 
starych mebli, Butle – flaszki – słoiki, Dzwony – dzwonki – 
dzwoneczki, Ekspozycja 900 pluszowych misiów, Ekspozycja 
pocztowa - muzeum Praga, Ekspozycja cytr akordowych, Arsenał 
zamkowy. 

Muzeum miejskie i 
sala wystawowa 

Krnov 
Długoterminowe ekspozycje muzealne z zasobów archiwalnych, 
krótkoterminowe wystawy tematyczne (historia, sztuka ). 

Wieże i miejsca widokowe 

Wieża widokowa 
Cvilín 

Krnov - 
Cvilín 

Ma 26 m wysokości i została zbudowana w 1903 roku. Chodzi o 
romantyczną kamienną budowlę, która zachowała się w 
autentycznym stanie i oferuje wspaniały widok nie tylko na Jeseniki i 
ich najwyższy szczyt Pradziad. 

Wieża widokowa 
Hansa Kudlicha 

Úvalno 

Została zbudowana w 1913 roku na cześć pochodzącego z Úvalna 
Hansa Kudlicha, najmłodszego posła wiedeńskiego sejmu. Na 
parterze znajduje się jego mauzoleum. Zwiedzanie wieży widokowej 
jest wzbogacone stałą ekspozycją historycznych fotografii i starych 
przedmiotów. 

Wieża widokowa 
Ježník na 
szczycie Vyhlídka 

Krnov 
Współczesna drewniana wieża widokowa o wysokości 17,5 m 
została wzniesiona na miejscu pierwotnej wieży z 1894 roku, która 
była pierwszą wieżą widokową w okolicy Krnova. 

Wieża widokowa 
Liptáň 

Liptáň 
Wieża widokowa Liptáň na szczycie Strážnice ma 8 m wysokości i 
oferuje widok na Nizinę Opolską, przede wszystkim na miasto 
Prudnik. 

Atrakcje przyrodnicze 

Rezerwat 
przyrody Staré 
hlinińtě ze ścieżką 
edukacyjną 

Krnov 

Znajduje się na północ od Krnova w opuszczonej, szybowej 
gliniance dawnej cegielni, o łącznej powierzchni 4,39 ha. Występują 
tu niektóre rzadkie gatunki zwierząt, zwłaszcza amfibii: traszka 
grzebieniasta (Triturus cristatus), traszka zwyczajna (Triturus 
vulgaris), traszka górska (Triturus alpestris). 

Rezerwat 
przyrody Velký 
Pavlovický rybník 
(staw) 

Slezské 
Pavlovice 

Znajduje się na terenie gmin Hlinka, Osoblaha i Slezské Pavlovice. 
W latach 1987 – 1995 naliczono tu 153 gatunki ptaków, z tego 33 
chronione. Występuje tutaj także wielka liczba różnych gatunków 
amfibii, jak kumak nizinny (Bombina bombina), żaba wodna (Rana 
esculenta) czy rzekotka drzewna (Hyla arborea). 

Rezerwat 
przyrody 
Krasovský kotel 

Krasow 

Chodzi o bogatą w gatunki łąkę mezofilną 660 m nad poziomem 
morza, z flory obficie występuje tu mieczyk dachówkowaty 
(Gladiolus imbricatus), z  chronionych gatunków roślin możemy tu 
znaleźć gółkę długostrogową (Gymnadenia conopsea), podkolan 
biały (Platanthera bifolia), stoplamek szerokolistny (Dactylorhiza 
majalis). 
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Obiekty historyczne 

Ratusz miejski Prudnik 

Pierwsze wzmianki o prudnickim ratuszu pochodzą już z czasów 
średniowiecza. Dzisiejsza forma ratusza wywodzi się z 
osiemnastego wieku, jednak w wieku dziewiętnastym zarówno 
budynek, jak i przylegająca do niego wieża zostały podwyższone. 
Dziś mieści się tutaj Urząd Stanu Cywilnego, jest on także siedzibą 
Euroregionu Pradziad. 

Willa Frankla Prudnik 
Pałacyk rodziny Frankel zwany „Białym Domem“ pochodzi z końca 
dziewiętnastego wieku. Dziś jest on miejscem organizacji imprez 
kulturalnych. 

Cmentarz 
Żydowski 

Biała 

Najstarszy i jeden z największych zachowanych cmentarzy 
żydowskich na Śląsku. Znajduje się na zachodnim stoku wzgórza 
Kopiec. Zajmuje powierzchnię 6.676 m2, na której 
zarejestrowanych zostało 907 nagrobków zachowanych w całości 
lub częściowo. Najstarsza zachowana stela stanęła na grobie 
kobiety zmarłej na przełomie 1621/1622 roku, najnowsze na 
grobach z roku 1931. Ponad połowa pochodzi z I poł. XIX w. 

Cmentarz 
Żydowski 

Prudnik 

Cmentarz został założony w dziewiętnastym wieku a do dnia 
dzisiejszego zachowało się tam ponad sto nagrobków w tym 
grobowiec odznaczającej się w dziejach Prudnika rodziny Frankel. 
Tuż przy cmentarzu położony jest obiekt, który pełnił niegdyś rolę 
domu pogrzebowego dziś jest miejscem modlitwy wyznawców 
Kościoła Zielonoświątkowego. 

Kościół św. 
Michała 
Archanioła 
   

Prudnik 
  

Kościół jest jedną z dwóch perełek barokowych w architekturze 
Prudnika. Jego obecna forma pochodzi z XVIII wieku i reprezentuje 
styl późnobarokowy. Kościół położony jest obecnie w  miejscu 
pierwszej prudnickiej świątyni wzniesionej w roku powstania miasta 
(Plac Farny). 

Kościół św. Piotra 
i Pawła 

Prudnik 

Kościół św. Piotra i Pawła jest przedstawicielem architektury 
barokowej na terenie Prudnika. Jest murowany, otynkowany i 
jednonawowy. Wnętrze kościoła zdobi charakterystyczny ołtarz 
główny. Przy kościele znajduje się klasztor oo. Bonifratrów. 

Kościół św. Anny Niemysłowice 
Kościół zbudowany został jako zbór protestancki w miejscu 
piętnastowiecznej, drewnianej świątyni. Pochodzi z szesnastego 
wieku. 

Sanktuarium św. 
Józefa 

Prudnik 

Sanktuarium św. Józefa oraz klasztor Franciszkanów w prudnickim 
lesie znajdują się pod opieką Franciszkanów. Przy Sanktuarium 
wzniesiona została kopia Groty Lourdzkiej stanowiącej doskonałe 
miejsce do modlitwy. Niewątpliwą atrakcją jest z pewnością 
związek klasztoru z osobą Polskiego Prymasa Tysiąclecia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w latach pięćdziesiątych 
dwudziestego wieku przebywał tu ponad rok podczas swego 
internowania. Dziś zakonnicy udostępniają odwiedzającym celę, w 
której Prymas spędził kilkanaście miesięcy swego życia racząc ich 
jednocześnie historią tego uwięzienia. 

Kościół 
Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii 
Panny 

Biala 
Zbudowany około roku 1270. Początkowo drewniany w XIV i XV 
w., po pożarze w 1544 r. Murowany, gotycki, pod prezbiterium 
krypta grobowa. 

Kościół św. Piotra 
i Pawła 

Biala Wzmiankowany w roku 1225. Styl gotycki, główny ołtarz barokowy. 



Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna   Inwentaryzacja infrastruktury i suprastruktury turystyki i jej stanu 

Enterprise plc, s. r. o.  Strona 17 (razem 25) 

Nazwa Miejsce Opis 

Kościół św. 
Stanisława 

Ligota Bialska 
Kościół zbudowano w ciągu roku {1908-1909} na wzór Wawelu. 
Cennymi zabytkami są trzy witraże wykonane  według projektu 
Włodzimierza Tetmajera z Krakowa. 

Wieża Bramy 
Dolnej 

Prudnik 

Pierwsze umocnienia obronne Prudnik posiadał już 
prawdopodobnie w czternastym wieku. W czasach średniowiecza 
do miasta prowadziły dwie bramy: górna zwana nyską oraz dolna, 
przy której dla wzmocnienia właściwości obronnych w piętnastym 
wieku wzniesiono kamienną wieżę.  Obiekt, który zachował się do 
czasów współczesnych jest cennym zabytkiem architektury na 
terenie miasta. Kilka lat temu Wieża Bramy Dolnej została 
gruntownie odrestaurowana. 

Wieża Zamkowa 
(Wokova) 

Prudnik 

Kamienna wieża zamkowa na planie koła o murach kilkumetrowej 
grubości zwana Wieżą Woka jest najstarszym zabytkiem Prudnika. 
Powstanie wieży datuje się na końcówkę lat pięćdziesiątych 
trzynastego wieku, choć znana jest także legenda o jej 
pochodzeniu z czasów przedchrześcijańskich, czemu zawdzięcza 
ona także nazwę Pogańska.  Zabytek stanowi pozostałość po 
średniowiecznym zamku zbudowanym na ziemi prudnickiej przez 
czeskiego rycerza Woka z Rosenberga, u stóp którego założone 
zostało miasto. 

Baszty Murów 
Miejskich 

Prudnik 

Czasy średniowiecza w Prudniku reprezentują także dwie baszty 
gotyckie stanowiące fragment piętnastowiecznych, obronnych 
murów miejskich. Wykonane z kamienia i cegły budowle w historii 
swej pełniące funkcje arsenału, więzienia miejskiego, schroniska 
młodzieżowego oraz wieży ciśnień obecnie są siedzibą Muzeum 
Ziemi Prudnickiej. 

Wieża Nyska – 
wieża wodna 

Biala 
Zbudowana w 1606 roku przez Prószkowskiego w celu 
doprowadzenia wody do zamku. Murowana, renesansowa. 
Pierwotnie posiadała dach kryty gontem. 

Ruiny zamku 
templariuszy 

Chrzelice 

Zamek w Chrzelicach powstał w XIII w. na suchej kępie wśród 
bagnisk. Wybudowali go prawdopodobnie joannici. Z 
templariuszami łączy go wzmianka ze starych dokumentów, 
podających iż w 1306 r. wieś należała do tego zakonu. W XVII w. 
warownię przebudowano na barokową rezydencję. 

Muzea i ekspozycje 

Muzeum Ziemi 
Prudnickiej 

Prudnik 

W Muzeum Ziemi Prudnickiej znajduje się ekspozycja militariów, 
dział archeologiczny prezentujący między innymi formy odlewnicze 
narzędzi i ozdób z brązu, oraz dział etnograficzny prezentujący 
stroje ludowe, przedmioty używane w gospodarstwach domowych 
subregionu oraz narzędzia związane z obróbką lnu i tkactwem. 
Muzeum czynne jest: od wtorku do piątku od 8.00 - 16.00, w drugą 
i czwartą niedzielę miesiąca 10.00 - 16.00 oraz w innych terminach 
po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Centrum tradycji 
tkackiej - Muzeum 
Ziemi Prudnickiej 

Prudnik 
Ekspozycja historii rozwoju tkactwa, dotycząca szczególnie okresu 
jego rozkwitu w XIX wieku – fabryka Frotex pruskiego 
przedsiębiorcy Hermanna Frankla. 

Wieże i miejsca widokowe 

Wieża widokowa 
przy kościele 
pielgrzymkowym 
św. Józefa 

Prudnik 

Piętnastometrowa, pięciopoziomowa drewniana wieża położona 
jest tuż przy Sanktuarium św. Józefa w Prudniku. Trzy tarasy 
widokowe na wieży pozwalają turystom podziwiać przepiekną 
panoramę Prudnika. 
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Miejsce widokowe Wieszczyna 

Piętnastometrowa, pięciopoziomowa drewniana wieża widokowa 
położona jest w malowniczej miejscowości o nazwie Wieszczyna u 
stóp wzniesienia o nazwie Długota. Wieża pozwala podziwiać 
panoramę Prudnika, Gór Opawskich wraz z ich najwyższym 
szczytem  Kopą Biskupią, oraz pobliskich miejscowości. 

Atrakcje przyrodnicze 

Park miejski Prudnik 

Prudnicki park założony został w 1880 roku. Ideą założenia parku 
było połączenie go z okolicznymi lasami, co ułatwiać miało 
naturalną wędrówkę zwierząt mających stanowić jednocześnie jego 
atrakcję. Z czasem park zyskiwał kolejne cenne elementy 
architektury ogrodowej w tym pomnik polującej Diany, fontannę, 
czy ogródek jordanowski. Jednym z takich elementów jest także 
altana dawniej zwana pawilonem muzycznym. 

Rezerwat leśny 
Jeleni dwór 

Biala 

Rezerwat przyrody „Jeleni Dwór” został utworzony 1 stycznia 1959 
roku w celu ochrony zachowanego fragmentu boru mieszanego 
dawnej Puszczy Niemodlińskiej. Rezerwat zajmuje powierzchnię 
3,49 ha lasu mieszanego położonego w odległości około 6 km od 
miejscowości Chrzelice w gminie Biała. 

 

Powiat Glubczycki 

Nazwa Miejsce Opis 

Zabytki techniki 

Wiadukt kolejowy 
Nowa 
Cerekwia 

Chodzi o ciekawostkę techniczną na trasie Baborów – Pilszcz. 

Obiekty historyczne 

Drewniany kościół 
św. Józefa 

Baborów 

Jeden z nielicznych na Opolszczyźnie drewnianych kościółków 
założonych na planie krzyża greckiego stanowiący przykład 
twórczej sztuki i kultury ludowej regionu. Wybudowany został w 
latach 1700-1702. Położony na niewielkim wzniesieniu, wokół 
którego rozciąga się cmentarz, otoczony starymi brzozami, lipami 
i drzewami morwowymi, dodają one uroku i powagi tej ciekawej 
architektonicznie świątyni Bożej. 

Ratusz miejski Głubczyce 
Ratusz miejski wzniesiony w latach 2005-2008 w stylu 
pseudorenesansowym na ruinach ratusza zniszczonego w 1945. 

Rynek Opawica 
Na rynku w Opawicy znajdują się dwie figury z XVIII w.: św. Jana 
Nepomucena i Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 

Dworzec kolejowy Głubczyce 
Zbudowany został w II połowie XIX w. w kształcie lokomotywy 
parowej i w niezmienionym kształcie zachował się do dzisiaj. 

Kościół Trójcy 
Świętej 

Opawica 

Barokowy kościół p.w. Trójcy Świętej zbudowano w 1730 r., lecz 
pierwsza wzmianka o jego istnieniu pochodzi z 1410 r. Wewnątrz 
budowli zachowały się piękne freski, rokokowa ambona w 
kształcie łodzi i chrzcielnica ołtarzowa oraz tzw. „Praskie 
Dzieciątko“. 

Kompleks 
szpitalny biskupa 
Józefa Nathana, 
Kościół p. w. Św. 
Rodziny 
v Branicach 

Branice 

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych to kompleks 
zbudowany przez biskupa Nathana w latach 1904-1939 i 
zwyczajowo nazywany „Miasteczkiem Miłosierdzia”. Na jego 
terenie w latach 1929-32 wzniesiono kościół p.w. Świętej 
Rodziny wzorowany na starożytnych bazylikach chrześcijańskich. 
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Kościół 
Wniebowzięcia 
Marii Panny 

Pilszcz 

Gotycko-renesansowy kościół z końca XVI w. został 
przebudowany i powiększony w 2. poł. XVIII w. (część 
wschodnia). Pięciokondygnacyjna wieża ma przekrój kwadratu, a 
ostatnia kondygnacja, nadbudowana w XVII w. - ośmioboku. 
Miejsce pielgrzymkowe. 

Kościół 
Narodzenia 
Najświętszej  
Marii Panny 

Lubotyń 
Kościół Poświecony Matce Bożej stał już przed reformacją 
zbudowany z cegieł. Po kontrreformacji w 1691 r. przebudowano 
go o dobudowę wierzy. 

Barokowy Kościół 
św. Tomasza 

Kietrz 
Pierwsza wzmianka pochodzi z 1266 r. Kilkakrotnie był 
niszczony, a obecny odbudowano po pożarze w stylu barokowym 
w latach 1720-22. 

Kościół 
Narodzenia 
Najświętszej Marii 
Panny 

Głubczyce 
Gotycki kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny z XIII w., rozbudowany w XIV w., a następnie w latach 
1903-1907 wg projektu M. Hasaka. 

Kościół i Klasztor  
Franciszkanów 

Głubczyce 
Kościół i klasztor franciszkanów zostały ufundowane w 1448 roku 
przez ostatniego księcia - Przemyślida opawsko-głubczyckiego 
Jana Pobożnego. Pierwotnie zbudowany był z drewna. 

Kościół 
Podwyższenia 
Krzyża św. 

Bogdanowice 
Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. zbudowany w 
1910 r. Wewnątrz renesansowe  kamienne płyty nagrobne 
Bogdanowskich  z czeskimi napisami. 

Kościół św. Piotra 
i Pawła 

Nowa 
Cerekwia 

Kościół wzniesiono w latach 1783-1787. Reprezentuje styl 
mieszany - barokowo-klasycystyczny. Wnętrze wykonane zostało 
dość jednolicie pod koniec XVIII wieku. 

Kościół św. 
Bartłomieja 

Dzierżysław 
Kościół parafialny św. Bartłomieja w miejscowości Dzierżysław 
wzmiankowany w 1483 r., zbudowany w XV w., w okresie 
Reformacji w ręku protestantów. 

Kościół 
Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii 
Panny 

Branice 

Pierwsza wzmianka o kościele w Branicach pochodzi z 1248 r. 
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
wzniesiono w 1792 r. i rozbudowano w latach 1888-1889 i 1913-
1914. 

Zespół Pałacowo 
Parkowy 

Nasiedle 
Barokowy pałac wzniósł w 1730 r. Antoni Sedlnicki. Wewnątrz 
zachowały się sztukaterie i plafony o tematyce mitologicznej. 

Ruiny kościoła 
św. Mikołaja 

Włodzienin 

Wartość kulturową oraz atrakcję przedstawiają ruiny kościoła 
cmentarnego we Włodzieninie z XV-XVI wieku bardzo pięknie 
położonego na wzniesieniu, z którego można podziwiać 
panoramę wsi Włodzienin i okolic. 

Muzea i ekspozycje 

Powiatowe 
Muzeum Ziemi 
Głubczyckiej 

Głubczyce 
Muzeum mieści się w odbudowanym w latach 2006-2008 
ratuszu miejskim. Muzeum posiada 4 działy: edukacyjny, 
etnograficzny, archeologiczny, historyczny, sztuki. 

Ekspozycji 
pamięci 
narodowej 

Głubczyce 
Wystawa pamiątek związanych z historią Polski v szkole ZŚM 
Głubczyce. 

Ekspozycja 
folkloru śląskiego 

Sucha Psina 
Regionalna Izba Tradycji w której podziwiać można ekspozycję 
zebranych przedmiotów życia codziennego rdzennych 
mieszkańców Suchej Psiny. 

Ekspozycja 
„Miasteczko 

Branice 
Ekspozycja znajduje się w kompleksie szpitalnym biskupa 
Józefa Nathana. 
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Nazwa Miejsce Opis 

Miłosierdzia“ 
biskupa Nathana 

Stałą ekspozycja 
archeologiczna 

Kietrz 

Zabytki kamienne, gliniane, brązowe i żelazne, fotograficzną 
historię badań, rekonstrukcje kilku grobów ciałopalnych i 
szkieletowych z różnych epok i wydawnictwa dotyczące 
archeologii Kietrza. Stałą ekspozycję archeologiczną jest częścią 
Izby Pamięci, istniejącej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kietrzu. 

Wieże i miejsca widokowe 

Miejsce widokowe 
na wieży 
ratuszowej 

Głubczyce 
Z odbudowanej wieży Ratusza rozciąga się wspaniały widok na 
Głubczyce i okolice. 

Atrakcje przyrodnicze 

Chroniony 
krajobraz 

Mokre – 
Lewice 

Fragment Gór Opawskich w okolicach Mokrych i Lewic należy do 
najrzadziej odwiedzanych miejsc w regionie, mimo że obfituje w 
osobliwości przyrodnicze i krajoznawcze. Jednakże dla tych, 
którzy lubią spokój i wytchnienie, jest miejscem wręcz 
wymarzonym. 

Las Głubczycki z 
aleją lipową 

Głubczyce 

Las Głubczycki posiada znaczne walory bioterapeutyczne i ma 
duże znaczenie dla turystyki i wypoczynku mieszkańców 
Głubczyc. Las Miejski z miastem łączy trzyrzędowa Aleja 
Lipowa, będąca pomnikiem przyrody. 

Park miejski Głubczyce 

Park miejski rozciąga się w południowej części miasta, ze 
wschodu na zachód wzdłuż lewego brzegu rzeki Psiny. Jego 
założenie miasto zawdzięcza radnemu, lekarzowi medycyny 
Josephowi Laufferowi, który w roku 1837 wystąpił z inicjatywą 
osuszenia bagien i usunięcia drugiego koryta Psiny, 
przebiegającej dawniej przez środek dzisiejszego parku. 

Rezerwat 
przyrody „Góra 
gipsowa“ ze 
ścieżką 
dydaktyczną 

Kietrz 
Ścisły rezerwat florystyczny roślinności kserotermicznej, 
stepowej, czyli sucholubnej i światłożądnej. Utworzony został w 
1957 r. na terenie dawnej kopalni gipsu. 

 

4.3 Piesze trasy turystyczne 
Krnów – Ježník – Radimský kopiec – Grodzki potok – Zatór, 18 km 

Úvalno – Warta, 2,5 km 

Krnów – Jeźnik – Krasów – Karłowice – Wrbno pod Pradziadem, 25,5 km 

Krnów – Cwilin -  Warta – Uwalno – Lichnów – Miłocice nad Opavą, 28 km 

Trasa turystyczna IV. Park przyrodniczy Chrzelice - rezerwat Jeleni Dwór - częściowo Bory 
Niemodlińskie, 6 km 

Trasa turystyczna V. Biała-Dobroszewice-Lubrza-Prudnik-Głuchołazy 

Trasa turystyczna VI. Biała-Śmicz-Ścinawa Nyska-Nysa 

Trasa turystyczna VII. Biała-Solec-Rostkowice-Mochów-Głogówek 

 

4.4 Drogi rowerowe 

Nazwa drogi 
rowerowej 

Opis drogi rowerowej Długość 
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Nazwa drogi 
rowerowej 

Opis drogi rowerowej Długość 

Czesko – polska 
dalekosiężna droga 
rowerowa 

Mikułowice - Jeseník - Krnów - Opava - Bogumin - Orłowá - 
Jabłunków - Bukowiec 

     231 km 

Drogi rowerowe  
Opawica 

Drogi rowerowe obok Opawicy są wspólnym projektem czeskich i 
polskich miast: Krnów, M.Albrechcice, Uvalno, gminy 
Osobłaźska, Głogówek, Głubczyce a Branice. 

 

Droga rowerowa nr. 55: Jesenik - Dzietrzychów - Rejwiz - “dolina 
Czarnej Opawy” - “Draków” - Herzmanowice - Holczowice - 
Hynczyce - M.Albrechtcice - Linhartczice - Piękne łączki - Krnów 
– Opawa (86 km) 

 

Droga rowerowa nr. 503: Krnów - Brancice - Zatór - Leskowiec 
n.M. - Bogdanowice - Górniejsze Kunczyce - Kerharcice – 
rezerwuar wodny  Kruźberk (grodza) (do  Starégo Jiczyna 88 km) 

 

Droga rowerowa nr. 6116: Miasto Albrechcice - Piskorzów -  
Śł.Rudolcice - Dolne Powelice – Boguszów -  Osobłaga – 
przejście graniczne (25,7 km) 

 

Polska droga rowerowa nr. 34: Wiechowice (przejście graniczne) 
- Wysoka - Branice - Bliszczice - Lewice - Zubrzyce - Chrostno - 
Pietrowice - Chomiaza - Krasne Pole - Opawica - Dobieszow - 
Rowne - Goluszowice - Glubczyce - Pomorzowiczki - 
Pomorzowice - Raclawice Slaskie - Dzierzyslawice – Glogowek 
(91 km) 

      220 km 

Śłąska magistrala Jesenik – Krnów - Opawa- Wielkie Hoszczyce – Hluczyn- 
Ostrawa 

160 km 

Czesko- Polska 
droga rowerowa 

Krnow - Pietrowice- Opawica - Dobieszów - Równe - 
Gołuszowice – Głubczyce 

36,5 km 

Droga rowerowa     
nr.6159 

Glawnica-Swobodne Herzmanowice-Sosnowa- Úbło- Pochnia 
rezerwat wodny – Byków - Uwalno 

25 km 

Droga rowerowa     
nr.6165 

Úwalno – Byków – Laryszów – Dubnica - Zatór 14,4 km 

Droga rowerowa     
nr.6166 

Úwalno – Brumowice – Wiekie Heralcice – Sadek- Nowy Dwór u  
Scieborzyc 

14,5 km 

Droga rowerowa     
nr.6076 

Holczowice – skrzyżowanie Jelenie, Czeska Wieś    (Wrbno i 
okolica/ skrzyżowanie nad Gajówką - Karłowice 

9,5 km 

 

4.5 Pojemności  zakwaterowania 
Pojemności  zakwaterowania tworzą podstawową część suprastruktury RTW. Nie istnieje jednolita 
kategoryzacja urządzeń w Czeskiej Republice i w Polsce. Ze względu do twórczości produktów jest w 
kolejnych tabelach wprowadzony spis-wykaz urządzeń zakwaterowania według jego charakteru. 

4.5.1 Hotele 

Nazwa Liczba łóżek Miejsce 

Dzielnica administracyjna Miasta Krnowa 

Hotel Cvilín 32 Krnov 

Hotel Pepa 31 Krnov 
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Hotel Praha 79 Krnov 

Hotel Steiger 37 Krnov 

Hotel Dlouhá Voda 180 
Dlouhá Voda - Hynčice u 
Krnova 

Hotel Město Albrechtice 35 Město Albrechtice 

Powiat Prudnicki 

Hotel Oaza  49 Prudnik 

Hotel Obuwnik  15 Łąka Prudnicka  

Hotel & Restauracja "Pod Łysą" 20 Biała 

Powiat Glubczicki 

Hotel Domino 80 Głubczyce 

 

4.5.2 Pensjonaty 

Nazwa Liczba łóżek Miejsce 

Dzielnica administracyjna Miasta Krnowa 

Pensjonat Eso 35 Krnov 

Pensjonat Larischova vila 27 Krnov 

Pensjonat Eva 10 Krnov 

Pensjonat Koliba 44 Krnov 

Pensjonat Plaváček 10 Krnov 

Pensjonat U Rajfů 6 Krnov 

Pensjonat Ńelenburg 29 Krnov 

Pensjonat pod Duby 22 Bohuńov 

Pensjonat Elińka 27 Holčovice 

Pensjonat ZAMO 23 Holčovice - Spálené 

Pensjonat Eden 12 Jindřichov 

Pensjonat Marie 15 Město Albrechtice 

Pensjonat Hájenka 25 Petrovice 

Pensjonat Karlův dvůr 18 Petrovice 

Pensjonat Psí pohoda 8 Třemeńná 

 

4.5.3 Schroniska turystyczne i domy noclegowe 

Nazwa Liczba łóżek Miejsce 

Dzielnica administracyjna Miasta Krnowa 

Dom noclegowyTJ Lokomotiva Krnov 45 Krnov 

Turystyczny dom noclegowy 30 Osoblaha 

Powiat Prudnicki 

Młozieżowy dom zakwaterowania Podstawowej 
szkoły w Łączniku  25 Łącznik 

Powiat Glubczicki 

Turystyczna chata młodzieży w Pietrowicach 35 Pietrowice 

 

4.5.4 Kwatery prywatne 

Nazwa Liczba łóżek Miejsce 

Dzielnica administracyjna Miasta Krnowa 

Robert Schaffartzik 12 Bohuńov 

Josef Vendolský 6 Bohuńov 

Jarmila Schnaubeltová 12 Dolní Povelice 

Naděžda Koutná 6 Holčovice 

Marie Raclavská 11 Lichnov 

Apartmán u Kaldů 5 Osoblaha 

Lubomír Labaj 7 Třemeńná 
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Powiat Prudnicki 

Prywatne zakwaterowanie   „U Olajossych"  4 Biała 

 

4.5.5 Chaty i domki 

Nazwa Liczba łóżek Miejsce 

Dzielnica administracyjna Miasta Krnowa 

Chata Křížová 17 Křížová 

Chałupa pod lasem 10 Arnultovice - Jindřichov 

 

4.5.6 Kempingi 

Nazwa Liczba łóżek Miejsce 

Dzielnica administracyjna Miasta Krnowa 

Kemping Osoblaha 20 Osoblaha 

Powiat Glubczicki 

Kemping Pietrowice 80 Pietrowice 

 

4.5.7 Rancza, agroturystyka 

Nazwa Liczba łóżek Miejsce 

Dzielnica administracyjna Miasta Krnowa 

Farma Foltis 10 Janov 

Ranczo Solný Potok 6 Hynčice - Město Albrechtice 

Powiat Prudnicki 

Centrum agroturystyczne Końskie Zacisze  12 Łąka Prudnicka  

Centrum Agroturystyczne  „Dziki Raj" 12 Łącznik 

Centrum Agroturystyczne Adam Wojtuś 6 Łącznik 

Centrum Agroturystyczne Krysztof Burosz 10 Łącznik 

 

4.5.8 Pozostałe możliwości zakwaterowania 

Nazwa Liczba łóżek Miejsce 

Dzielnica administracyjna Miasta Krnowa 

Centrum kształcenia Slezské univerzity 84 Krnov 

Areał rekreacyjny Bohuńov 102 Bohuńov 

BOTOS 8 Bohuńov 

Zajazd Holčovice 8 Holčovice 

Szkoła podstawowa Holčovice 40 Holčovice 

Willa Anna 10 Jindřichov 

Internat przy SŃZS Město Albrechtice 100 Město Albrechtice 

Meta Rekrea 54 Petrovice 

Zajazd Lerche 12 Zátor - Loučky 

Powiat Prudnicki 

Gminne centrum kulturalne w  Białej  22 Biała 

Centrum rekreacyjne „Zielona Zatoka“ 24 Łącznik 

 

4.6 Pojemności wyżywienia 
Nazwa Miejsce 

Dzielnica administracyjna Miasta Krnowa 

Restauracja Barbara Krnov 

Bistro Halfar Krnov 
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Bistro Transgolf Krnov 

Bowling Steakhouse Krnov 

Bufet U Rajfů Krnov 

Kaktus Krnov 

Družba Krnov 

Herbaciarnia – kawiarnia Ninive Krnov 

Golf Krnov 

Hermes Krnov 

Janina Krnov 

Kelta Krnov 

Kotelna Krnov 

Las Vegas Krnov 

Pizzerie Miláno Krnov 

Restauracja i Motel Alvin Úvalno 

Restauracja Na Pile Brantice 

Na rozcestí Krnov 

Na Vyhlídce Krnov 

Na Ńpici Krnov 

Restauracja Dworcowa Krnov 

Oáza Krnov 

Orient Krnov 

Pivnice Krnov 

Pivnice Cobra Krnov 

Pizzerie Na výsluní Krnov 

Pizzerie Slon Krnov 

Pod Cvilínem Krnov 

Kawiarnia Pohoda Krnov 

Restauracja  Prezident Krnov 

Restauracja Patriot Krnov 

Restauracja Sklípek Krnov 

Restauracja U žida Krnov 

Restauracja Strážińtě Úvalno 

Kawiarnia U Houdků Krnov 

Restauracja U Jezu Krnov 

Restauracja U Kvasničků Krnov 

Restauracja U Minarčíků Krnov 

Campanula Krnov 

Restauracja Ńárka Krnov 

Zajazd Holčovice Holčovice 

Restauracja WESTERN Vysoká - Bartultovice 

Restauracja U Kańtanu Třemeńná 

Restauracja we Vraclávku Hońťálkovy - Vraclávek 

Powiat Prudnicki 

Centrum Agroturystyczne  Złoty Potok  Prudnik 

Centrum Agroturystyczne  Leśny Wypoczynek  Prudnik 

Restauracja MIT Prudnik  

Restauracja Concordia  Prudnik 

Restauracja Canada Dream  Prudnik 

Restauracja Classic  Prudnik 

Pizzerie Camelot  Prudnik 

Pizzerie Coco Prudnik 

Kawiarnia Prudnik 

Kawiarnia Rzemieślnik  Prudnik 

Restauracja Szafa  Moszczanka  

Restauracja Parkowa  Moszczanka  

Ferma pstręgowa  „U Bodzia" Moszczanka  

Ferma pstręgowa  „Pstrąg"  Moszczanka  

Restaurace "U Hupki" v Solci Gostomia 
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Restauracja "U Suchiego" v Krobuszi Biała 

Restauracja "U Kołka" v Pogórzi Łącznik 

Powiat Glubczycki 

Restauracja u Kurka Głubczyce 

Cafe Paradiso Głubczyce 

Restauracja Italia Głubczyce 

Drink Bar Maraton Baborów 

Joker Baborów 

Kawiarnia pod orzechem  Baborów 

Amarena Baborów 

Pub Centrum Baborów 

Wegas Nowa Cerekwia 

PHU Grzesik Pietrowice Wielkie 

Restauracja ludowa  Kietrz 

Restauracja Miraż Kietrz 

Grand-Cafe Kietrz 

 

 


