
LokaLna Strategia rozwoju LgD „CieSzyńSkiej krainy” na Lata 2009-2015 
okreśLa Działania mająCe na CeLu m.in.:

 podniesienie wartości kapitału ludzkiego, jego kwalifikacji i aktywności;

 umacnianie tożsamości regionalnej i lokalnej przejawiającej się w podejmowaniu ak-
tywnych działań nakierowanych na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, przyrod-
niczego itp.;

 wzrost poziomu przedsiębiorczości mieszkańców skutkujący rozwojem małych firm 
oraz kreowaniem oferty turystycznej i tworzeniem produktów lokalnych;

 podtrzymywanie unikatowych walorów obszaru decydujących o wysokiej jakości życia 
wynikające z atrakcyjności przestrzeni publicznej, dobrego stanu środowiska przyrod-
niczego, malowniczego krajobrazu;

 zapewnienie dobrego dostępu do informacji o obszarze dla podmiotów zewnętrznych 
i wewnętrznych oraz wspólna promocja i tworzenie wizerunku obszaru objętego funk-
cjonowaniem LGD.

Warto zwrócić uwagę na „Chlebową Chatę” w Górkach Małych, gdzie poznamy tradycyjną 
metodę wypieku chleba i wykonamy własnoręcznie podpłomyki. Będąc w okolicy nie zapo-
mnijmy odwiedzić także bogate w wydarzenia kulturalne Muzeum Zofii Kossak. Wśród zabyt-
ków architektury godne polecenia są: skoczowski Rynek, barokowy ratusz w Strumieniu czy 
renesansowy pałac w Kończycach Małych, gdzie już od 20 lat co roku odbywa się festiwal mu-
zyki wokalnej „Viva il Canto”. Na sportowo żyje Gmina Goleszów i Hażlach, przebiegają przez 
nie bowiem liczne trasy rowerowe, z kolei najodpowiedniejszym miejscem na podreperowanie 
zdrowia jest Gmina Dębowiec, ze względu na bogate w jod i brom wody solankowe. Przyrodni-
czą osobliwością Gminy Chybie jest Jezioro Goczałkowickie (objęte programem Natura 2000), 
miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków, co sprawia, że jest ono odwiedzane przez ornitologów 
z całej Polski.  

Pod względem kulturowym jest to teren ściśle związany z folklorem cieszyńskim. Składają 
się na niego gwara cieszyńska (ukształtowana w wyniku oddziaływania języka polskiego i cze-
skiego, a także wpływów języka niemieckiego z czasu zaborów), unikatowy w skali regionalnej 
strój cieszyński, tradycje i obrzędy, a także wyjątkowa architektura i rzemiosło. Na tym obszarze 
mocno rozwinęły się też tradycje ekumenizmu i tolerancji – społeczności katolików i ewangeli-
ków żyją tutaj w zgodzie i harmonii, wspólnie podejmując wiele inicjatyw. 

Wszystkie miejscowości oferują szereg atrakcji – zabytków i osobliwości przyrody. Co jed-
na to ciekawsza… Można się o tym przekonać min. podczas corocznego święta „Cieszyńskiej 
Krainy”, kiedy to lokalni artyści i rzemieślnicy prezentują swoje wyroby, panie z KGW kuszą przy-
smakami, a pracownicy Stowarzyszenia służą swoją wiedzą i doświadczeniem. Wydarzenie, któ-
remu towarzyszy również konkurs wiedzy o UE, podejmowane jest od 2009 r. i odbyło się  już 
w Strumieniu, Zebrzydowicach i Skoczowie. 

Informacja turystyczna:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
Łączka 71, 43-426 Dębowiec
 Tel. 33 8588351
 e-mail: gok@debowiec.cieszyn.pl

cIEKaWa mIEjsca I oBIEKty turystycznE:
 Fontanna solankowa w Dębowcu
 Dawna remiza strażacka w Dębowcu
 Dwór w Dębowcu
 Kościół Św. Jakuba Apostoła w Simoradzu
 Kościół Ew-Augsburski w Simoradzu
 Krzyż na Kępie Ogrodzeńskiej

Gmina Dębowiec leży w zachodniej części Pogórza Cieszyńskiego, w trójkącie miast 
Cieszyn-Skoczów-Strumień, w dolinie rzeki Knajki, dopływie Wisły, która bierze początek 
pod górą Chełm. Dębowiec to gmina wiejska obejmująca swym zasięgiem 7 sołectw: Dębo-
wiec, Ogrodzoną, Simoradz, Iskrzyczyn, Kostkowice, Gumna i Łączkę o łącznej powierzchni 
4248 ha. Jej obszar zamieszkuje 5529 osób.

Położona w dolinie potoku Knajka, wśród licznych stawów rybnych, gmina Dębowiec 
jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Śląska Cieszyńskiego, idealnym miej-
scem na wakacyjny wypoczynek.
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Informacja turystyczna:
Urząd Gminy w Chybiu
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie
 Tel. 33 856 10 96
 e-mail: promocja@chybie.pl

cIEKaWa mIEjsca I oBIEKty turystycznE:
 Rezerwat przyrody Rotuz 
 Jezioro Goczałkowickie 
 Kościół pw. Chrystusa Króla w Chybiu 
 Obraz Matki Boskiej Gołyskiej 
 Dworek w Mnichu
 Fontanna w Chybiu

Gmina Chybie leży na skraju Pogórza Cieszyńskiego, w zakolu rzeki Wisły, kierującej tu-
taj swój bieg na wschód do kotliny Oświęcimskiej. Pobliskie Jezioro Goczałkowickie, sztucz-
ny zalew zbudowany w latach pięćdziesiątych, stał się rajem dla wędkarzy. Myśliwi nato-
miast z upodobaniem polują w okolicznych lasach.

Jezioro Goczałkowickie, liczne stawy, ptactwo wodne łąki, lasy stanowią niewątpliwie 
atuty Chybia. Ciekawe przyrodniczo zakątki można zobaczyć jeżdżąc rowerem po „Żabim 
Kraju”. Niezwykłą osobliwością na terenie gminy jest unikatowy rezerwat torfowiskowy „Ro-
tuz”, w którym występuje chroniona roślina owadożerna – rosiczka okrągłolistna. Oprócz 
wycieczek rowerowych, podziwiania pięknej przyrody w Chybiu warto zwrócić uwagę na 
życie kulturalne, które skupione jest wokół Gminnego Ośrodka Kultury oraz Amatorskiego 
Klubu Filmowego „Klaps”.
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Informacja turystyczna:
Gminne Centrum Informacji w Hażlachu
ul. Główna 57, 43-419 Hażlach
Tel./ fax:  33 852 23 63
e-mail:  gci@hazlach.pl, www.hazlach.pl

cIEKaWa mIEjsca I oBIEKty turystycznE:
 Kościół św. Bartłomieja w Hażlachu 
 Kościół św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
 Zespół pałacowy  (Pałac Thunów i park) w Kończycach Wielkich
3. Kościół św. Rocha w Zamarskach
4. Kaplica Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich
5. Sędziwe Dęby 

Gmina Hażlach leży w zachodniej części Pogórza Cieszyńskiego, w pagórkowatym tere-
nie wśród malowniczych pól, lasów i stawów doliny rzeki Olzy oraz jej licznych dopływów, 
które dodatkowo urozmaicają krajobraz. Z większości pagórków roztacza się widok na dużą 
część Beskidu Śląskiego. 

Na terenie gminy zachowały się  dwa, bardzo interesujące zabytkowe kościoły: najstar-
szy na Ziemi Cieszyńskiej drewniany kościół św. Rocha w Zamarskach z 1731 roku w stylu 
barokowym oraz kościół św. Michała w Kończycach Wielkich wybudowany w 1777 roku 
w  stylu barokowym ze średniowiecznymi dzwonami.  
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Informacja turystyczna:
Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach
ul. Ks. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice
Tel./ fax:  32 469 34 25
e-mail:  gci@gok.zebrzydowice.pl

cIEKaWa mIEjsca I oBIEKty turystycznE:
 Zamek w Zebrzydowicach
 Drewniany kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego 
 w Marklowicach Dolnych 
 Drewniany Kościół Parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża w Kaczycach
 Zamek w Kończycach Małych
 Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
 w Kończycach Małych
 Ośrodek sportów wodnych

Zebrzydowice to gmina położona w południowej, cieszyńskiej części województwa 
śląskiego, nad rzeka Piotrówką, w Bramie Morawskiej. Gmina leży na ważnym szlaku ko-
munikacyjnym, posiada węzeł kolejowy łączący Polskę z południem Europy. Na jej terenie 
znajdują się też dogodne połączenia drogowe z Republiką Czeską.

Zebrzydowice kojarzą się głównie z największym na południowym krańcu Polski ko-
lejowym przejściem granicznym, na terenie gminy nie brakuje jednak cennych zabytków, 
takich jak pałac Larischów czy zamek w Kończycach Małych.
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Informacja turystyczna:
Gminne Centrum Informacji w Goleszowie
ul. Cieszyńska 29, 43-440 Goleszów
Tel./ fax:  33 479 99 28
e-mail:  gci_goleszow@interia.pl

cIEKaWa mIEjsca I oBIEKty turystycznE:
 Zbiornik wodny „Ton”,  w Goleszowie
 Kościół p.w. św. Marcina w Lesznej Górnej
4. Izba Regionalna „U Brzezinów” w Cisownicy
 Zamek w Dzięgielowie
3. Mały Skansen Kisielów
5. Góra Tuł (621 m) 

Gmina Goleszów położona jest w południowej części Polski, na terenie Beskidu Śląskie-
go. Administracyjnie należy do  powiatu cieszyńskiego, obejmując jego południowo - za-
chodnią część.

Niewątpliwym atutem Gminy jest fakt, iż sąsiaduje ona z zabytkowym Cieszynem oraz 
uzdrowiskiem Ustroń. Wielkim walorem Gminy Goleszów jest także urozmaicone ukształto-
wanie terenu. Średnia wysokość wynosi 350 metrów nad poziomem morza i sprawia, że z 
licznych wzniesień i pagórków rozciągają się malownicze widoki na pasmo Beskidu Śląskie-
go zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie
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Informacja turystyczna:
Gminny Punkt Informacji Turystycznej
ul. Wyzwolenia 77,  43-438 Brenna
 Tel. 33 858 69 71
 e-mail: it@brenna.org.pl

cIEKaWa mIEjsca I oBIEKty turystycznE:
1. Dworek Myśliwski „Kończakówka” w Brennej 
4. Katolicki kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Brennej
2. Muzeum Zofii Kossak – Szatkowskiej w Górkach  Wielkich
3. Chlebowa chata w Górkach Małych 
5. Kościół p.w. Św. Jana Nepomucena w Brennej Leśnicy
6. Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich

Gmina Brenna położona jest w południowo-wschodniej części powiatu cieszyńskiego 
należącego do województwa śląskiego, na wysokości 420m n.p.m 

Gmina posiada szerokie zaplecze turystyczne z rozległą bazą noclegową. Mieszkańcy 
i turyści mogą korzystać z licznych obiektów sportowych i rekreacyjnych (hala sportowa, 
przystanie kajakowe, stadnina koni, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, basen kryty, wy-
ciągi narciarskie).
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cIEKaWa mIEjsca I oBIEKty turystycznE:
 Kościół katolicki pw. św. Barbary w Strumieniu
 Ratusz oraz starówka w Strumieniu
2. Fontanna solankowa w Strumieniu
3. Krzyż Pokutny w Pruchnej
5. Pałac Callischów w Drogomyślu
6. Kościół ewangelicko – augsburski w Drogomyślu

Gmina Strumień jest najbardziej na północ wysuniętą częścią powiatu cieszyńskiego. Ze 
względu na obecność licznych stawów i akwenów wodnych gmina jest nazywana „Żabim 
Krajem”. W gminie mieszka prawie 12,5 tys. mieszkańców, w samym Strumieniu ponad 3,5 
tys. To jedno z najmniejszych miast województwa śląskiego z najstarszym ratuszem na rynku.

W Strumieniu znajduje się m.in. najstarszy w województwie śląskim ratusz z 1628 r., 
Rynek otoczony jest urokliwymi kamieniczkami  z XVIII i XIX wieku. Na środku stoi pomnik 
Jezusa Chrystusa z 1886 r. Gmina jest bogata w zabytki, które znajdują się nie tylko w mie-
ście ale również w sołectwach.

Malownicze krajobrazy, folklor cieszyński i tradycje ekumenizmu, wyróżniają tereny wcho-
dzące w skład Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” na tle innych. Od 
2008 roku Stowarzyszenie podejmuje wiele działań, które nie tylko dostarczają wiedzy o fundu-
szach europejskich, ale przede wszystkim aktywizują mieszkańców. 

Osiem podbeskidzkich gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Skoczów, Stru-
mień i Zebrzydowice wchodzących w skład „Cieszyńskiej Krainy” zachęcają do odwiedzenia bo-
gatego w unikatową przyrodę, tradycję i kulturę urokliwego zakątka. 

Walory przyrodnicze i krajobrazowe powodują, że obszar ten jest wyjątkowy z punktu wi-
dzenia turystyki i wypoczynku. Przez tereny te biegną liczne trasy rowerowe min. Wiślańska 
Trasa Rowerowa, trasa Śladami Stroju Cieszyńskiego, szlak dziedzictwa kulturalno – przyrod-
niczego - Greenway, ścieżki przyrodnicze, ścieżki zdrowia oraz wiele innych. Podczas wyprawy 
możemy wielokrotnie się zatrzymać, by zobaczyć z bliska interesujące miejsca i uczestniczyć 
w ciekawych imprezach zorganizowanych przez nasze Stowarzyszenie. 
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Informacja turystyczna:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
ul. Rynek 9, 43-246 Strumień
Tel./ fax:  33 857 01 74
e-mail:  mgokstrumien@interia.pl

StowarzySzenie LokaLna Grupa Działania 
„CieSzyńSka kraina” 
ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów
Tel./ fax:  33 487 49 42
e-mail:  biuro@cieszynskakraina.pl, www.cieszynskakraina.pl
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Informacja turystyczna:
ARTadres, Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Skoczowie
Rynek 18, 43-430 Skoczów
Tel./ fax:  33 853 38 54 wew. 137
e-mail:  artadres@um.skoczow.pl, promocja@um.skoczow.pl

cIEKaWa mIEjsca I oBIEKty turystycznE:
 Kaplicówka
 Skoczowski Rynek, Ratusz oraz rzeźba Trytona
 Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkandra
5. Muzeum im. Gustawa Morcinka
4. Kościół ewangelicki p. w. św. Trójcy
 Kościół parafialny p. w. św. św. Piotra i Pawła 

Gmina Skoczów jest malowniczym zakątkiem Powiatu Cieszyńskiego, wkomponowana 
w krajobraz wzniesień podnóży Beskidu Śląskiego. Położona jest w dolinie Wzgórza Kapli-
cówka oraz Górki Wiślickiej, na wysokości od 260 do 389 m.n.p.m. Zajmuje obszar 63 km².

Zielona, górska okolica zachęca do aktywnego wypoczynku. Skoczów posiada dosko-
nałe warunki do wędrówek pieszych oraz jazdy rowerowej. Kompleksy leśne na przedmie-
ściach miasta to idealne tereny spacerowe, które połączone zostały ścieżkami rowerowymi 
na wałach rzeki Wisły.
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