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             Zamek Ogrodzieniec

Zamek Ogrodzieniec – ruiny zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 
wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Podzamcze w województwie 
śląskim, w powiecie zawierciańskim, około 2 km na wschód od Ogrodzieńca. Zamek 
został wybudowany w XIV – XV w. przez ród Włodków Sulimczyków.



               Birów
Birów (461 m) – skaliste wzgórze na Wyżynie Częstochowskiej we wsi Podzamcze 

koło Ogrodzieńca. Znajduje się po północnej stronie zabudowanego obszaru tej 
miejscowości i jest bezleśne. Dzięki temu rozciąga się z niego panorama widokowa 

obejmująca cały horyzont. Ze wzgórza widoczny jest m.in. pobliski, położony na Górze 
Janowskiego Zamek Ogrodzieniec wraz z najwyższym wzniesieniem Wyżyny 

Krakowsko-Częstochowskiej – skałą Czubatką, a także Zamek w Smoleniu i wzgórze 
Suchy Połeć



         Muzeum Browaru Żywiec

Muzeum Browaru Żywiec zostało uruchomione 9 września 2006 roku w wykutych w 
skale piwnicach leżakowych żywieckiego browaru z okazji 150-lecia jego istnienia



Zamek w Będzinie
Zamek Będziński – średniowieczna warownia obronna wzniesiona w połowie XIV 

wieku przez Kazimierza Wielkiego w systemie tzw. Orlich Gniazd w Małopolsce, 4,5 km 
od granicy ze Śląskiem, na wzgórzu nad Czarną Przemszą; wielokrotnie niszczona, 

odbudowana w 1956.



        Nikiszowiec
Nikiszowiec– zabytkowe osiedle w Katowicach w jednostce pomocniczej 
Janów-Nikiszowiec, powstałe w latach 1908–1919 z inicjatywy koncernu 

górniczo-hutniczego Georg von Giesches Erben jako osiedle robotnicze dla górników 
kopalni Giesche (obecnie Wieczorek) wybudowane na terenie obszaru dworskiego 

Giszowiec. Osiedle zaprojektowali architekci Emil i Georg Zillmannowie z 
Charlottenburga, którzy byli również autorami projektu sąsiedniego Giszowca. W dniu 9 

maja 1924 roku nastąpiła likwidacja obszaru dworskiego i Nikiszowiec wraz z 
Giszowcem włączono do gminy Janów. 



Kopalnia Guido
Kopalnia Guido (dawniej: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido) – dziś 

nieczynna kopalnia węgla kamiennego, udostępniona do zwiedzania. Wchodzi w skład 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jako Kompleks Kopalnia Guido. Kompleks to 

dwie sąsiadujące ze sobą lokalizacje w Zabrzu: przy ul. 3 Maja 93 (Kopalnia Guido) 
oraz przy ul. 3 Maja 93a 



Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska – największy w Polsce obszar lotnych piasków (około 33 km²), 
leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej.



 Żarki
Żarki – miasto w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim, siedziba władz 

gminy miejsko-wiejskiej Żarki.



Górnośląskie koleje wąskotorowe

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe GKW, – publiczna sieć kolei wąskotorowych o 
prześwicie toru 785 mm służąca głównie do transportu surowców i półproduktów 

między zakładami przemysłowymi Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.


