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Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu, którego głównym 
celem jest aranżowanie i aktywizowanie partnerskiej współpracy trzech 
największych miast leżących w paśmie polsko-czeskiego pogranicza, 
w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński. Projekt „V polsko-czeskie 
spotkania branżowe” jest kontynuacją rozpoczętych w 2011 roku działań 
Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa kierowanych do instytucji 
i organizacji reprezentujących różne dziedziny życia społecznego tych miast. 
Kolejne edycje projektu pokazały potencjał trzech samorządów w dążeniu 
do wspólnych celów, o czym świadczy stale wzrastająca ilość realizowanych 
projektów, przedsięwzięć transgranicznych oraz ich charakter. Małymi 
krokami - przy wsparciu europejskich funduszy finansujących współpracę 
transgraniczną - poprzez realizację licznych mikroprojektów nauczyliśmy 
się wspólnie planować i realizować duże projekty infrastrukturalne. 
Liczne projekty oraz częste - niemal codzienne - kontakty związane z ich 
realizacją zaprowadziły nas do miejsca, w którym nasze miasta intensywnie 
współpracują również w obszarze pozaprojektowym, bez unijnego wsparcia. 

W publikacji tej prezentujemy wybrane, zrealizowane projekty współpracy 
transgranicznej zobrazowane zdjęciami oraz projektowe plany samorządów 
na najbliższe lata, zilustrowane grafikami koncepcyjnymi. 

W myśl partnerskiej zasady dzielimy się z Państwem dobrymi praktykami 
transgranicznej współpracy naszych samorządów.

zespół projektowy

Tato publikace vznikla jako součást projektu, jehož hlavním cílem je pří-
prava a aktivizace partnerské spolupráce tří největších měst ležících v pásmu 
polsko-českého pohraničí na území Euroregionu Těšínské Slezsko. Projekt 
„V. Polsko-Česká odborná setkání” je pokračováním aktivit, které v roce 
2011 započaly iniciativami ve městě Jastrzębie-Zdrój a statutárních městech 
Karviná a Havířov, a jež byly směřovány k institucím a organizacím zastupují-
cím různé oblasti společenského života v těchto městech. Další nástupnické 
projekty potvrdily potenciál třech místních samospráv v realizaci společných 
cílů, o čemž svědčí neustále se zvyšující počet úspěšně realizovaných pro-
jektů a přeshraničních aktivit, i jejich charakter. Po malých krůčcích, díky 
podpoře z evropských fondů financujících přeshraniční spolupráci, jsme se 
prostřednictvím realizace mnoha mikroprojektů společně naučili plánovat 
a realizovat i větší infrastrukturální projekty. Množství projektů a častý, té-
měř každodenní vzájemný kontakt, spojený s jejich uskutečňováním, nás 
přivedli do stádia, v němž naše města rozvíjejí intenzivní spolupráci i v mimo-
projektové oblasti, i bez unijní podpory.

V této publikaci prezentujeme vybrané realizované projekty přeshraniční 
spolupráce, ilustrované fotografiemi, a současně i projektové plány našich 
měst do nejbližší budoucnosti, doplněné grafickými návrhy.

V duchu zásady partnerství bychom se s Vámi tímto rádi podělili o příklady 
dobré praxe přeshraniční spolupráce našich měst.

projektový tým
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PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE MĚSTPARTNERSKA WSPÓŁPRACA MIAST

Podpisanie umów o partnerskiej współpracy (1 marca 1995 r. Jastrzębie-
Zdrój– Hawierzów oraz 6 marca 1995 r. Jastrzębie-Zdrój – Karwina) dało 
początek wymianie doświadczeń podobnych do siebie poprzez charakter 
i historię miast. Od tego czasu z roku na rok, kontakty pomiędzy miastami 
zyskiwały na intensywności, a pomostem dla ich wzajemnej współpracy 
stała się przynależność do Euroregionu Śląsk Cieszyński. Intensyfikacja ta 
w dużej mierze miała miejsce dzięki dostępnym funduszom europejskim, 
które niejednokrotnie finansowały ich wspólne działania. Korzystając 
z możliwości finansowych jakie daje Unia Europejska, miasta realizowały 
i realizują partnerskie projekty między innymi z zakresu: edukacji, kultury, 
sportu, inicjatyw gospodarczych oraz turystyki, w tym projekty inwestycyjne, 
których głównym celem jest zmiana wizerunku miast z poprzemysłowych 
na atrakcyjne turystycznie. Zdecydowany progres współpraca tych trzech 
miast odnotowała w perspektywie finansowej UE 2007-2013. w partnerstwie 
Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa oraz podmiotów funkcjonujących 
na ich terenie zrealizowanych zostało kilkadziesiąt projektów z finansowym 
wsparciem środków przedakcesyjnych Phare CBC i strukturalnych Unii 
Europejskiej: Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A oraz Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Wspólne zaangażowanie trzech samorządów zaowocowało stale 
wzrastającą liczbą realizowanych projektów. w partnerstwie tych miast 
i podmiotów z ich terenu, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, 
zrealizowano dwa duże projekty inwestycyjne oraz 44 małe projekty 
finansowane z Funduszu Mikroprojektów. 
Dotychczasowa współpraca miast zdecydowanie wpłynęła na ich dobre, 
wzajemne relacje partnerskie oraz stworzyła dobry klimat do prowadzenia 
transgranicznych przedsięwzięć. Intensywność i charakter tej współpracy 
pozwoliły na podejmowanie wspólnych działań - przede wszystkim 
projektowych - budujących więzi społeczne pomiędzy miastami oraz 
zmieniających ich wygląd - poprzez realizację dużych projektów 
infrastrukturalnych. 
Aktywność samorządów w obszarze współpracy transgranicznej oraz 
naturalna potrzeba współpracy pozwoliły wypracować dokument pn. 
„Program partnerskiej współpracy miast Jastrzębie-Zdrój - Karwina – 
Hawierzów” w oparciu o który planowane są kolejne, wspólne działania 
miast. w miarę upływu czasu i zapotrzebowania dokument podlega 
aktualizacji, w której aktywnie uczestniczą aktorzy życia społecznego trzech 
samorządów.

Podpisem smluv o partnerské spolupráci (ze dne 1. března 1995 mezi 
městy Jastrzębie-Zdrój – Havířov a ze dne 6. března 1995 mezi městy Jastr-
zębie-Zdrój – Karviná) byla zahájena výměna zkušeností měst, která jsou si 
vzájemně podobná svým charakterem i historií. Od této chvíle začal každý 
následující rok kontakt mezi městy nabírat na intenzitě, přičemž přirozenou 
spojnicí pro naši vzájemnou spolupráci se stala příslušnost k Euroregionu 
Těšínské Slezsko. Toto zintenzivnění vzájemné spolupráce se ve velké míře 
mohlo uskutečnit díky dostupným unijním prostředkům, které se mnohokrát 
staly zdrojem financování společných aktivit. Díky využití možností, které 
přináší Evropská unie, města realizovala a dále realizují partnerské projekty 
mimo jiné v oblastech vzdělávání, kultury a sportu, ekonomických iniciativ 
a turistiky, včetně investičních projektů, jejichž hlavním cílem je změna image 
měst z postindustriálních sídel v turisticky atraktivní destinace. Ve finanční 
perspektivě EU na léta 2007-2013 bylo konstatováno jednoznačné posílení 
v oblasti spolupráce uvedených tří měst. V rámci partnerství měst Jastrzę-
bie-Zdrój, Karviná a Havířov, včetně zapojení se subjektů fungujících v jejich 
katastrálním území, bylo zrealizováno mnoho desítek projektů s finanční 
podporou z předvstupních prostředků Phare CBC a strukturálních fondů Ev-
ropské unie: Programu INTERREG III A a Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.
Společná činnost tří městských samospráv vedla ke stabilnímu růstu počtu 
realizovaných projektů. V rámci partnerství uvedených měst a dalších míst-
ních subjektů či organizací byly v rámci Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 realizovány dva 
velké investiční projekty a 44 malých projektů financovaných z Fondu mik-
roprojektů.
Dosavadní spolupráce měst měla výrazně pozitivní vliv na dobré vzájemné 
vztahy všech tří partnerů a přispěla tak k vytvoření příznivé atmosféry pro re-
alizaci přeshraničních projektů. Intenzita a charakter této spolupráce umož-
nily realizaci společných, zejména projektový aktivit, které pomohly vybudo-
vat společenské vazby mezi městy, a díky realizaci velkých infrastrukturních 
projektů také přispěly i ke změně jejich vzhledu.
Aktivitní přístup místních samospráv k oblasti přeshraniční spolupráce, 
spolu s přirozenou potřebou vzájemné spolupráce, umožnily vypracovat 
dokument „Program partnerské spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój – Karvi-
ná – Havířov“, s jehož pomocí jsou plánovány další společné aktivity v rámci 
spolupráce všech tří měst. Postupným vývojem a s přihlédnutím k měnícím 
se potřebám je dokument průběžně aktualizován, přičemž na jeho aktuali-
zaci se aktivně podílejí zástupci společenského života všech tří místních sa-
mospráv.
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PŘÍKLADY PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE – MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
Setkejme se na druhé straně hranice

Projekt, který byl součástí oslav 15. výročí spolupráce měst Jastrzębie-Zd-
rój a Karviná, se zaměřoval na propagaci turisticko – sportovně – rekreačně 
- kulturních atraktivit obou měst.
V rámci realizace projektu byl realizován koncept „Navštiv souseda”, nebo-
li informační kampaň zaměřená na obyvatele měst, která se soustřeďovala 
na nejzajímavější události v partnerském městě. Rovněž byla zorganizována 
dvoukolová vědomostní soutěž o městech Jastrzębie-Zdrój a Karviná pro 
základní školy nazvaná „Znám to město!“, které se zúčastnilo bezmála 200 
žáků z jedenácti přihlášených škol. V rámci projektu byla také vyhlášena vý-
tvarná soutěž „Soused za Olší“ o nejlepší plakát k výročí 15 - ti leté spoluprá-
ce měst. Následně bylo zorganizováno jubilejní setkání, v jehož průběhu byli 
oceněni iniciátoři česko-polské spolupráce a také lidé, kteří tuto spolupráci 
později realizovali a podíleli se na jejím dalším rozvoji. Zajímavým propagač-
ním aspektem, jenž byl dále uplatňován i v následujících projektech, bylo 
umístění informačních stánků na akcích pořádaných v rámci Dnů města Jastr-
zębie-Zdrój a Dnů města Karviné. Závěrečnou aktivitou projektu pak bylo vy-
dání publikace „Jastrzębie-Zdrój – Karviná. 15 let spolupráce“, která před-
stavila obě města z pohledu historie i současnosti. Publikace měla charakter 
knižního průvodce, který láká k návštěvě nejzajímavějších míst ve městech 
Jastrzębie-Zdrój a Karviná.

Projekt – towarzyszący obchodom 15-lecia współpracy Jastrzębia-Zdroju 
i Karwiny – miał charakter kampanii promującej ich walory turystyczno-
sportowo-rekreacyjno-kulturalne. 
W ramach jego realizacji uruchomiono zwyczaj „sąsiad zaprasza”, czyli 
informowanie mieszkańców o najciekawszych wydarzeniach odbywających 
się w mieście partnerskim. Zorganizowano dwuetapowy konkurs wiedzy 
o Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie dla młodzieży szkolnej pn. „Znam to miasto!”, 
w którym udział wzięło blisko 200 uczniów z jedenastu zgłoszonych 
szkół. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny na plakat z okazji 15-lecia 
współpracy miast partnerskich, do którego napłynęły 32 prace. Część 
z nich eksponowana była na wystawie tematycznej. Projekt był również 
okazją do uczczenia 15 lat współpracy miast. Z tej okazji zorganizowano 
spotkanie jubileuszowe na którym wyróżniono inicjatorów współpracy oraz 
osoby, które tę współpracę realizowały i rozwijały. Ciekawym elementem 
promocyjnym – utrwalanym w kolejnych projektach – było wystawienie 
stoisk promocyjnych podczas Dni Jastrzębia-Zdroju i Dni Karwiny. 
Ostatnim działaniem w projekcie było wydanie publikacji pn. „Jastrzębie-
Zdrój - Karwina. 15 lat współpracy“ przedstawiającej oba miasta w ujęciu 
historycznym i współczesnym. Wydawnictwo miało charakter przewodnika 
zapraszającego do najciekawszych miejsc Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. 

PRZYKŁADY PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY – SAMORZĄDY
Spotkajmy się po drugiej stronie granicy

 �Tytuł projektu:  Spotkajmy się po drugiej stronie granicy

 �Lider projektu:  Miasto Jastrzębie-Zdrój

 �Partner projektu:  Miasto Karwina

 �Termin realizacji:  r.2010 

 �Całkowita wartość projektu:  20 518,79 EUR

 �Program:  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 / Fundusz 
Mikroprojektów

 �Název projektu:  Setkejme se na druhé straně hranice

 �Vedoucí projektu:  Město Jastrzębie-Zdrój

 �Partner projektu:  Statutární město Karviná

 �Termín realizace:  r. 2010

 �Celková hodnota projektu: 20 518,79 EUR

 �Program:  Operační program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-2013 / Fond mikroprojektů
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PŘÍKLADY PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE – MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 
Polsko-česká odborná setkání 

PRZYKŁADY PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY – SAMORZĄDY
Polsko-czeskie spotkania branżowe

Aktivity v rámci tohoto projektu byly zaměřeny zejména na propagaci 
partnerské spolupráce obyvatel Euroregionu Těšínské Slezsko a aktivizaci 
místních obyvatel tří partnerských měst v oblasti realizace společných cílů.
V rámci projektu se uskutečnila tři tematická odborná setkání, kde se sešli 
zástupci měst působící v následujících oblastech:
- kultura, vzdělávání, sport, turistika a rekreace (setkání ve městě 

Jastrzębie-Zdrój)
- ekonomika a podnikání (setkání ve statutárním městě Karviná)
- bezpečnost obyvatel (setkání ve statutárním městě Havířov)
V rámci projektu byla vydána projektová publikace s prezentací zdrojů finan-
cování přeshraničních projektů, příklady dobré praxe projektů polsko-české 
spolupráce, charakteristikou partnerských měst a uvedením kontaktních 
údajů institucí a organizací podílejících se na projektech. V publikaci byla rov-
něž zahrnuta analýza překážek a možností dalšího rozvoje v oblasti přeshra-
niční spolupráce, zpracovaná na základě průzkumu mínění účastníků projek-
tu. Projekt byl ukončen závěrečnou konferencí, na které se společně podíleli 
účastníci jednotlivých odborných setkání.

Partner projektu: Miasto Karwina, Miasto Hawierzów, Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”
Działania projektu ukierunkowane były na promowanie partnerskiej 
współpracy mieszkańców Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz aktywizację 
środowisk lokalnych trzech miast partnerskich w zakresie realizacji 
wspólnych przedsięwzięć.
W ramach projektu odbyły się trzy tematyczne spotkania branżowe, 
skupiające osoby funkcjonujące w następujących obszarach:
- kultury, edukacji, sportu, turystyki i rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju 
- gospodarki i przedsiębiorczości w Karwinie
- bezpieczeństwa publicznego w Hawierzowie 
W ramach projektu wydano publikację projektową prezentującą źródła 
finansowania projektów transgranicznych, dobre praktyki projektów 
współpracy polsko-czeskiej, charakterystykę miast partnerskich oraz dane 
kontaktowe instytucji i organizacji biorących udział w projekcie. w publikacji 
zamieszczono również analizę barier i szans rozwoju współpracy 
transgranicznej opracowaną na podstawie badania ankietowego 
przeprowadzonego wśród uczestników projektu. Projekt podsumowano 
konferencją kończącą jego realizację z udziałem uczestników poszczególnych 
spotkań branżowych. 

 �Tytuł projektu:  Polsko-czeskie spotkania branżowe

 �Lider projektu:  Miasto Jastrzębie-Zdrój

 �Partner projektu:  Miasto Karwina, Miasto Hawierzów, Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza

 �Termin realizacji:  2011 r.

 �Całkowita wartość projektu: 19 288,96 EUR

 �Program:  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 / Fundusz 
Mikroprojektów

 �Název projektu:  Polsko-česká odborná setkání 

 �Vedoucí projektu:  Město Jastrzębie-Zdrój

 �Partner projektu:  statutární město Karviná, statutární město Havířov, 
Sdružení rozvoje a regionální spolupráce „Olza”

 �Termín realizace:  r. 2011

 �Celková hodnota projektu: 19 288,96 EUR

 �Program:  Operační program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-2013 / Fond mikroprojektů
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Projekt „Aktivní sousedství“ byl zaměřen na propagaci partnerské spolu-
práce obyvatel Euroregionu Těšínské Slezsko a na aktivizaci místních obyva-
tel tří partnerských měst v oblasti realizace společných cílů.
Aktivity, propagující přeshraniční spolupráci, byly určeny především obyvate-
lům měst, která se podílela na realizaci projektu. Zajímavou součástí projek-
tu byla polsko-česká terénní hra „Tady stojí za to se zastavit!”, jejímž cílem, 
kromě motivace k aktivnímu trávení volného času obyvatel, byla propagace 
nejzajímavějších míst ve všech třech partnerských městech, která stojí za to 
s celou rodinou navštívit a případně sem pozvat souseda z opačné strany po-
hraniční řeky. Zadáním hráčů bylo navštívit místa označená na mapě a zdo-
kumentovat tuto návštěvu prostřednictvím zajímavé fotografie. V reakci 
na tuto formu přeshraniční hry přišlo cca. 250 fotografií, které byly následně 
prezentovány v rámci výstavy pod širým nebem.
V rámci projektu byl zřízen projektový stánek s propagací přeshraničních 
aktivit zapojených městských samospráv, včetně nabídek prázdninového 
trávení volného času ve městě se zaměřením na zapojení obyvatel a návštěv-
níků partnerských měst. 
Projekt byl zakončen polsko-českou tematickou konferencí s námětem nové 
finanční perspektivy Evropské unie na období let 2014-2020.

PŘÍKLADY PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE – MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
Aktivní sousedství. Činnosti aktivizující spolupráci tří partnerských měst

PRZYKŁADY PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY – SAMORZĄDY 
Aktywne sąsiedztwo – działania aktywizujące spółpracę miast 
partnerskich

Działania projektu ukierunkowane były na promowanie partnerskiej 
współpracy mieszkańców Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz aktywizację 
środowisk lokalnych trzech miast partnerskich w zakresie realizacji 
wspólnych przedsięwzięć.
Akcje promujące transgraniczną współpracę, adresowane były przede 
wszystkim do mieszkańców miast uczestniczących w projekcie. Ciekawą 
propozycją okazała się polsko-czeska gra plenerowa pn. „Tu warto się 
zatrzymać”, której celem, oprócz zachęcenia mieszkańców do aktywnego 
spędzenia wolnego czasu, było wypromowanie najciekawszych miejsc 
w trzech partnerskich miastach, do których warto wybrać się z rodziną bądź 
też zaprosić sąsiada zza Olzy. Zadaniem uczestnika gry było odwiedzenie 
wskazanych na mapach miejsc i udokumentowanie tego faktu ciekawą 
fotografią. w odpowiedzi na tę formę transgranicznej zabawy napłynęło ok. 
250 fotografii prezentowanych później na wystawie plenerowej.
W ramach projektu wystawiono stoisko projektowe promujące 
transgraniczną aktywność trzech samorządów z miejskimi ofertami 
wakacyjnymi kierowanymi do mieszkańców miast partnerskich. Projekt 
podsumowany został tematyczną polsko-czeską konferencją dotyczącą 
nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

 �Tytuł projektu:  Aktywne sąsiedztwo – działania aktywizujące 
współpracę miast partnerskich

 �Lider projektu:  Miasto Jastrzębie-Zdrój

 �Partner projektu:  Miasto Karwina, Miasto Hawierzów, Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza

 �Termin realizacji:  2012 r.

 �Całkowita wartość projektu: 21 294,95 EUR

 �Program:  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 / Fundusz 
Mikroprojektów

 �Název projektu:  Aktivní sousedství. Činnosti aktivizující spolupráci tří 
partnerských měst 

 �Vedoucí projektu:  Město Jastrzębie-Zdrój

 �Partner projektu:  statutární město Karviná, statutární město Havířov, 
Sdružení rozvoje a regionální spolupráce „Olza”

 �Termín realizace:  r. 2012

 �Celková hodnota projektu: 21 294,95 EUR

 �Program:  Operační program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-2013 / Fond mikroprojektů
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Druhé pokračování polsko-českých odborných setkání bylo reakcí na ros-
toucí zájem o tematiku přeshraniční spolupráce mezi účastníky dosavadních 
projektů, a jeho cílem bylo pokračovat v prohlubování vzájemné spolupráce 
partnerských měst. Zvláští pozornosti se těšila oblast kultury, sportu, vzdě-
lávání a bezpečnosti obyvatel. V rámci tohoto projektu bylo opětovně zor-
ganizováno tematické odborné setkání a tematická konference, jejichž vý-
sledkem bylo zpracování dokumentu „Program partnerské spolupráce měst 
Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov“. Tento dokument vytýčil prioritní oblasti 
spolupráce, jež byly jako prioritní stanoveny jednotlivými účastníky projektu.
Součástí projektu bylo rovněž zřízení informačních stánků v Karviné a Haví-
řově, které měly za cíl propagovat dosavadní spolupráci partnerských měst, 
a to včetně propagace Evropské unie jako zdroje podpory přeshraniční spo-
lupráce.

*Projekty polsko-českých odborných setkání následně získaly své trvalé mís-
to v kalendáři aktivit přeshraniční spolupráce tří největších městských samo-
správ Euroregionu Těšínské Slezsko, kdy projekt byl každoročně opakován, 
ať již za přispění evropských strukturálních fondů, či z vlastních zdrojů part-
nerů.

PŘÍKLADY PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE – MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 
II polsko-česká odborná setkání

Druga edycja polsko-czeskich spotkań branżowych była odpowiedzią 
na rosnące zainteresowanie tematyką współpracy transgranicznej 
uczestników dotychczasowych projektów aktywizujących współpracę miast. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się obszary kultury, sportu, edukacji 
oraz bezpieczeństwa publicznego. w projekcie tym powtórzono organizację 
tematycznych spotkań branżowych oraz konferencję tematyczną, których 
efektem był wypracowany dokument pn. „Program Partnerskiej Współpracy 
miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów” – wytyczający priorytetowe 
obszary współpracy wskazane przez uczestników projektu.
Elementem dodatkowym w projekcie było wystawienie – w Karwinie i w 
Hawierzowie – stoisk promujących dotychczasową współpracę miast 
partnerskich, połączone z promocją Unii Europejskiej, jako źródła wsparcia 
współpracy transgranicznej. 

*Projekt polsko-czeskich spotkań branżowych na stałe wpisał się 
w kalendarz transgranicznych aktywności trzech największych samorządów 
Euroregionu Śląsk Cieszyński. Jego kolejne edycje odbywały się każdego 
roku – finansowane z funduszy europejskich bądź własnych. 

PRZYKŁADY PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY – SAMORZĄDY 
II polsko-czeskie spotkania branżowe

 �Tytuł projektu:  II polsko-czeskie spotkania branżowe

 �Partnerzy projektu: Miasto Jastrzębie-Zdrój, Miasto Karwina, Miasto 
Hawierzów 

 �Termin realizacji:  2013 r.

 �Całkowita wartość projektu: 16 275,96 EUR

 �Program:  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 / Fundusz 
Mikroprojektów

 �Název projektu:  II polsko-česká odborná setkání 

 �Vedoucí projektu:  statutární město Karviná

 �Partner projektu:  statutární město Havířov, město Jastrzębie-Zdrój

 �Termín realizace:  r. 2013

 �Celková hodnota projektu: 16 275,96 EUR

 �Program:  Operační program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-2013 / Fond mikroprojektů
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Tento malý investiční projekt byl spřízněný s projektem „Bav se a uč”, 
a shodně byl zaměřený na nejmladší obyvatele měst Jastrzębie-Zdrój a Kar-
viná. Během jeho realizace byla v obou městech zrenovována a vybudová-
na nová dětská hřiště pro předškolní děti. Projekt měl zároveň i vzdělávací 
rozměr, kdy jednotlivé herní prvky byly doplněné dvojjazyčnými cedulkami 
s popisky. V rámci projektu byla také zpracována hra Pexeso s polsko-český-
mi slovíčky, kdy si tak děti mohly během hry přiblížit jazyk blízkého souseda. 
Zamýšleným dopadem projektu bylo zároveň přilákat rodiče k návštěvě part-
nerského města. Pro děti, které se účastnily slavnostního otevření hřišť, byly 
připraveny tematické česko-polské konverzační aktivity. Slavnostní otevření 
pak doprovázely akce s množstvím her a zábavných integračních aktivit, jež 
měly podtrhnout polsko-český charakter aktivit.

Mały projekt inwestycyjny, bliźniaczy z projektem „Baw się i ucz”, 
kierowany do najmłodszych mieszkańców Karwiny i Jastrzębia-Zdroju. 
w ramach jego realizacji w obu miastach odnowiono i rozbudowano place 
zabaw dla dzieci przedszkolnych. Projekt miał również wymiar edukacyjny. 
Dwujęzyczne opisy poszczególnych elementów zabawowych oraz karty 
pexeso-memory z polsko-czeskimi słówkami miały przybliżyć dzieciom 
język sąsiada oraz zachęcić rodziców do odwiedzenia partnerskiego miasta. 
Dzieci, które potem uczestniczyły w otwarciu inwestycji, uczestniczyły 
także w tematycznych polsko-czeskich pogadankach. Otwarciu inwestycji 
towarzyszył event, podczas którego zorganizowano gry i zabawy 
integracyjne dla dzieci, podkreślające transgraniczny charakter tego 
wydarzenia.

PŘÍKLADY PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE – MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
Bav se a uč  

Učíme se jazyk hrou

W ramach projektu odnowiono i rozbudowano w Hawierzowie 
i Jastrzębiu-Zdroju place zabaw dla dzieci szkolnych. Ten niewielki 
inwestycyjny projekt, oprócz nowej infrastruktury zabawowej, miał również 
edukacyjny charakter. Każdy element placu zabaw – dwujęzycznie opisany – 
miał wzbudzić dziecięcą ciekawość językiem sąsiada oraz zachęcić rodziców 
do odwiedzenia partnerskiego miasta. Inwestycji towarzyszyła publikacja 
projektowa z elementami nauki języka polskiego i czeskiego, przedstawiająca 
ciekawe miejsca dedykowane dzieciom w obu miastach, dodatkowo 
przeprowadzono lekcję tematyczną dla dzieci, które potem uczestniczyły 
w otwarciu inwestycji. Otwarcie inwestycji połączone było z eventem, dla 
grupy dzieci szkolnych z Hawierzowa i z Jastrzębia-Zdroju, podczas którego 
zorganizowano szereg gier i zabaw integracyjnych akcentujących polsko-
czeski charakter wydarzenia.

Cílem projektu „Bav se a uč“ byla renovace a zahájení nové výstavby dět-
ských hřišť pro školní děti ve městech Havířov a Jastrzębie-Zdrój. Přínosem 
tohoto nevelkého investičního projektu bylo, kromě vybudování nové infra-
struktury určené k trávení volného času dětí, také zabudování vzdělávacího 
aspektu. Každý herní prvek byl opatřen cedulkou s dvojjazyčným popisem 
tak, aby vzbudil dětskou zvědavost a zájem o jazyk souseda, a současně přilá-
kal rodiče dětí k návštěvě partnerského města. Investici doprovázela projek-
tová publikace, jejíž součástí byla výuka polského a českého jazyka za pomo-
ci textů, v nichž byla v obou městech představena pro děti zajímavá místa. Při 
slavnostním otevření nového dětského hřiště byla také zařazena tematická 
vyučovací hodina pro školní děti a dále bylo slavnostní otevření doprovázeno 
množstvím her a zábavných integračních aktivit, jež podtrhovaly polsko-čes-
ký charakter události.

PRZYKŁADY PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY – SAMORZĄDY
Baw się i ucz 
Uczymy się języka przez zabawę

 �Tytuł projektu:  Baw się i ucz 

 �Lider projektu:  Miasto Hawierzów 

 �Partner projektu:  Miasto Jastrzębie-Zdrój

 �Termin realizacji:  2014 r.

 �Całkowita wartość projektu: 45 242,67 EUR

 �Program:  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 / Fundusz 
Mikroprojektów

 �Tytuł projektu:  Uczymy się języka przez zabawę

 �Lider projektu:  Miasto Karwina 

 �Partner projektu:  Miasto Jastrzębie-Zdrój

 �Termin realizacji:  2014 r.

 �Całkowita wartość projektu: 42 274,03 EUR

 �Program:  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 / Fundusz 
Mikroprojektów

 �Název projektu:  Bav se a uč

 �Vedoucí projektu:  Statutární město Havířov

 �Partner projektu:  Město Jastrzębie-Zdrój

 �Termín realizace:  r. 2014

 �Celková hodnota projektu: 45 242,67 EUR

 �Program:  Operační program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-2013 / Fond mikroprojektů

 �Název projektu:  Učíme se jazyk hrou

 �Vedoucí projektu:  Statutární město Karviná 

 �Partner projektu:  Město Jastrzębie-Zdrój

 �Termín realizace:  r. 2014

 �Celková hodnota projektu: 42 274,03 EUR

 �Program:  Operační program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-2013 / Fond mikroprojektů
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Tento projekt, zaměřený na rozvoj turistické infrastruktury měst Jastrzę-
bie-Zdrój a Karviná, nacházející se přímo na území a nebo v sousedství lá-
zeňských čtvrtí těchto měst, měl za cíl zdůraznit jejich ojedinělý charakter 
a lázeňskou minulost. Jednalo se o první velký investiční projekt zaměřený 
na budování infrasturktury, který byl realizovaný pod záštitou partnerství 
měst Jastrzębie-Zdrój a Karviná.
V rámci projektu vznikla nová trasa cyklistických stezek v Karviné, které nově 
spojovaly okolí břehů řeky Olše se stávající cyklostezkou vedoucí parkem 
Boženy Němcové. Investice ve městě Jastrzębie-Zdrój pak zahrnovala vy-
budování cyklostezky v parku na ul. Żeromskiego spolu s revitalizací celého 
území, kterým její trasa prochází. Současně proběhla modernizace ústřed-
ní promenády s terénním schodištěm a veřejným osvětlením, koryt rybníků 
a pěších chodníčků na jejich březích, a současně byla provedena i úprava 
zeleně celého území. Revitalizované území bylo dovybaveno herními prvky 
určenými dětem, plenérovými prvky určenými k pohybovým aktivitám a sto-
jany na jízdní kola. V neposlední řadě byly modernizovány cestičky parkem 
a část hlavní promenády v Lázeňském parku (Park Zdrojowy).
Kromě investičních akcí došlo v rámci projektu k realizaci i mnoha měkkých 
aktivit s cílem zdůraznit hlavní projektový cíl – rozšíření a zatraktivnění tu-
ristické nabídky v polsko-českém pohraničí a pomoci změnit image měst 
z důlních středisek na turistická centra. K zajištění šířeji pojaté propagace 
a publicity projektu pak sloužilo mj. vyznačení pěti tematických cyklotras, vy-
dání tištěné publikace těchto cyklotras a map, zobrazujících nové cyklotrasy 
vybudované v rámci projektu. Doprovodnými aktivitami byla také organizace 
polsko-českých cyklovyjížděk na trase Jastrzębie-Zdrój – Karviná, jejichž hlav-
ním smyslem bylo propagovat možnosti cykloturistiky mezi oběma městy. 
Doplňkovou aktivitou také bylo vyznačení dvojjazyčné přírodní naučné stez-
ky v Lázeňském parku ve městě Jastrzębie-Zdrój.

PŘÍKLADY PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE – MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
Navštiv souseda – zatraktivnění turistické nabídky polsko-českého pohraničí

Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie Jastrzębia-Zdroju 
i Karwiny, w obszarze i sąsiedztwie zdrojowych dzielnic tych miast, miała 
podkreślić ich tożsamy charakter i uzdrowiskową historię. Był to pierwszy 
duży projekt infrastrukturalny realizowany w partnerstwie Jastrzębia-Zdroju 
i Karwiny. 
W ramach projektu wybudowano nowy ślad ścieżki rowerowej w Karwinie, 
łączącej otoczenie rzeki Olzy z istniejącą ścieżką rowerową w Parku Bożeny 
Nemcowej. Jastrzębska inwestycja obejmowała budowę ścieżki rowerowej 
w Parku przy ul. Żeromskiego oraz rewitalizację terenu, na którym ją 
zlokalizowano. Zmodernizowano główną promenadę ze schodami 
terenowymi i oświetleniem, niecki stawów i spacerowe chodniki wokół 
nich, urządzono zieleń tego terenu. Zrewitalizowany obszar wyposażono 
w elementy zabawowe dla dzieci, plenerowe urządzenia do uprawiania 
aktywności ruchowej oraz stojaki rowerowe. Dodatkowo zmodernizowano 
ścieżki parkowe i część głównej promenady w Parku Zdrojowym. 
Oprócz zadań inwestycyjnych, w ramach projektu zrealizowano szereg działań 
miękkich, podkreślających jego główny cel - poszerzenie i uatrakcyjnienie 
oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza oraz zmiana wizerunku miast 
z kopalnianego na turystyczny. Zapewnieniu szerokiej informacji i promocji 
projektu służyło m.in. wypracowanie pięciu tematycznych wycieczkowych 
tras rowerowych, wydanie ich w wersji drukowanych publikacji, wydanie 
mapy obrazującej wypracowane w projekcie trasy rowerowe, organizacja 
polsko-czeskich rajdów rowerowych na linii Jastrzębie-Zdrój – Karwina, 
zachęcających do aktywnej turystyki rowerowej pomiędzy dwoma miastami, 
wyznaczenie i oznakowanie dwujęzycznej dydaktyczno-przyrodniczej ścieżki 
edukacyjnej w jastrzębskim Parku Zdrojowym. 

PRZYKŁADY PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY – SAMORZĄDY 
Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza

 �Tytuł projektu:  Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej 
polsko-czeskiego pogranicza

 �Lider projektu:  Miasto Jastrzębie-Zdrój

 �Partner projektu:  Miasto Karwina

 �Termin realizacji:  2014 r.

 �Całkowita wartość projektu: 784 710,29 EUR

 �Program:  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 / Duży program

 �Název projektu:  Navštiv souseda – zatraktivnění turistické nabídky 
polsko-českého pohraničí

 �Vedoucí projektu:  Město Jastrzębie-Zdrój 

 �Partner projektu:  Statutární město Karviná

 �Termín realizace:  r. 2014

 �Celková hodnota projektu: 784 710,29 EUR

 �Program:  Operační program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-2013 / Velký program
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Hlavním cílem projektu bylo zlepšení stavu infrastruktury a zlepšení do-
pravní dostupnosti v polsko-českém pohraničí, a to prostřednictvím přestav-
by a výstavby komunikace v ul. Komuny Paryskiej ve městě Jastrzębie-Zdrój 
a modernizace ul. Božkovy v Karviné. Realizace projektu přispěla ke zvýšení 
atraktivity příhraničních městských čtvrtí „Moszczenice” ve městě Jastrzę-
bie-Zdrój a „Ráj” v Karviné. Díky realizaci těchto investičních opatření došlo 
ke zlepšení přeshraniční spolupráce a navýšení investiční atraktivity těchto 
příhraničních území. Investice, které byly na daném území v rámci projek-
tu uskutečněny, také přispěly ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního 
provozu, zvýšila se dostupnost státní hranice pro turisty a současně došlo 
k usnadnění dojíždění do práce na opačnou stranu státní hranice.
Projektový záměr na polské straně zahrnoval přestavbu a výstavbu vozovky 
(v trase okresní silnice vedoucí ulicí Komuny Paryskiej) doplněnou o výstav-
bu nových a přestavbu stávajících chodníků, zálivů a křižovatek. Moderniza-
ce Božkovy ulice na české straně zahrnovala přestavbu silnice včetně parko-
vacích stání, umístěných v samostatných zátokách podél celé ulice.

PŘÍKLADY PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE – MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 
Dostupná hranice

Głównym celem projektu była poprawa stanu infrastruktury oraz 
zwiększenie dostępności komunikacyjnej polsko-czeskiego pogranicza 
poprzez przebudowę i rozbudowę ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju 
oraz modernizację ul. Bożkowej w Karwinie. Realizacja projektu przyczyniła 
się do podniesienia atrakcyjności przygranicznych dzielnic: Moszczenica 
w Jastrzębiu-Zdroju oraz Raj w Karwinie, co miało zaktywizować 
współpracę transgraniczną oraz poprawić atrakcyjność inwestycyjną tego 
przygranicznego terenu. Podjęte w ramach projektu inwestycje zwiększyły 
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w tym obszarze, zwiększyły 
dostępność granicy dla turystów, a także ułatwiły dojazd do pracy po drugiej 
stronie granicy.
Zakres projektu po stronie polskiej obejmował przebudowę i rozbudowę 
drogi powiatowej ulicy Komuny Paryskiej wraz z budową nowych 
i przebudową istniejących chodników, zatok i skrzyżowań. Modernizacja ul. 
Bożkowej obejmowała przebudowę drogi łącznie z miejscami parkingowymi 
w samodzielnych zatokach na całej ulicy.

PRZYKŁADY PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY – SAMORZĄDY 
Dostępna granica

 �Tytuł projektu:  Dostępna granica

 �Lider projektu:  Miasto Jastrzębie-Zdrój

 �Partner projektu:  Miasto Karwina

 �Termin realizacji:  2013-2015 r.

 �Całkowita wartość projektu: 746 695,36 EUR

 �Program:  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 / Duży program

 �Název projektu:  Dostupná hranice

 �Vedoucí projektu:  Město Jastrzębie-Zdrój 

 �Partner projektu:  Statutární město Karviná

 �Termín realizace:  r. 2013-2015 

 �Celková hodnota projektu: 746 695,36 EUR

 �Program:  Operační program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-2013 / Velký program
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V rámci projektu byla realizována přeshraniční iniciativa městských 
knihoven v oblasti kultury a vzdělávání, jejímž hlavním cílem byla propagace 
a přiblížení problematiky architektury a uměleckých památek, stejně jako his-
torické krajiny Horního Slezska včetně jeho těšínské části. V rámci projektu 
byla vydána dvojjazyčná publikace s grafikami a kresbami s námětem Hor-
ního Slezska od konce 15. století do první poloviny 20. století. Vydání publi-
kace bylo doprovázeno tematickou výstavou, prezentující originální grafiky 
a kresby zobrazující mj. kostely, hrady, průmyslové podniky, panoramata 
měst a krajiny, které byly zároveň zveřejněny i v samotné publikaci. Výstava, 
určená zejména obyvatelům měst Jastrzębie-Zdrój a Karviná, byla předsta-
vena v obou městských knihovnách, kde byla během vernisáže propagová-
na i vydaná publikace. Jako doprovodné aktivity projektu byly zrealizovány 
i workshopy linorytu, cílené zejména k mladým lidem.

Transgraniczne przedsięwzięcie bibliotek z zakresu kultury i edukacji, 
którego głównym celem było przybliżenie problematyki oraz promocja 
architektury i sztuki, a także historycznego krajobrazu Górnego Śląska, 
w tym również jego cieszyńskiej części. w ramach projektu wydano 
dwujęzyczną publikację, przedstawiającą grafiki i rysunki Górnego Śląska 
od końca XV do I połowy XX wieku. Publikacji towarzyszyła tematyczna 
wystawa prezentująca oryginalne grafiki i rysunki przedstawiające m.in. 
kościoły, zamki, zakłady przemysłowe, widoki miast i krajobrazy, co 
uwiecznione zostało także w projektowym wydawnictwie. Wystawa, 
kierowana do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i Karwiny, prezentowana była 
w obu bibliotekach, gdzie podczas wernisażu promowano także projektową 
publikację. Dodatkowo, w ramach realizacji projektu odbyły warsztaty 
linorytu dla młodzieży. 

PŘÍKLADY PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE 
– MĚSTSKÉ INSTITUCE, NEVLÁDNÍ SEKTOR

Dávná krajina Horního Slezska  
BezGRAnicznie GRAfficzni. Polsko-česká umělecká setkání mládeže

PRZYKŁADY PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY 
– INSTYTUCJE MIEJSKIE, SEKTOR POZARZĄDOWY
Dawny krajobraz Górnego Śląska 
BezGRAnicznie GRAfficzni. Polsko-czeskie artystyczne spotkania młodzieży

Celem projektu było nawiązanie i utrwalenie współpracy transgra-
nicznej jastrzębskiej i karwińskiej młodzieży w wieku 13-20 lat. Interesujące 
działania projektowe miały pobudzić wśród młodych ludzi, ich świadomość 
artystyczną, wpłynąć na ich zrozumienie sztuki poprzez działanie i akty-
wne w niej uczestnictwo. Projekt miał także zachęcić do zmiany sposobu 
spędzania wolnego czasu i podjęcia aktywności artystycznej. w ramach jego 
realizacji zorganizowano warsztaty artystyczne: graffiti, fotograficzne, kom-
puterowe. Ta forma aktywności artystycznej spotkała się z bardzo dużym 
zainteresowaniem ze strony polsko-czeskiej młodzieży. w projekcie wzięło 
udział ponad tysiąc osób. w efekcie działań projektowych powstały graffiti 
na przenośnych ściankach – muralia, dwujęzyczny katalog projektu, strona 
internetowa projektu – wypracowana podczas warsztatów informatycz-
nych. Zorganizowano także wystawę graffiti oraz powarsztatową wystawę 
etiud fotograficznych. Interesujące działania projektowe zdecydowanie 
wpłynęły na osiągniecie głównego celu projektu. Przeprowadzone warszta-
ty były impulsem do tego, aby młodzież utrzymywała między sobą niefor-
malne kontakty i szukała pretekstu do stałej komunikacji. Młodzież po za-
jęciach umawiała się na spotkania. Na fecebooku wymieniała się zdjęciami 
oraz wrażeniami z warsztatów. Uczestnicy zawiązali przyjaźnie nie tylko 
w okresie trwania projektu, ale także po jego zakończeniu. w ramach projek-
tu powstał także film dokumentujący jego przebieg, gdzie o swoich spostr-
zeżeniach opowiada młodzież uczestnicząca w projekcie. 

Projekt byl zaměřen na navázání a upevnění přeshraniční spolupráce 
mládeže ve věku 13-20 let z měst Jastrzębie-Zdrój a Karviná. Atraktivní 
projektové aktivity měly u mladých lidí vzbudit zájem a umělecké povědomí, 
pozitivně prohloubit chápání umění, a to prostřednictvím nejrůznějších akcí 
a aktivního zapojení se. Projekt měl zároveň přispět ke změně způsobu 
trávení volného času mladých lidí a motivovat je k zahájení vlastní umělecké 
činnosti. V rámci realizace projektu byly uspořádány umělecké workshopy 
v oblasti graffiti a fotografické či počítačové tvorby. Tato forma uměleckých 
aktivit se setkala s ohromným zájmem ze strany české i polské mládeže 
a projektu se zúčastnilo více než tisíc osob. Hmatatelným výstupem 
projektových aktivit se staly nástěnné malby graffiti na přenosných panelech, 
dvojjazyčný projektový katalog a webové stránky projektu, které vznikly 
během workshopu z oblasti informatiky. Rovněž byla uspořádána výstava 
tvorby graffiti a fotografických děl, která vznikla v průběhu workshopů. Volba 
zajímavých a netradičních projektových aktivit měla jednoznačně pozitivní 
vliv na celkové dosažení hlavního cíle projektu. Zorganizované workshopy 
se staly podnětem k udržování vzájemných neformálních kontaktů mezi 
mladými lidmi a záminkou ke vzájemné komunikaci. Mladí lidé si i po skončení 
workshopů mezi sebou domlouvali společná setkání, na sociálních sítích si 
vyměňovali fotografie a dojmy z workshopů. Účastníci navázali přátelství 
nejen na dobu, kdy se workshopy odehrávaly, ale také po jejich ukončení. 
V rámci projektu byl vytvořen i film, který dokumentuje samotný jeho průběh 
a v němž se o své postřehy dělí mladí lidé, kteří se projektu účastnili.

 �Tytuł projektu:  Dawny krajobraz Górnego Śląska

 �Lider projektu:  Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju

 �Partner projektu:  Regionální Knihovna Karviná 

 �Termin realizacji:  2006 r.

 �Całkowita wartość projektu: 16 487 EUR

 �Program:  Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III 
A Czechy –Polska / Fundusz mikroprojektów

 �Tytuł projektu:  BezGRAnicznie GRAfficzni. Polsko-czeskie artystyczne 
spotkania młodzieży

 �Lider projektu:  Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju

 �Partner projektu:  Regionální Knihovna Karviná 

 �Termin realizacji:  2010 r.

 �Całkowita wartość projektu: 17 288 EUR

 �Program:  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 / Fundusz 
Mikroprojektów

 �Název projektu:  Dávná krajina Horního Slezska

 �Vedoucí projektu:  Městská knihovna Jastrzębie-Zdrój

 �Partner projektu:  Regionální knihovna Karviná

 �Termín realizace:  r. 2006

 �Celková hodnota projektu: 16 487 EUR

 �Program:  Program Interreg III A Česká republika – Polsko / Fond 
mikroprojektů

 �Název projektu:  BezGRAnicznie GRAfficzni. Polsko-česká umělecká 
setkání mládeže

 �Vedoucí projektu:  Městská knihovna Jastrzębie-Zdrój

 �Partner projektu:  Regionální knihovna Karviná

 �Termín realizace:  r. 2010 

 �Celková hodnota projektu: 17 288 EUR

 �Program:  Operační program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-2013 / Fond mikroprojektů
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Projekt byl zaměřen na posílení spolupráce partnerských organizací z ob-
lasti kultury, působících ve městech Jastrzębie-Zdrój a Karviná, a místních 
obyvatel prostřednictvím propagace a prohlubování znalostí z oblasti hor-
nické lidové tvorby.
Styčnou myšlenkou projektu se stala ochrana, popularizace a podpora re-
gionálních umělců-samouků, nadšených horníků, jejichž výtvarná tvorba po-
stupně zaniká. Projekt zároveň směřoval ke zdůraznění hornického charak-
teru obou měst, společného uměleckého zájmu horníků a bohatých tradic 
a kulturního dědictví hornického prostředí.
V rámci projektu byly na obou stranách hranice uskutečněny výstavy, pro-
běhla tematická přednáška, byla vydána publikace. V rámci projektu byl nato-
čen dokumentární film s tematikou tvorby vybraného sochaře, který vznikal 
v jeho ateliéru, a rovněž vznikla databáze amatérských hornických umělců.
 Potřeba zachování jedinečného charakteru hornického folklóru spojeného 
s Těšínským Slezskem pro budoucí generace tak byla hlavním motivem defi-
nování tohoto projektového záměru.

Cílem projektu byla popularizace historických tradic lázeňských středisek 
na území měst Jastrzębie-Zdrój a Karviná. Projekt pak vyvrcholil Lázeňským 
piknikem, který obyvatele obou měst „přenesl“ do rušného sanatoria v do-
bách jeho největší slávy. Účastníci akce mohli obdivovat dobové kostýmy, 
poslouchat živou jazzovou hudbu, sledovat lázeňské hosty, pořídit si dobové 
suvenýry nebo se zúčastnit premiéry filmu „Kurort miłości“. V rámci projek-
tu vyšla dvě tištěná jubilejní alba s přehlednou historií 150 let starých objek-
tů bývalého sanatoria na území města Jastrzębie-Zdrój - Lázeňského domu 
(Dom Zdrojowy) a Lázní II (Łazienki II).
Součástí akce byla i výstava pod širým nebem, která přiblížila historii pol-
ských a českých lázní daných lokalit s důrazem na osobité lázeňské dějiny.
Projekt se setkal s ohromným zájmem místních obyvatel, a proto byla tato 
forma popularizace lázeňské historie regionu zachována a projekt se dočkal 
i dalších ročníků.

PŘÍKLADY PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE 
– MĚSTSKÉ INSTITUCE, NEVLÁDNÍ SEKTOR

Piknik v lázních – 150 let tradice jodo-bromových lázní ve městě 
Jastrzębie-Zdrój a v Karviné-Darkově  

Mizející výtvarná tvorba hornických komunit na území měst Jastrzębie-
Zdrój a Karviná

Celem projektu była popularyzacja historii kurortów w Jastrzębiu-Zdroju 
i Karwinie. Punktem kulminacyjnym projektu był tytułowy Piknik w kurorcie, 
który „przeniósł” mieszkańców obu miast do tętniącego życiem sanatorium 
z czasów jego świetności. Uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać kostiumy 
z epoki, posłuchać jazzu na żywo, podglądać kuracjuszy, zdobyć pamiątki 
z epoki, uczestniczyć w premierze filmu niemego „Kurort miłości“. w ramach 
projektu wydane zostały dwa jubileuszowe albumy przedstawiające historię 
150 – letniego Domu Zdrojowego i Łazienek II – obiektów byłego sanatorium 
w Jastrzębiu-Zdroju. 
Przygotowana została również wystawa plenerowa, przybliżająca historię 
polskiego i czeskiego kurortu, prezentowana w jastrzębskim Parku 
Zdrojowym oraz na karwińskim rynku. 
Założeniem organizatorów tego transgranicznego przedsięwzięcia było 
oddanie klimatu ówczesnych kurortów oraz podkreślenie, w szczególności 
mieszkańcom Karwiny i Jastrzębia-Zdroju, tożsamej uzdrowiskowej historii 
ich miast.
Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Taka 
forma popularyzacji uzdrowiskowej przeszłości tego terenu doczekała się 
kolejnych edycji. 

PRZYKŁADY PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY  
– INSTYTUCJE MIEJSKIE, SEKTOR POZARZĄDOWY 
Piknik w kurorcie - 150 lat tradycji jodobromowych uzdrowisk  
w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie-Darkowie 
Ginąca twórczość plastyczna środowisk górniczych na terenie miasta 
Jastrzębia Zdroju i Karwiny

Poszerzanie transgranicznej współpracy partnerskich placówek 
kulturowych z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny oraz ich społeczności, poprzez 
pogłębianie i propagowanie wiedzy na temat folkloru górniczego miast, 
było głównym celem zrealizowanego projektu.
Ideą projektu była ochrona, popularyzacja oraz wspieranie lokalnych 
twórców samorodnych – górników pasjonatów – których twórczość 
plastyczna sukcesywnie zanika. Projekt miał również podkreślić górniczy 
charakter obu miast, wspólne pasje górników, ich bogatą tradycję i kulturę. 
W ramach projektu zorganizowane zostały po obu stronach granicy wystawy, 
przeprowadzono wykład tematyczny, wydano publikację, zrealizowano film 
dokumentalny o pracy rzeźbiarza w jego pracowni oraz utworzono bazę 
twórców nieprofesjonalnej sztuki górniczej. 
Potrzeba zachowania dla przyszłych pokoleń tak unikatowego folkloru 
górniczego związanego z Euroregionem Śląsk Cieszyński legła u podstaw 
zrealizowanego projektu. 

 �Tytuł projektu:  Piknik w kurorcie - 150 lat tradycji jodobromowych 
uzdrowisk w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie-Darkowie

 �Lider projektu:  Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju 

 �Partner projektu:  Miejski Dom Kultury w Karwinie 

 �Termin realizacji:  2012 r.

 �Całkowita wartość projektu: 24 630 EUR

 �Program:  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 / Fundusz 
Mikroprojektów

 �Tytuł projektu:  Ginąca twórczość plastyczna środowisk górniczych 
na terenie miasta Jastrzębia Zdroju i Karwiny

 �Lider projektu:  Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju 

 �Partner projektu:  Miejski Dom Kultury w Karwinie 

 �Termin realizacji:  2011-2012 r.

 �Całkowita wartość projektu: 6 977 EUR

 �Program:  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 / Fundusz 
Mikroprojektów

 �Název projektu:  Piknik v lázních – 150 let tradice jodo-bromových lázní 
ve městě Jastrzębie-Zdrój a v Karviné-Darkově

 �Vedoucí projektu:  Městské středisko kultury v Jastrzębie-Zdrój

 �Partner projektu:  Městský dům kultury v Karviné

 �Termín realizace:  r. 2012

 �Celková hodnota projektu: 24 630 EUR

 �Program:  Operační program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-2013 / Fond mikroprojektů

 �Název projektu:  Mizející výtvarná tvorba hornických komunit na území 
měst Jastrzębie-Zdrój a Karviná

 �Vedoucí projektu:  Městské středisko kultury v Jastrzębie-Zdrój

 �Partner projektu:  Městský dům kultury v Karviné

 �Termín realizace:  r. 2011 - 2012 

 �Celková hodnota projektu: 6 977 EUR

 �Program:  Operační program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-2013 / Fond mikroprojektů
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Projekt byl zaměřen na prohloubení integrace hokejových klubů na úze-
mí Euroregionu Těšínského Slezska, obzvláště pak týmů JKH GKS Jastrzębie 
a SK Karviná.
V rámci projektu se uskutečnily společné tréninkové kempy za účasti hráčů 
z obou klubů, což vedlo ke vzájemné výměně zkušeností, metod a trénin-
kových postupů. Byly připraveny dva dvoudenní hokejové turnaje za účasti 
hráčů a hokejového managementu z měst Jastrzębie-Zdrój a Karviná. Hoke-
jisté obou klubů se zúčastnili společných tréninků, které pro ně byly přípra-
vou na účast v prestižním hokejovém turnaji Czech Hockey Challenge Cup 
v Praze, kde si hráči z obou klubů zahráli v jednom smíšeném česko-polském 
týmu, a to ve dvou jeho ročnících.V rámci projektu bylo řešeno i doplnění 
hokejové výbavy týmů.

Nosným tématem projektu bylo připomenutí podob uhelné těžby v mi-
nulosti a současnosti jako společného činitele při vzniku a rozvoji měst Jastr-
zębie-Zdrój a Havířov.
Projekt měl za cíl představit hornickou historii obou měst a přilákat obyva-
tele Euroregionu k poznávání jejích jedinečných rysů, které charakterizuje 
specifická sociálně-realistická bytová výstavba a průmyslová infrastruktura. 
Projekt tak umožnil objevování a pochopení kulturního fenoménu, vytvoře-
ného původním obyvatelstvem a lidmi, kteří přišli do našeho regionu za pra-
cí. V rámci projektu byla dovybavena stálá výstava s hornickou tematikou 
v Galerii historie města Jastrzębie-Zdrój (Galeria Historii Miasta w Jastrzę-
biu-Zdroju) o multimediální zařízení – minikino se stálou projekcí dokumen-
tárního filmu představujícího práci horníků; byl zde také slavnostně otevřen 
sochařský sál s uhelnými a grafitovými plastikami a vydána publikace s násti-
nem dějin a tradic hornictví v městech Jastrzębie-Zdrój a Havířov.
Analogická výstava byla připravena a zpřístupněna veřejnosti i v Havířově, 
kde se během jejího slavnostního zahájení představily hornické orchestry 
z Polska a ČR.

PŘÍKLADY PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE 
– MĚSTSKÉ INSTITUCE, NEVLÁDNÍ SEKTOR

Historie psaná uhlím 
Hokej bez granic

Tematem przewodnim niniejszego projektu było podkreślenie 
przeszłości i współczesności górnictwa węglowego – czynnika decydującego 
o powstaniu i rozwoju Jastrzębia-Zdroju i Hawierzowa. 
Projekt miał przybliżyć bogatą historię górniczą obu miast i zachęcić 
mieszkańców Euroregionu do poznania ich unikalnego klimatu 
charakteryzującego się specyficzną, socrealistyczną zabudową mieszkalną 
oraz infrastrukturą przemysłową. Projekt pozwolił odkryć i zrozumieć 
fenomen tygla kulturowego tworzonego przez ludność autochtoniczną 
i napływową.
W ramach projektu doposażono stałą wystawę o tematyce górniczej 
w Galerii Historii Miasta w Jastrzębiu-Zdroju w sprzęt multimedialny - 
minikino z projekcją filmu dokumentalnego prezentującego pracę górnika, 
otwarto salę rzeźby w węglu i graficie oraz wydano publikację prezentującą 
historię i tradycje górnicze Jastrzębia-Zdroju i Hawierzowa. 
Analogiczną wystawę opracowano i udostępniono w Hawierzowie, gdzie 
podczas uroczystego jej otwarcia zaprezentowały się także polskie i czeskie 
orkiestry górnicze. 

Celem projektu było pogłębienie integracji środowiska hokejowego 
w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński, w szczególności drużyn JKH GKS 
Jastrzębie i SK Karwina. 
W ramach projektu odbywały się spotkania kadry szkoleniowej obu 
klubów, co miało służyć wymianie doświadczeń, praktyk i materiałów 
szkoleniowych. Zorganizowano dwa dwudniowe turnieje hokejowe 
z udziałem zawodników i środowiska hokejowego z Jastrzębia-Zdroju 
i Karwiny. Zawodnicy obu drużyn odbyli wspólne treningi przygotowujące 
ich do udziału w prestiżowym turnieju hokejowym Czech Hockey Challenge 
Cup w Pradze. w turnieju tym oba kluby stworzyły jeden zespół, wystawiając 
mieszane polsko-czeskie drużyny w dwóch rocznikach. w ramach projektu 
doposażono również drużyny w sprzęt hokejowy. 

PRZYKŁADY PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY  
– INSTYTUCJE MIEJSKIE, SEKTOR POZARZĄDOWY
Historia węglem pisana 
Hokej bez hranic

 �Tytuł projektu:  Historia węglem pisana

 �Lider projektu:  Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju 

 �Partner projektu:  Miasto Hawierzów 

 �Termin realizacji:  2012 r.

 �Całkowita wartość projektu: 29 880 EUR

 �Program:  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 / Fundusz 
Mikroprojektów

 �Tytuł projektu:  Hokej bez granic

 �Lider projektu:  Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie

 �Partner projektu:  Sportowy Klub Karwina

 �Termin realizacji:  2011 r.

 �Całkowita wartość projektu: 17 625 EUR

 �Program:  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 / Fundusz 
Mikroprojektów

 �Název projektu:  Historie psaná uhlím

 �Vedoucí projektu:  Městské středisko kultury v Jastrzębie-Zdrój

 �Partner projektu:  Statutární město Havířov

 �Termín realizace:  r. 2012 

 �Celková hodnota projektu: 29 880 EUR

 �Program:  Operační program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-2013 / Fond mikroprojektů

 �Název projektu:  Hokej bez hranic

 �Vedoucí projektu:  Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie

 �Partner projektu:  Sportovní klub Karviná

 �Termín realizace:  r. 2011 

 �Celková hodnota projektu: 17 625 EUR

 �Program:  Operační program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-2013 /Fond mikroprojektů
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zeňské tradice. Jednotlivé prvky nově vybudované karvinské infrastruktu-
ry mají představit hodnoty města v oblasti lázeňství a zároveň propagovat 
aktivní životní styl. V dotčném území je naplánován mj. vznik sítě naučných 
stezek propojených se stezkami pro cyklisty a pro pěší, vybudování kolonády 
(jako součást scenérie lázeňských měst), terénní skluzavky, trasy pro celo-
roční aktivity a další prvky, které mají za cíl zpřístupnit lázeňské dědictví, rov-
něž je zamýšleno vybudování drobných architektonických děl.
-  revitalizace atraktivního přírodního území v Havířově a jeho transformace 
pro plnění funkce Ekomuzea zaměřeného primárně na oblast hornictví. Úze-
mí investice se nachází v lesoparku Stromovka. Z urbanistického a architek-
tonického hlediska navazuje realizace projektu svým charakterem na okolní 
výstavbu, která bezprostředně souvisí s rozvojem hornictví ve městě Havířo-
vě. Na revitalizovaném území se v plánech počítá mj. se vznikem sítě nauč-
ných stezek propojených se stezkami pro pěší, plenérové výukové zařízení 
určené dětským návštěvníkům, smyslový park s originálními hornickými prv-
ky a díla drobné architektury.
Plánovaná projektová infrastruktura má za cíl aktivním způsobem zpřístup-
nit ústřední téma každé z poboček nového Ekomuzea. Nový turistický pro-
dukt – Přeshraniční Ekomuzeum – má návštěvníky seznámit se specifickými 
rysy dané oblasti v kontextu hornických tradic, např. specifické mluvy, kte-
rou se vyznačují výhradně hornické regiony, místním dialektem nebo lokální-
mi gastronomickými produkty.
V rámci projektu je naplánována i celá řada měkkých aktivit, např. akce z cyk-
lu EkoArt, které ideálním způsobem představí tradiční, nemateriální, specific-
ké kulturní a přírodní dědictví daných oblastí. Aktivitami, které propojí všech-
ny tři pobočky Ekomuzea, se stanou ekomuzejní přednášky, výstavy a tvůrčí 
dílny místních umělců.
Důležitým projektovým úkolem je pokus o začlenění Ekomuzea do stáva-
jících přeshraničních a regionálních několikadenních pobytových balíčků, 
např. do rámce tematické cyklotrasy GREENWAY Krakov – Morava – Vídeň, 
případně jako součást lázeňské trasy, což by ve výsledku mohlo přinést další 
propagaci tohoto nového turistického proudktu a mít tak zásadní vliv na růst 
turistického ruchu v regionu.

PŘIPRAVOVANÉ SPOLEČNÉ PROJEKTY – SAMOSPRÁVY
Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zrój – Karviná – Havířov

Celem projektu jest zwiększenie dostępności turystycznej polsko-
czeskiego pogranicza w obrębie miast partnerskich Jastrzębie-Zdrój, 
Karwina i Hawierzów.
Zaplanowane w projekcie działania mają wyeksponować wspólne dobro, 
jakim jest dziedzictwo przyrodnicze trzech miast oraz ich uzdrowiskowy 
i górniczy charakter – będący konsekwencją bogatych złóż naturalnych 
występujących (historycznie i współcześnie) na ich terenie. Projekt, dzięki 
pobudzeniu ruchu turystycznego na tym obszarze ma się przyczynić 
do poprawy sytuacji na rynku pracy w Jastrzębiu-Zdroju, Karwinie 
i Hawierzowie. 
W ramach projektu powstanie nowy produkt turystyczny -Transgraniczne 
Ekomuzuem z lokalizacjami w każdym mieście, ze wspólną ofertą turystyczną 
w tematach przewodnich lokalizacji Ekomuzeum. w Jastrzębiu-Zdroju 
eksponowana będzie przyroda, w Karwinie uzdrowisko, a w Hawierzowie 
górnictwo. 
Ekomuzeum eksponować będzie wyjątkowy charakter regionu, jego warunki 
naturalne i dziedzictwo społeczno-kulturowe - w aspekcie historycznym 
i obecnym. Czerpać będzie z lokalnej historii, tradycji i kultury stwarzając 
możliwość integrowania szerokiego grona turystów i mieszkańców terenów 
polsko-czeskiego pogranicza m.in. poprzez organizację ciekawych inicjatyw 
i wydarzeń ekomuzealnych. 
W ramach projektu zaplanowano:
- rewitalizację atrakcyjnego przyrodniczo terenu w Jastrzębiu-Zdroju, 
na funkcje Ekomuzeum w temacie zasoby przyrodnicze. w jastrzębskiej 
lokalizacji zaprojektowano budynek Ekomuzeum z punktem informacji 
transgranicznej, salą wykładową, salką edukacyjną i innymi formami 
działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego. Teren inwestycji 
uwzględnia m.in. ścieżki dydaktyczne połączone ze ścieżkami pieszo-
rowerowymi, tarasy widokowe, promenadę przy akwenie wodnym, tężnie 
solankową, park sensoryczny, miejsca aktywnego wypoczynku dla rodzin 
z dziećmi oraz małą architekturę. Zaplanowana w projekcie infrastruktura 
ma udostępniać bogate dziedzictwo przyrodnicze jastrzębskiej lokalizacji.
- rewitalizację terenu zlokalizowanego w sąsiedztwie Uzdrowiska Darkow 
w Karwinie, na funkcje Ekomuzeum w temacie tradycji uzdrowiskowych. 
Elementy karwińskiej infrastruktury mają wyeksponować uzdrowiskowy 

walor miasta i promować aktywny tryb życia. Teren inwestycji uwzględnia 
m.in. sieć ścieżek dydaktycznych, połączonych ścieżkami pieszymi 
i rowerowymi, kolumnadę - jako element scenerii miast uzdrowiskowych, 
terenową zjeżdżalnię, trasy całorocznej aktywności i inne elementy 
udostępniające dziedzictwo uzdrowiskowe oraz małą architekturę.
- rewitalizację terenu atrakcyjnego przyrodniczo w Hawierzowie i nadanie 
mu funkcji Ekomuzeum z tematem przewodnim – górnictwo. Teren 
inwestycji znajduje się w leśnym parku Stromovka. Z punktu widzenia 
urbanistycznego i architektonicznego realizacja projektu swym charakterem 
i miejscem nawiązuje do istniejących w otoczeniu zabudowań, bezpośrednio 
związanym z rozwojem górnictwa w Hawierzowie. Teren inwestycji jest 
zaprojektowany z uwzględnieniem m.in. sieci ścieżek dydaktycznych 
połączonych ścieżkami pieszymi, plenerowe urządzenie edukacyjne dla 
dzieci, park sensoryczny, z oryginalnymi elementami górniczymi oraz małą 
architekturą. 
Zaprojektowana w projekcie infrastruktura ma w aktywny sposób 
udostępniać temat przewodni każdej lokalizacji Ekomuzeum. Nowy produkt 
turystyczny - Transgraniczne Ekomuzuem - ma przybliżać turystom specyfikę 
tego obszaru w kontekście tradycji górniczych np. gwarki (specyficzne 
jedynie dla regionów górniczych), lokalna gwara, lokalne produkty kulinarne. 
W projekcie zaplanowano również szereg działań miękkich np. eventy 
EkoArt - najlepiej oddające charakter miast, łączące Ekomuzeum ze 
sztuką streetArtu udostępniającą tradycyjne, niematerialne, specyficzne 
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze tego obszaru. Działaniami scalającymi 
trzy lokalizacje Ekomuzuem, będą także lekcje ekomuzealne, wystawy 
i warsztaty twórczości rodzimych artystów.
Ważnym zadaniem projektowym jest próba włączenia Ekomuzeum 
do istniejących transgranicznych oraz regionalnych kilkudniowych pakietów 
pobytowych np. w tematyczny szlak GREENWAY Kraków – Morawy – 
Wiedeń, czy też szlak uzdrowiskowy, co w efekcie ma wypromować nowy 
produkt turystyczny i wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego w tym 
obszarze. 

Cílem projektu je zlepšení turistické dostupnosti polsko-českého pohrani-
čí na území partnerských měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov.
Aktivity plánované v rámci projektu mají za cíl představit společnou devizu, 
kterou je přírodní dědictví tří partnerských měst společně s jejich lázeňským 
a hornickým charakterem, jenž je je důsledkem bohatých přírodních ložisk, 
které se nalézají (historicky i v současnosti) na jejich katastrálních územích. 
Projekt má, díky podněcování iniciativ v oblasti turistického ruchu daného 
území, přispět zároveň i ke zlepšení situce na trhu práce ve městech Jastrzę-
bie-Zdrój, Karviná a Havířov.
V rámci projektu vznikne nový turistický produkt s názvem „Přeshraniční 
Ekomuzeum” s pobočkami v každém partnerském městě, se společnou na-
bídkou v oblasti turistiky a se zaměřením na ústřední témata v každé z po-
boček Ekomuzea. Ve městě Jastrzębie-Zdrój to bude muzejní nabídka zamě-
řená na přírodní bohatství, v Karviné na lázeňství a v Havířově na hornictví.
Ekomuzeum se bude věnovat výjimečnému charakteru regionu, jeho přírod-
ním hodnotám a společensko-kulturnímu dědictví v historické i moderní per-
spektivě. Bude čerpat z místních dějin, tradic a kultury a vytvářet možnosti 
pro integraci širokých vrstev jak návštěvníků, tak i obyvatel území v polsko
-českém pohraničí, mj. prostřednictvím pořádání přitažlivých iniciativ a eko-
muzejních akcí.
V rámci programu jsou plánovány tyto aktivity:
-  revitalizace atraktivního přírodního areálu v katastru města Jastrzębie-Zd-
rój a jeho transformace pro plnění funkce Ekomuzea s ústřední tematikou 
přírodních zdrojů. V lokalitě ve městě Jastrzębie-Zdrój byla navržena novo-
stavba Ekomuzea včetně přeshraniční informační kanceláře, konferenčního 
sálu, výukové místnosti a dalších forem aktivit spojených se službami v ob-
lasti turistického ruchu. Území investice je připraveno mj. na vznik naučných 
stezek propojených se stezkami pro cyklisty a pro pěší, panoramatických 
teras, promenády na březích vodního díla, solné jeskyně, smyslového parku, 
míst určených k aktivnímu odpočinku rodin s dětmi nebo drobných archi-
tektonických děl. Infrastruktura, která je obsažena v projektových plánech, 
má za účel zpřístupnit bohaté přírodní dědictví této lokality na území města 
Jastrzębie-Zdrój.
-  revitalizace území, nacházejícího se v Karviné v sousedství Lázní Darkov, 
pro účely plnění funkce Ekomuzea s ústředním tematickým zaměřením na lá-

PLANOWANE WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – SAMORZĄDY
Transgraniczne ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karwina – Hawierzów

 �Tytuł projektu:  TRANSGRANICZNE EKOMUZEUM JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 
– KARWINA – HAWIERZÓW 

 �Lider projektu:  Miasto Jastrzębie-Zdrój, 

 �Partner projektu:  Miasto Karwina, Miasto Hawierzów 

 �Projekt złożony do oceny, ubiega się o dofinansowanie w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

 �Název projektu:  PŘESHRANIČNÍ EKOMUZEUM JASTRZĘBIE-ZRÓJ – 
KARVINÁ – HAVÍŘOV

 �Vedoucí projektu:  Město Jastrzębie-Zdrój 

 �Partner projektu: statutární město Havířov, statutární město Karviná 

 �Projekt přihlášený do hodnotícího procesu v současnosti usiluje 
o dofinancování v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
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Niniejszy projekt jest odpowiedzią na zdefiniowany problem braku 
połączeń komunikacyjnych (transportu autobusowego i kolejowego) 
w ujęciu transgranicznym, w obszarze działalności partnerów projektu. 
w ramach projektu planuje się przygotowanie transgranicznej analizy 
rozwoju i rewitalizacji połączeń kolejowych z włączeniem Jastrzębia-Zdroju 
do sieci infrastruktury kolejowej - dziś linia kolejowa łącząca Jastrzębie-Zdrój 
z siecią regionalną i transgraniczną jest zamknięta. Jastrzębie-Zdrój przy tym 
może stanowić ważny węzeł przygranicznej i transgranicznej komunikacji 
kolejowej łącząc węzeł Petrovicko-Zebrzydowicki z węzłem bohumińskim – 
przejście Bohumim-Chałupki.
W ramach projektu ma powstać stała grupa robocza, w skład której grupy 
wejdą przedstawiciele partnerskich samorządów z obu stron granicy. 
Dodatkowo do udziału w grupie zaproszeni zostaną eksperci od kolejnictwa 
i transportu publicznego, przedstawiciele Euroregionu Śląsk Cieszyński, 
czy Jastrzębskiej Spółki Kolejowej. Celem działalności grupy roboczej 
będzie stworzenie ram analizy z zachowaniem aspektów transgraniczności 
w podnoszeniu dostępności komunikacyjnej obszaru.
Wykonana w ramach projektu analiza społeczno-gospodarcza będzie 
narzędziem do dalszych działań samorządów w zakresie odtworzenia linii 
kolejowej w tym obszarze, w ujęciu transgranicznym i regionalnym. 

PŘIPRAVOVANÉ SPOLEČNÉ PROJEKTY – SAMOSPRÁVY 
Železná cyklotrasa  

Analýza rekonstrukce železniční trati ve městě Jastrzębie-Zdrój 
v kontextu regionálního a přeshraničního železničního spojení

Celem projektu jest stworzenie transgranicznego szlaku rowerowego, 
o charakterze dydaktycznym, opowiadającego historię kolejnictwa i rozwoju 
przemysłowego w obszarze polsko-czeskiego pogranicza. Pięć samorządów 
leżących bezpośrednio przy polsko-czeskiej granicy postanowiło z problemu 
zamykanych linii kolejowych stworzyć potencjał rozwoju nowego, 
unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego. 
W projekcie zaplanowano m.in.: uzupełnienie infrastruktury rowerowej 
łączącej pięć partnerskich samorządów po obu stronach granicy, budowa 
ścieżek rowerowych po stopie (w tym nasypach) byłych linii kolejowych, 
budowa małej infrastruktury odpoczynkowej dla turystów, stworzenie 
transgranicznej sieci rowerowej, wyznaczenie transgranicznego szlaku 
pn. Żelazny Szlak Rowerowy z tablicami dydaktycznymi i elementami 
transgranicznego geocatchingu połączonego z mobilną aplikacją.

Cílem projektu je vznik přeshraniční cyklistické stezky edukativního cha-
rakteru, která představí historii výstavby železnic a rozvoje průmyslu na úze-
mí česko-polského pohraničí. Pět samosprávných územních jednotek, jejichž 
katastry se nacházejí v bezprostřední blízkosti česko-polských hranic, se roz-
hodlo využít místní potenciál, a z problematiky postupně rušeného provozu 
na železničních tratích v okolí vytvořit nový unikátní přeshraniční turistický 
produkt.
V projektu jsou plánovány aktivity dostavby cyklistické infrastruktury spoju-
jící pět partnerských samosprávných jednotek na obou stranách státní hra-
nice, výstavba cyklistických stezek v trase (včetně náspů) bývalých železnič-
ních tratí a výstavba drobné rekreační infrastruktury pro turisty. Výstupem 
projektu bude vytvoření přeshraniční sítě cyklostezek, vytýčení přeshraniční 
trasy „Železná cyklotrasa” s naučnými cedulemi a zařízeními pro přeshranič-
ní geocaching s propojením na mobilní aplikace.

Tento projekt je odpovědí na definovaný problém neexistujícího 
přeshraničního dopravního spojení veřejnou dopravou (autobusová či 
vlaková doprava) mezi zapojenými partnery projektu. V rámci projektu je 
naplánována příprava přeshraniční analýzy rozvoje a revitalizace existujícího 
železničního spojení včetně nového začlenění města Jastrzębie-Zdrój 
do infrastruktury železniční sítě; v současnosti se trať, spojující město 
Jastrzębie-Zdrój s regionální a přeshraniční sítí, nachází mimo provoz. 
Jastrzębie-Zdrój přitom má potenciál představovat důležitý přestupní 
bod v rámci příhraniční i přeshraniční železniční dopravy, který by 
propojil petrovicko-zebrzydowický železniční uzel s uzlem bohumínským 
prostřednictvím železničního hraničního přechodu Bohumín-Chałupki.
V rámci projektu má vzniknout stálá pracovní skupina, v níž budou 
figurovat představitelé orgánů samosprávy partnerských měst z obou 
států. K působení ve skupině budou navíc přizváni odborní poradci z oblasti 
železniční a veřejné dopravy, představitelé Euroregionu Těšínské Slezsko 
a představitelé železniční společnosti Jastrzębska Spółka Kolejowa. 
Cílem aktivit pracovní skupiny bude vytvoření rámcové analýzy s důrazem 
na přeshraniční aspekt, který je nezbytný pro zlepšení dopravní dostupnosti 
celé oblasti.
Společensko-ekonomická analýza, která vznikne v rámci projektu, se 
pak stane nástrojem pro další aktivity samospráv v oblasti rekonstrukce 
železničních tratí na vytýčeném území, a to v přeshraničním i regionálním 
kontextu.

 �Tytuł projektu: Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-
Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń 
kolejowych.

 �Lider projektu:  Miasto Jastrzębie-Zdrój

 �Partner projektu:  Miasto Karwina, Miasto Hawierzów, Petrowice obok 
Karwiny 

 �Projekt złożony do oceny, ubiega się o dofinansowanie w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska / Fundusz 
Mikroprojektów

PLANOWANE WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – SAMORZĄDY 
Żelazny szlak rowerowy 
Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście 
regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych.

 �Tytuł projektu:  ŻELAZNY SZLAK ROWEROWY

 �Lider projektu:  Gmina Godów

 �Partner projektu:  Miasto Karwina, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina 
Zebrzydowice, Petrowice obok Karwiny 

 �Projekt złożony do oceny, ubiega się o dofinansowanie w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

 �Název projektu:  ŽELEZNÁ CYKLOTRASA

 �Vedoucí projektu:  Obec Godów

 �Partner projektu: statutární město Karviná, město Jastrzębie-Zdrój, obec 
Zebrzydowice a obec Petrovice u Karviné

 �Projekt přihlášený do hodnotícího procesu v současnosti usiluje 
o dofinancování v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

 �Název projektu:  Analýza rekonstrukce železniční trati ve městě 
Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálního a přeshraničního železničního 
spojení

 �Vedoucí projektu:  město Jastrzębie-Zdrój

 �Partner projektu:  statutární město Karviná, statutární město Havířov, 
obec Petrovice u Karviné

 �Projekt přihlášený do hodnotícího procesu v současnosti usiluje 
o dofinancování v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 
/ Fond mikroprojektů
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Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów stanowią przykład wieloletniej 
współpracy transgranicznej w zakresie kultury, sportu, edukacji, turystyki, 
integracji lokalnych środowisk, promocji miast, czy też obszaru gospodarki 
i bezpieczeństwa publicznego. 

Ponad dwadzieścia lat współpracy, kilkadziesiąt wspólnie zrealizowanych 
projektów transgranicznych oraz niezliczone godziny wspólnej pracy, 
stworzyły dobry klimat do prowadzenia transgranicznych przedsięwzięć, co 
ma swoje odzwierciedlenie w ambitnych planach projektowych, wskazanych 
w niniejszej publikacji. Zapoczątkowana w 1995 roku współpraca tych miast, 
wzmocniła się znacząco poprzez wspólną realizację projektu „Polsko-czeskie 
spotkania branżowe”. Należy podkreślić, iż projekt ten miał absolutny wpływ 
na stale wzrastającą aktywność transgraniczną Jastrzębia-Zdroju, Karwiny 
i Hawierzowa. Rosnąca liczba przedsięwzięć o charakterze transgranicznym 
jest zdecydowanie efektem zaplanowanych działań, kierowanych 
do kreatorów życia społecznego tych miast – mających bezpośredni wpływ 
na aranżowanie takich wydarzeń. Projekt, jest odpowiedzią na rosnące 
zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu realizacji polsko-czeskich aktywności. 
Wpisał się na stałe w kalendarz rocznych wydarzeń tych trzech samorządów. 
w ramach kolejnych edycji tego projektu, jego uczestnicy - reprezentujący 
niemal wszystkie obszary życia społecznego miast - wspólnie diagnozowali 
problemy miast i wspólnie planowali ich rozwiązanie, które niejednokrotnie 
przybierały postać projektów. 

Dużą determinacją w kreowaniu inicjatyw transgranicznych w partnerstwie 
Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa wykazali się włodarze tych miast, 
wspierając partnerską współpracę i aktywnie w niej uczestnicząc. 

W aktywnym kreowaniu tej współpracy, od samego początku uczestniczą 
również przedstawiciele Euroregionu Śląsk Cieszyński - Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza, z których pomocą i olbrzymim 
wsparciem, zrealizowaliśmy kilkadziesiąt wspólnych projektów oraz wiele 
transgranicznych inicjatyw. 

zespół projektowy

Města Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov jsou příkladem mnohaleté pře-
shraniční spolupráce v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, turistiky, vzájemné 
integrace místního obyvatelstva, propagace měst, hospodářského života 
a bezpečnosti obyvatel.

Více než dvacetiletá spolupráce, několik desítek společně realizovaných 
přeshraničních projektů a velké množství hodin strávených společnými ak-
tivitami, přispěly k vytvoření příznivých podmínek pro uskutečňování pře-
shraničních iniciativ, což se odráží v ambiciózních projektových záměrech, 
jež nastínila tato publikace. Spolupráce mezi městy, která započala v roce 
1995, výrazně posílila díky společné realizaci projektu „Polsko-česká odbor-
ná setkání”. Je přitom nezbytné zdůraznit, že tento projekt měl rozhodující 
vliv i na stabilní nárůst přeshraničních aktivit mezi městy Jastrzębie-Zdrój, 
Karviná a Havířov. Rostoucí počet iniciativ přeshraničního charakteru je bez-
pochyby výsledkem těchto realizovaných aktivit zaměřených na hybatele 
společenského života v uvedených městech, kteří mají bezprostřední vliv 
na organizaci takovýchto akcí. Projekt je tak reakcí na rostoucí potřebu vzá-
jemného poznávání v oblasti polsko-českých aktivit a již natrvalo se zapsal 
do každoročního kalendáře všech tří městských samospráv. V rámci přede-
šlých ročníků projektu jeho účastníci, kteří zastupují bezmála všechny oblasti 
společenského života ve městech, diagnostikovali ožehavé problémy svých 
měst a věnovali se společné přípravě jejich řešení, která nejednou získala 
projektovou podobu.

Velkou odhodlaností při vytváření společných přeshraničních iniciativ ve spo-
lečném partnerství měst Jastrzębie-Zdrój, Karviné a Havířova se vyznačovali 
i nejvyšší představitelé uvedených měst, přičemž podporovali partnerskou 
spolupráci a aktivně se jí účastnili.

Na aktivním spoluvytváření této spolupráce se již od samého počátku účast-
ní i představitelé Euroregionu Těšínské Slezsko – Sdružení rozvoje a regionál-
ní spolupráce Olza, s jejichž pomocí a obrovskou podporou se nám podařilo 
zrealizovat již několik desítek společných projektů a mnoho dalších přeshra-
ničních iniciativ.

projektový tým

PODSUMOWANIE
Kontekst projektu V polsko-czeskie spotkania branżowe

SHRNUTÍ
Kontext projektu V. Polsko-Česká odborná setkání
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