
Śląska wieś -  
rozwój przedsiębiorczości

Gmina Strumień

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Doświadczenia wynikające z  funkcjonowania i  działalności w  Polsce w  latach 2007-
2013 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pokazują, iż dobrze działająca Sieć służy 
prawidłowemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i  organizacjami 
zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich. KSOW działała jako forum aktywnej 
wymiany wiedzy o dobrych praktykach i doświadczeniach we wdrażaniu programów 
i  projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich, jak również 
wspiera administrację rządową i samorządową w realizacji zadań z zakresu rolnictwa 
i terenów wiejskich.
KSOW ma charakter otwarty. Zadaniem Sieci jest skupianie wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w  rozwój obszarów wiejskich, w  tym instytucji i  organizacji 
pozarządowych oraz struktur administracji rządowej i samorządowej. W Polsce będą 
to struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i  krajowym) oraz 
zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz 
mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Strukturę KSOW w  Polsce zapewniają: jednostka centralna, jednostki regionalne, 
wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (WODR) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie (CDR). Funkcję jednostki centralnej KSOW pełni Instytucja zarządzająca, 
czyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zgodnie z przepisami krajowymi upoważnił 
Fundację Pomocy dla Rolnictwa FAPA w drodze rozporządzenia do pełnienia tej funkcji. 
Jednostki regionalne umiejscowione są w samorządach województw. 
Sieć realizuje swoje zadania w  oparciu o  jeden Plan działania opracowany na okres 
wdrażania PROW 2014-2020, na podstawie dwuletnich Planów operacyjnych. Plan 
działania określa cele i priorytety KSOW do osiągnięcia aż do 2023 roku, zgodnie z zasadą 
n+3. Plan działania gwarantuje ciągłość realizacji działań przez cały okres wdrażania 
PROW 2014-2020.
Cele KSOW, określone w PROW 2014-2020 i w art. 54 ust 2 rozp.1305/2013,  
są następujące: 

 ʟ zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu  
programów rozwoju obszarów wiejskich,

 ʟ podniesienie jakości wdrażania PROW,
 ʟ informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce  

rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania,
 ʟ wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie  

i na obszarach wiejskich,
 ʟ aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Informacje dotyczące Sekretariatu Regionalnego  
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
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W Województwie Śląskim Sekretariat Regionalny KSOW został utworzony w Wydziale 
Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W  dniu 12 
października 2015r. został zatwierdzony Plan działania KSOW na lata 2014-2020 oraz 
Plan operacyjny na lata 2014-2015. Na Plan operacyjny Województwa Śląskiego składają 
się operacje przyjęte do realizacji (własne oraz partnerów) oraz część informacyjno-
promocyjna określona w Planie komunikacyjnym. Łączna kwota przeznaczona na Plan 
to 500.000,00 zł. Obecnie trwają przygotowania do utworzenia Planu operacyjnego na 
lata 2016-2017. Więcej informacji na stronie www.ksow.pl . 

Lista operacji do realizacji w ramach Planu operacyjnego na lata 2014-2015  
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Śląskiego. 

 ʟ „Mszańskie smaki jesieni” – promocja zrównoważonego rozwoju w Gminie Mszana 
– Gmina Mszana

 ʟ „Śląska wieś – rozwój przedsiębiorczości” – Gmina Strumień
 ʟ „Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich” – Gmina Pilica
 ʟ „Przykład nowoczesnych działań krajów nadbałtyckich w zakresie 

przedsiębiorczości, inspiracją dla innowacyjnego myślenia i działania młodzieży  
– wyjazd studyjny” – Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

 ʟ „Jak zostać przedsiębiorczym mieszkańcem wsi” – Stowarzyszenie Krzewienia 
Kultury i Dawnych Tradycji Gminy Wręczyca Wielka

 ʟ „Wyjazd studyjny połączony z organizacją spotkań informacyjnych z zakresu 
pszczelarstwa” – Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach

 ʟ Spartakiada KGW pt. „Jak się downi na dziedzinie bawióno” – Rejonowy Związek 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej

 ʟ „Tradycje związane z Hołdymasem Gazdowskim” – Ośrodek Promocji Gminy 
Węgierska Górka

 ʟ „Funkcjonowanie gospodarstw edukacyjnych i agroturystycznych na przykładzie 
Szwajcarii – wyjazd studyjny” – SR KSOW – działanie własne

 ʟ „Świetlica wiejska jako centrum integracji lokalnej – konferencja” – Zarząd 
Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach

Niniejszy folder został wydany w związku z organizacją konferencji przez Gminę Strumień 
w  dniach 29-30.10.2015r. pt. „Śląska wieś-rozwój przedsiębiorczości”. Konferencja ta 
odbyła się w ramach Planu Operacyjnego na lata 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Śląskiego. 

Informacje dotyczące Sekretariatu Regionalnego  
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
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Celem zorganizowanej konferencji była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz 
aktywizacja mieszkańców wsi pod kątem działalności pozarolniczej dzięki której możliwa 
jest poprawa jakości życia i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Dzięki 
konferencji uczestnicy mogli dowiedzieć się jak wykorzystywać znane sobie tradycje 
i zwyczaje do promocji własnych ekologicznych produktów i miejsc, które umożliwiają 
prowadzenie zdrowego stylu życia, przy okazji ukazując swój region jako atrakcyjny. 

Najważniejsze punkty i panele tematyczne konferencji  
„Śląska wieś - rozwój przedsiębiorczości”:

Dzień I – 29.10.2015r.
1. Sprzedaż bezpośrednia jako element rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich - p. dr inż. Małgorzata Bogusz Uniwersytet Rolniczy Kraków
2. Obsługa klienta i techniki sprzedaży - p. Iwona Wróbel-Olszak Śląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Pszczynie 

3. Formy sprzedaży bezpośredniej produktów z gospodarstw rolnych  
(przepisy prawne). - p. Iwona Wróbel-Olszak Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Częstochowie - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie

4. Przykłady zastosowania dobrych praktyk w sprzedaży bezpośredniej (przykłady 
z Polski oraz z krajów Europy) - p. Iwona Wróbel-Olszak Śląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Częstochowie - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie 

5. Sprzedaż okazjonalna żywności podczas imprez – p. Agnieszka Zoń Śląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Oddział Bielsko-Biała 

6. Zwiedzanie „Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój od kuchni czyli jak działamy”

Dzień II – 30.10.2015r. 
1. Wizyta w Centrum Pasterskim, w Bacówce - tradycyjne produkty Regionalne  

Piotra i Marii Kohut w Koniakowie 
2. Zwiedzanie Galerii Sztuki Regionalnej „Chata na Szańcach” w Koniakowie
3. Zwiedzanie zagrody edukacyjnej „Kozia Zagroda” w Brennej połączona z pokazem 

wyrobu sera i warsztatem obróbki wełny
4. Wizyta u P. Czesława Kanafek w Bładnicach Dolnych – wytwórcy historycznych armat 
5. Wizyta w Agroturystyce „Gajówka” w Bładnicach Dolnych wraz z podsumowaniem 

konferencji

Informacje dotyczące Sekretariatu Regionalnego  
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
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Gmina Strumień Atrakcje turystyczne i rekreacyjne

Strumień to jedno z najmniejszych miast województwa śląskiego, urokliwie położone 
nad rzeką Wisłą, w  północnej części powiatu cieszyńskiego, nieopodal Zbiornika 
Goczałkowickiego. 6 sołectw znajdujących się wokół Strumienia: Bąków, Drogomyśl, 
Pruchna, Zbytków, Zabłocie i  Zabłocie Solanka tworzą jedną gminę, która zajmuje 
powierzchnię 58,46 km². 
Gmina Strumień posiada szereg walorów. Jednym z  nich jest korzystne położenie 
komunikacyjne. Przez gminę przebiegają drogi o znaczeniu ponadlokalnym: krajowa 
Katowice-Wisła i wojewódzka Cieszyn-Katowice. Blisko stąd do znanych miejscowości 
wypoczynkowych w Beskidach np. Ustronia, Wisły czy Brennej. Strumień leży na szlaku 
atrakcyjnych ścieżek rowerowych. Rzeka Wisła, lasy z  obfitą ilością grzybów, liczne 
stawy i zbiorniki wodne dodają malowniczości okolicy i stanowią rozrywkę dla rzeszy 
wędkarzy, a ponadto zachęcają do wypoczynku w ciszy w kontakcie z przyrodą. Gmina 
Strumień to obszar, gdzie podtrzymuje się tradycje rybackie, gdzie związek ludności 
z gospodarką stawową sięga wielu wieków, stąd też zwykło się mówić o Strumieniu jako 
stolicy „Żabiego Kraju”.

Staw w Strumieniu
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Urząd Miejski w Strumieniu
ul. Rynek 4 
43-246 Strumień
tel.: 33 85 70 142 
fax: 33 85 70 247
e-mail: sekretariat@um.strumien.pl 
www.strumien.pl 

Wnętrze Ratusza  
w Strumieniu

Wnętrze Ratusza  
w Strumieniu
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Gmina Strumień Atrakcje turystyczne i rekreacyjne

Strumień -  
Park Miejski

Strumień -  
Fontanna solankowa  
w Parku Miejskim

Strumień -  
Teren rekreacyjno-sportowy 
w Parku Miejskim
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Strumień -  
Plenerowe szachy

Strumień -  
Pomnik Ofiarom  

Hitleryzmu

Strumień -  
Park Miejski
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Gmina Strumień Atrakcje turystyczne i rekreacyjne

Parafia Rzymsko-Katolicka – Sanktuarium Św. Barbary w Strumieniu
ul. 1 Maja 9 
43-246 Strumień
tel.: 33 85 70 146
www.parafia.strumien.com

Strumień -  
Wnętrze 
Sanktuarium  
św. Barbary

Strumień - 
Sanktuarium  
św. Barbary
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Galeria Pod Ratuszem
Galeria Pod Ratuszem mieści się w piwnicach Urzędu Miejskiego. Odbywają się w niej 
kameralne wystawy, wernisaże i spotkania autorskie. 
Czynna jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Strumieniu. 
Bliższe informacje w sekretariacie lub w Referacie Rozwoju i Promocji  
33 8 570 182 lub 33 8 540 829.

Galeria  
Pod Ratuszem  
w Strumieniu

Strumień -  
Rynek nocą
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Gmina Strumień Atrakcje turystyczne i rekreacyjne

Parafia Ewangelicko-Augsburska 
w Drogomyślu
pl. Kościelny im. F. Kalisza 2 
43-424 Drogomyśl
tel.: 33 85 72 123
e-mail: drogomysl@luteranie.pl 
www.drogomysl.luteranie.pl 

Zbytków -  
Las zbytkowski

Zabłocie - 
Kapliczka 

św. Jana 
Nepomucena



Śląska wieś -  rozwój przedsiębiorczości Gmina Strumień

Gmina Strumień Atrakcje turystyczne i rekreacyjne

11

Drogomyśl -  
Wnętrze Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego

Bąków -  
Dom modlitw Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej

Drogomyśl -  
Dwór Baronów  

Kalischów
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Gmina Strumień Atrakcje turystyczne i rekreacyjne

Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Częstochowskiej w Drogomyślu
Plac Dobrego Pasterza 2 
43-424 Drogomyśl
tel. 33 857 21 29
e-mail: drogomysl@katolik.bielsko.pl

Drogomyśl -  
Wnętrze Kościoła 
Katolickiego 
w Drogomyślu

Drogomyśl - Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. Matki Bożej 
Częstochowskiej
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Pruchna - Izba Regionalna im. Emilii Michalskiej mieści się w  Gminnym Centrum 
Integracji Wsi w Pruchnej. Zwiedzający Izbę mogą zapoznać się z życiem i twórczością 
poetki-malarki Emilii Michalskiej i rzeźbiarza Ludwika Habarty. Ekspozycja składa się 
z  pamiątek, obrazów olejnych i  malowanych na szkle, tomików wierszy, wycinanek 
i wyklejanek oraz rzeczy osobistych poetki-malarki a także dokumentacji twórczości 
rzeźbiarza. Można też zobaczyć wystawę fotograficzną „Pruchna dawniej i  dziś”.  
Pieczę nad Izbą sprawuje Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruchna, można ją zwiedzać  
po umówieniu się z opiekunem, p. Henryką Brańczyk.
ul. Główna 53, 43-523 Pruchna 
tel.: 505 929 978

Pruchna -  
Pomnik Bohaterom 
Synom Gminy 
Pruchnej poległym  
w wojnie światowej 
dla wolności  
narodów

Pruchna -  
Krzyż pokutny
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Gmina Strumień Atrakcje turystyczne i rekreacyjne

Pruchna - Ośrodek Jazdy Konnej „Etna Ranch”
ul. Dębowa 15, 43-523 Pruchna
tel.: 509 345 616
Na terenie ośrodka znajduje się obecnie 8 koni oraz 2 kuce, na których prowadzone są 
jazdy konne oraz oprowadzania dla najmłodszych gości. Jazdy odbywają się pod okiem 
wykwalifikowanego instruktora jazdy konnej na maneżu piaskowym lub w terenie.
Ośrodek Etna Ranch organizuje zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Ponadto 
na terenie stajni istnieje możliwość zakupu godzinnej sesji masażu sportowego dla koni, 
prowadzonego przez dyplomowaną masażystkę II stopnia. 
Konie wynajmowane są też do sesji fotograficznych. 
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Strumień - Gospodarstwo Rybackie, Agroturystyka „Leśny Staw”,  
Marzanna i Kazimierz Akus
ul. Leśna 10, 43-246 Strumień
tel.:  601 406 408
W Gospodarstwie Rybackim i  Agroturystycznym „Leśny Staw” można skorzystać 
z łowiska o powierzchni ok. 1,70 ha. Można tu wypożyczyć sprzęt wędkarski i pływający 
(rower wodny i  łódki). Można też kupić ryby z  hodowli: karpia, amura, szczupaka,  
lina, karasia i  okonia. Miejsce to warto także odwiedzić, aby zobaczyć pochodzące 
z  XVIII wieku słupy graniczne, które znajdują się w  okolicy. W  1742 r. Strumień  
stał się miastem granicznym pomiędzy Prusami i Austrią, a cesarskie służby ustawiły 
kamienne słupy graniczne na terenie obecnej gminy Strumień. Z jednej strony słupa 
wykuta jest austriacka korona, a z drugiej pruski orzeł.
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Gmina Strumień Atrakcje turystyczne i rekreacyjne

Bąków - Gospodarstwo Rybackie Piotr Hansel
ul. Wiślańska 12, 43-246 Bąków
tel.  692 877 711, 604 093 821
Gospodarstwo prowadzi całoroczną sprzedaż ryb: karpia, suma afrykańskiego, amura, 
pstrąga, szczupaka i  tołpygi. Łowisko jest zasilane rybami z  własnej hodowli, które 
karmione są w sposób naturalny. W okresie letnim można tam łowić też sumy afrykańskie. 
Na terenie łowiska funkcjonuje bar, w którym można zakupić napoje oraz zjeść posiłek. 
Na miejscu można wypożyczyć sprzęt wędkarski oraz zakupić przynęty. 
Na terenie łowiska można urządzać grill, a  dzieci mogą skorzystać z  placu zabaw. 
Na jednym ze zbiorników wybudowano molo. 
Dla gości bezpłatny parking. 
Łowisko czynne jest od 1.04 do 30.12 w godzinach 6:00 – 21:00.
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Strumień - Białogród - osada warowna z X w. 
43-246 Strumień
www.bialogrod.pl
tel. 531 371 108, 694 200 450
W osadzie warownej Białogród z X wieku można zobaczyć rekonstrukcję architektury, 
powszechnej we wczesnym średniowieczu na terenie Śląska Cieszyńskiego. Osadę tworzy 
zabudowa i mieszkają tu zwierzęta najstarszych ras znanych z tej części Europy. Wioska 
żyje i funkcjonuje w sposób podobny do warunków wczesnośredniowiecznych, tak aby 
goście mogli przenieść się w czasie i odetchnąć od zgiełku współczesnej cywilizacji. 
Walory turystyczno-edukacyjne podnosi fakt, że osadę tworzą pasjonaci i  jest stale 
rozbudowywana. Osada oferuje udział w warsztatach, dzięki którym można nauczyć się 
wielu średniowiecznych rzemiosł. 
Otwarte: codziennie  
od 9:00 do 22:00.
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Gmina Strumień Atrakcje turystyczne i rekreacyjne

Miejskie Centrum Kultury  
i Rekreacji w Strumieniu
ul. Młyńska 14
tel. 662 303 995 - rezerwacja kortów
W centrum znajduje się basen odkryty 
z dwutorową zjeżdżalnią, korty tenisowe, 
boisko do squasha i plac zabaw dla dzieci. 
Korty Tenisowe czynne są od kwietnia do 
listopada w godzinach od 9:00 do 20:00

Obiekt Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji Korty tenisowe, korty do squasha  
i plac zabaw dla dzieci

Basen Miejski Basen Miejski
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Izba Regionalna nosi imię Mariana Wójtowicza, znawcy folkloru i  miłośnika Ziemi 
Cieszyńskiej. Jedno pomieszczenie Izby ma wystrój mieszkania mieszczan strumieńskich, 
w drugim zgromadzono sprzęty, narzędzia i wytwory strumieńskich rolników i cechów 
(wyroby ceramiczne, bednarskie, kowalskie, pszczelarskie) i  fotografie dawnych 
rzemieślników przy pracy. Zgromadzono też meble, obrazy, naczynia oraz ręcznie robione 
firanki, obrusy i makatki. Odbywają się tu spotkania z zakresu edukacji regionalnej dla 
przedszkolaków i uczniów. 
Opiekunem Izby jest Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Strumieniu. 
Izba jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Izba Regionalna  
im. Mariana Wójtowicza  
w Miejsko-Gminnym  
Ośrodku Kultury  
w Strumieniu
ul. Młyńska 14 
43-246 Strumień 
tel.: 516 241 210

Sala widowiskowa na 180 osób Plac zabaw dla dzieci
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Hala Sportowa w Strumieniu
ul. Młyńska 5
tel. 33 85 71 707
www.sport.strumien.pl
Czas pracy:  od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-22:00; 

sobota, niedziela - według harmonogramu wynajęć.
Hala o wymiarach 37 m x 20m ze stałą widownią na 220 miejsc. 
Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 
W hali sportowej znajduje się również siłownia sportowa oraz miejsca noclegowe.
Istnieje możliwość noclegów dla grup zorganizowanych.
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Strumień -  
Ogólnodostępne 

wielofunkcyjne  
boisko sportowe  

za Gimnazjum

Drogomyśl -  
Miasteczko  

Ruchu Drogowego

Drogomyśl -  
Wielofunkcyjne  

boisko sportowe  
przy Zespole Szkół
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Gmina Strumień Wydarzenia kulturalne

Gminne Kolędowanie: styczeń
Miejsce: kościoły znajdujące się na terenie gminy Strumień – co roku inny
Coroczne spotkania z kolędą, w których udział biorą chóry, zespoły wokalne i muzyczne 
działające na terenie gminy Strumień.

Plenerowa Droga Krzyżowa: V Niedziela Wielkiego Postu
Miejsce: Rynek w Strumieniu
Droga Krzyżowa ze sceną ukrzyżowania Jezusa na Rynku w Strumieniu.

Niedziela Palmowa
Miejsce: Rynek w Strumieniu
Uroczyste poświęcenie palm poprzedzone sceną biblijną i procesją Jezusa na osiołku 
z apostołami, dziećmi i dorosłymi w strojach żydowskich. 

Miesiąc Kobiet: marzec
Miejsce: sala widowiskowa emgok-u 
Cykl marcowych koncertów, pokazów makijażu, spotkań z dobrą kuchnią i innych 
atrakcji z myślą zwłaszcza o Paniach.

Strumieński Festiwal Artystyczny: czerwiec
Strumieński Festiwal Artystyczny powstał by integrować lokalną społeczność gminy Strumień. 
W jego ramach odbywa się organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Promuje on również twórców i artystów z gminy Strumień poza jej granicami. 
Festiwal SFart to przegląd zespołów, warsztaty plastyczne dla dzieci, taniec ognia, scena wolna 
dla każdego, a także konkursy fotograficzne i wideo oraz wystawy z różnych dziedzin sztuki.

Staromiejska Wiosna: pierwszy weekend czerwca
Miejsce: Rynek w Strumieniu
Największa plenerowa impreza w gminie Strumień ściągająca ludzi z bliższej i dalszej okolicy, 
a także liczne estradowe gwiazdy.

Wybrane imprezy cykliczne odbywające się na terenie gminy
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Dzień Dziecka: pierwszy piątek czerwca
Miejsce: Rynek w Strumieniu
Popołudnie przeznaczone na atrakcje dla najmłodszych mieszkańców gminy. Tego dnia nikt nie 
wychodzi z pustymi rękami: są zabawy, konkursy i mnóstwo dziecięcych uśmiechów.

Spotkanie Motocykli Zabytkowych: lipiec
Miejsce: park miejski w Strumieniu
Impreza, na której co roku prezentuje się blisko setka zabytkowych motocykli 
wyprodukowanych przed rokiem 1975 i mnóstwo innych młodszych,  
ale równie atrakcyjnych pojazdów.

Dzień Tradycji, Stroju, Pieśniczki i Tańca ludowego: lipiec
Miejsce: park miejski w Strumieniu
Spotkanie z tradycją na wielu przestrzeniach: w tańcu, muzyce, strojach, jedzeniu. 
Zaangażowanie w organizację, zwłaszcza strumieńskiego koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, 
gwarantuje świetną zabawę.

Gminne Dożynki: wrzesień
Miejsce: co roku inne sołectwo gminy Strumień
Impreza, która łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. Organizacja imprezy wyraża szacunek 
do rolników i ciężkiej pracy którą wykonują. 

Jesienne Dorotki: październik
Miejsce: sala widowiskowa emgok-u
Koncerty, podczas których organizator proponuje gwiazdy z najwyższej półki.  
Propozycja dla każdego odbiorcy, niejednokrotnie z naciskiem na młodzież.

Żywa szopka: Wigilia Bożego Narodzenia – Niedziela Chrztu Pańskiego
miejsce: obejście przy Sanktuarium św. Barbary
Popularna na całym Śląsku i nie tylko żywa szopka w której znajdują się liczne zwierzęta – 
m.in. wielbłąd Czesiu, alpaki, osiołek, wyrażająca wielkość tajemnicy wcielenia Syna Bożego. 
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Jesienne Dorotki

Staromiejska Wiosna

Koncert w ramach obchodów Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich

Spotkanie motocykli zabytkowych Dzień Tradycji, Stroju, Pieśniczki  
i Tańca Ludowego
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Gminne Kolędowanie

Misteria Plenerowe Misteria Plenerowe

Gminne Kolędowanie

Strumieńskie Betlejem
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Ekomuzeum to sieć atrakcji w terenie prezentujących „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe – pozwala w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać i doświadczyć 
różnych wartości regionu.
Cele tworzenia ekomuzeów:

 ʟ ochrona zasobów naturalnych i kulturowych;
 ʟ odkrywanie i inwentaryzacja miejscowego dziedzictwa,
 ʟ zaangażowanie lokalnej społeczności i wzmacnianie lokalnej tożsamości,
 ʟ rozwój lokalnej turystyki,
 ʟ promocja lokalnych wytworów.

Ekomuzeum „Żabi Kraj”, skupia obiekty oraz miejsca z  siedmiu gmin Żabiego Kraju 
(Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice).
Ekomuzeum „Żabi Kraj” zaprasza w niezwykłą podróż po wyjątkowych miejscach, na 
spotkanie z  przyrodą, w  otoczeniu dużej i  małej, stojącej i  płynącej wody, z  ludźmi, 
którzy z pasją prezentują lokalną kulturę, rękodzieło, sztukę i żywe tradycje. Można tu, 
w malowniczych krajobrazach dowiedzieć się, na czym polega gospodarka stawowa oraz 
spróbować wielości smaków różnorodnych ryb słodkowodnych, tradycyjnych potraw 
i  lokalnie produkowanego wina. Ponadto można skorzystać z  walorów leczniczych 
bogactw tego terenu.

Koordynator Ekomuzeum:  
Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj”
ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów
tel./fax: 33 487 49 55 lub 797 410 135
e-mail: biuro@zabikraj.pl 
www.zabikraj.pl
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Aplikacja mobilna  
Ekomuzeum „Żabi Kraj”
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Aplikacja mobilna Ekomuzeum „Żabi Kraj” ułatwia poznanie „żywego” dziedzictwa 
przyrodniczego, kulturalnego i  historycznego Żabiego Kraju. Nie tylko wprowadza 
użytkownika w  specyfikę regionu, ale jest też bazą zawierającą mnóstwo informacji 
praktycznych. Czytelna i dobrze skomponowana grafika, lista obiektów podzielonych 
na kategorie, najciekawsze trasy turystyczne i  wydarzenia mogą być podstawą do 
przyjemnego spędzenia czasu w tych okolicach.
Poznaj Żabi Kraj z mobilnym przewodnikiem, odwiedź uzdrowisko z wieloletnią tradycją, 
poznaj przyrodę, tradycję, sztukę i rzemiosło, a także posmakuj różnorodnych produktów, 
nie tylko ryb ale też miodu i wina, przejdź licznymi trasami Nordic Walking i poznaj 
niezwykłe zakątki dzięki trasom rowerowym. Zaglądnij do licznych Izb Regionalnych, 
które nie tylko gromadzą wspaniałe eksponaty, ale są też źródłem informacji o regionie, 
jego obyczajach i historii.
Aplikacja powstała w  ramach współpracy Lokalnej Grupy Rybackiej „Żabi Kraj” 
ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia oraz Lokalną Grupą Rybacką „Dorzecze Soły 
i Wieprzówki” w ramach środka 4.2 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Aplikację można pobrać na stronie: http://ekomuzeumzabikraj.pl/apka 
Aplikacja wykorzystuje technologię GPS, pokazując pozycję użytkownika i lokalizacje 
obiektów. Działa w trybie online i offline.
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Gmina Strumień Noclegi na terenie Gminy Strumień

Willa Rufina
ul. Rynek 11 
43-246 Strumień
tel.: 691 660 021
www.willarufina.pl 
e-mail: kontakt@willarufina.pl
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Obiekt restauracyjno-hotelowy  
jest możliwość skorzystania  
z usług restauracji  
w godz.10:00-22:00.

Restauracja – hotel „Chata po zbóju”
ul. Wiślańska 16 
43-246 Bąków
tel.: 693 802 211, 609 712 372
http://chatapozboju.pl/ 
e-mail: restauracja-biuro@o2.pl
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Hotel-Restauracja Nova
ul. 1 Maja 15 
43-246 Strumień
tel.: 33 8571 711, 509 937 191, 503 168 030
www.restauracja-nova.com.pl 
e-mail: rnova@interia.pl
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Zajazd Kuchnia Polska Restauracja i Pokoje 
ul. Wiślańska 3B 
Zbytków 
43-246 Strumień 
tel.: 33 8570 588, 601 455 300 
www.hotel.fhp-adampol.pl 
e-mail: adampol@fhp-adampol.pl
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Noclegi na terenie Gminy Strumień

Gospodarstwo agroturystyczne Wodna Dolina
ul. Cicha 28 
43-523 Pruchna
tel.: 606 490 731, 694 884 868
www.wodna.dolina.ox.pl 
e-mail: wodna_dolina@wp.pl 
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Punkt Informacji Turystycznej w Strumieniu

Zapraszamy: od wtorku do soboty w godzinach: 8.00 - 16.00, 
w niedzielę, poniedziałki oraz święta - nieczynne
ul. Rynek 2 
43-246 Strumień
tel. 33 8570 048
e-mail: strumien@silesia.travel 
www.silesia.travel
Oferujemy:

 ʟ informację na temat historii, atrakcji turystycznych, imprez kulturalnych,  
tras rowerowych, bazy noclegowej i gastronomicznej miasta i gminy Strumień

 ʟ stały, bezpłatny dostęp do internetu oraz infokiosku
 ʟ bezpłatne ulotki, broszury, informatory oraz materiały promocyjne  

miasta i gminy Strumień, a także z innych  
regionów kraju (Śląsk Cieszyński i Beskidy,  
Metropolia Silesia, Subregion Zachodni,  
Jura Krakowsko-Częstochowska)

Zapraszamy na audiowycieczkę  
po stolicy „Żabiego Kraju” 
„Tam, gdzie królowa polskich rzek...” (dla dorosłych) 
„W krainie utopca” (dla dzieci)
(Audioprzewodnik – do wypożyczenia na miejscu  
po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem)

TUTAJ RÓWNIEŻ TURYSTA MOŻE OTRZYMAĆ  
OZDOBNĄ PIECZĄTKĘ, POTWIERDZAJĄCĄ  
POBYT W „ŻABIM KRAJU”.
Punkt Informacji Turystycznej w Strumieniu  
nie prowadzi sprzedaży.
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