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Jastrzębie-Zdrój is a relatively young city with an interesting 
history and a various character. It has it’s health resort’s tradition, 
industrial heritage and modern green spaces situated in Upper 
Silesia, in the cultural Land of the Upper Oder. It is located at 
the very border with the Czech Republic, which is best to cross 
... on a bicycle, thanks to the Iron Bicycle Trail leading through 
5 municipalities located on the Polish-Czech border. The current 
urban shape of Jastrzębie-Zdrój is also largely the legacy of the 
city’s mining traditions. The discovery of hard coal deposits in 
1951 meant that not only mines, but also residential estates grew 
around the spa. A huge demographic jump resulted in the town 
being granted town privileges on June 30, 1963. It is also thanks 
to the miners that the name Jastrzębie-Zdrój has permanently 
entered the pages of the history of the country - as the place 
where the famous Jastrzębie Agreement was signed, ending the 
wave of strikes and bringing Poland closer to freedom. Today, 
Jastrzębie-Zdrój does not focus only on mining. It is a modern 
city friendly to residents, hospitable to tourists, favorable to 
investors. Convenient border location, proximity to the following 
airports: Pyrzowice, Balice and Ostrava, as well as a direct 
connection to the A1 motorway makes Jastrzębie-Zdrój a city with 
a growing economic position and broad prospects for the future.

ABOUT THE CITY 

O MIEŚCIE

Jastrzębie-Zdrój to stosunkowo młode miasto
o ciekawej historii i różnorodnym 
charakterze. To uzdrowiskowa tradycja, 
dziedzictwo przemysłowe i nowoczesne, 
zielone przestrzenie. Sytuujące się na 
Górnym Śląsku, w kulturowej Krainie Górnej 
Odry. Położone jest przy samej granicy
z Czechami, którą najlepiej jest przekroczyć... 
na rowerze, dzięki wiodącemu tędy Żelaznemu 
Szlakowi Rowerowemu prowadzącego przez
5 gmin usytuowanych na polsko-czeskim 
pograniczu. Obecny kształt urbanistyczny 
Jastrzębia-Zdroju to również w dużej 
mierze spuścizna górniczych tradycji 
miasta. Odnalezienie pokładów węgla 
kamiennego w 1951 roku sprawiło, 
że wokół uzdrowiska wyrosły nie 
tylko kopalnie, ale i osiedla mieszkalne. Ogromny skok demograficzny zadecydował
że 30 czerwca 1963 roku miejscowości nadano prawa miejskie. To również dzięki górnikom nazwa Jastrzębie-Zdrój trwale 
zapisała się na kartach historii kraju – jako miejsce, gdzie podpisano słynne Porozumienie Jastrzębskie, kończące falę strajków
i przybliżające Polskę do wolności. Dziś Jastrzębie-Zdrój nie stawia już tylko na górnictwo. To nowoczesne 
miasto przyjazne dla mieszkańców, gościnne dla turystów, sprzyjające inwestorom. Dogodna przygraniczna 
lokalizacja, bliskość portów lotniczych: Pyrzowice, Balice i Ostrawa, a także bezpośrednie połączenie
z autostradą A1 sprawiają, że Jastrzębie-Zdrój to miasto o rosnącej pozycji gospodarczej i szerokich perspektywach na przyszłość.



In Jastrzębie, all roads lead to the 
Spa Park. And they definitely should 
- because this is the place that the 
inhabitants like the most and most 
willingly visit. It is also a space where 
the living memory of the city’s spa 
history remains. This 18-hectare 
park located in the Zdrój district is 
the real pride of Jastrzębie-Zdrój. It 
is here that the most monuments in 
Jastrzębie are located, there are the 
most cultural events and... family 
walks. From the very beginning, 
the Spa Park was divided into two 
parts - the upper one, arranged 
like a garden, and the lower one, 
called Mikołaj’s Valley, with lush 
vegetation, with numerous paths 
leading between the slopes of the 
ravine. This is where we can see 
charming Finnish bridges on which 
lovers pin padlocks as a sign of their 
love. The lower part of the park is 
especially impressive with its rich 
vegetation - some plants are even 
imported from North America. 
In the upper part of the park, you 
will find numerous monuments 
from the time of the spa. The 
most impressive is Dom Zdrojowy, 
which is a showcase of the city and 
the park. Together with Łazienki 
II and the concert shell, it marks 
the boundaries of the recently 
renovated square with a fountain.

Currently, the Hotel „Dąbrówka” is a place 
that needs no introduction in Jastrzębie. It is 
also impossible to avoid it while walking along 
1 Maja Street. This picturesquely situated 
complex, like many of our monuments, 
is the legacy of a spa. The main building 
of Dąbrówka, which today houses the 
reception, some rooms and a restaurant, is 
called Betania III, built in 1905. It was built as 
the third medical building of the plant. After 
the war, the building was called the „Health 
Resort” and the buildings were transformed 
into spa pavilions. Reconstruction and change 
of appearance of the building probably took 
place before the outbreak of World War 
II. In the 90s the old clinic was bought and 
modernized. First of all, the interiors were 
adapted for hotel purposes. Betania III was 
entered in the register of monuments in 2005.

WORTH SEEING

SPA PARK 

WARTO ZOBACZYĆ

PARK ZDROJOWY

BETANIA III

BETANIA III

W Jastrzębiu wszystkie drogi 
prowadzą do Parku Zdrojowego. A na 
pewno powinny – to jest bowiem to 
miejsce, które mieszkańcy najbardziej 
lubią i najchętniej odwiedzają. 
To jednocześnie przestrzeń
w której pozostaje żywa pamięć 
o uzdrowiskowej historii miasta. 
Ten położony w dzielnicy Zdrój 18 
hektarowy park jest prawdziwą 
dumą Jastrzębia-Zdroju. To właśnie 
tutaj znajduje się najwięcej 
jastrzębskich zabytków, odbywa się 
najwięcej wydarzeń kulturalnych i… 
rodzinnych spacerów. Od samego 
początku Park Zdrojowy dzielił się 
na dwie części – górną, urządzoną 
na wzór ogrodu, i dolną, nazwaną 
Doliną Mikołaja, o bujnej roślinności
z licznymi ścieżkami, które prowadzą 
między stokami jaru. To tam możemy 
zauważyć urokliwe fińskie mostki, 
na których zakochani przypinają 
kłódki na znak swojej miłości. 
Szczególnie dolna część parku 
zachwyca bogatą roślinnością – 
część roślin sprowadzona jest nawet
z Ameryki Północnej. W górnej części 
parku znajdziemy liczne zabytki
z czasów uzdrowiska. Najbardziej 
okazałym jest Dom Zdrojowy, który 
jest wizytówką miasta i parku. Wraz 
z Łazienkami II i muszlą koncertową 
wyznacza on granice niedawno 
odnowionego placu z fontanną.

Obecnie Hotel „Dąbrówka” to miejsce, którego
w Jastrzębiu nie trzeba nikomu przedstawiać. Nie sposób 
też go ominąć spacerując ulicą 1 Maja. Ten malowniczo 
położony kompleks, jak wiele naszych zabytków to 
spuścizna po uzdrowisku. Główny budynek Dąbrówki, 
w którym dziś mieści się recepcja, część pokoi oraz 
restauracja to inaczej Betania III, wybudowany w 1905 
roku. Powstał jako trzeci budynek leczniczy zakładu. Po 
wojnie budynek nazwano „Uzdrowiskiem” a budynki 
przekształcono w pawilony uzdrowiskowe. Przebudowa
i zmiana wyglądu budynku miała miejsce 
prawdopodobnie jeszcze przed wybuchem II wojny 
światowej. W latach 90 stara lecznica została 
kupiona i zmodernizowana. Przede wszystkim 
wnętrza dostosowano na cele hotelowe. Betania III 
została wpisana do rejestru zabytków w 2005 roku.



The Iron Bicycle Trail is an almost 
55-kilometer long loop route running 
through the Polish-Czech border. The trail 
runs through the area of 5 communes: 
Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, 
and on the Czech side, Karvine and Petrovice 
u Karvine. The leitmotif of the route is the 
subject of railways, the Bicycle Trail uses 
old, excluded berth lines. Along the entire 
route there are points where you can rest.

It is a small defensive manor which is the only fortress 
preserved in this part of Silesia. It was built at the beginning 
of the 17th century in the late Renaissance style between 
the settlements of Bzie Dolne and Bzie Średnie on the land 
belonging to the Rostek family. The building has the shape 
of a rectangle with an asymmetrically placed break and an 
annex. It is decorated with decorated triangular gables of 
the façade. After the death of the last member of the Rostek 
family, the building changed hands. The last owner before 
World War II was Frederick Thau. After the war, the slightly 
damaged manor became the property of the state. In the 
1960s, a health center was opened in a renovated building, 
and 10 years later a kindergarten. Currently, the manor 
houses several institutions and is not open to the public

The manor house was built in 1781 on a low hill by the von 
Schlutterbach family in classicist style with baroque elements. 
Situated in the middle of a park where you can find a 600 
years old oak tree. It is with this Palace that the legend of 

the White Lady is connected, who from 
time to time walks around the palace. 

This Lady would be Katarzyna 
- Jan Schlutterbach’s great-

granddaughter. The palace 
in Borynia belonged 

to the Schlutterbach 
family until 1840. 
After the family 
expired, the 
property changed 
hands. In 2009, 
the palace was 
bought by a 
private investor 

and underwent a 
thorough renovation, 

as well as re-arranged 
the interior. The palace 

turned into an elegant hotel.

RECREATION IN THE CITY

THE IRON BICYCLE TRAIL 

PALACE IN BORYNIA 

MANOR HOUSE 
IN BZIE ZAMECKI 

REKREACJA W MIEŚCIE

ŻELAZNY SZLAK ROWEROWY

PAŁAC W BORYNI

DWÓR
W BZIU ZAMECKIM

Żelazny Szlak Rowerowy to niemal 
55–kilometrowa trasa w formie pętli 
przebiegającej przez polsko-czeskie 
pogranicze. Szlak przebiega przez 
teren 5 gmin: Godów, Jastrzębie-Zdrój, 
Zebrzydowice, a po stronie czeskiej Karvine i 
Petrovice u Karvine. Motywem przewodnim 
trasy jest tematyka kolei, Szlak Rowerowy 
wykorzystuje stare, wyłączone z użytku 
linie kojowe. Wzdłuż całej trasy znajdują 
się punkty, w których można odpocząć.

D wó r  w  B z i u  Z a m e c k i m
to niewielki dwór obronny który jest  
jedyną fortalicją zachowaną w tej części Śląska. 
Został wybudowany na początku XVII wieku w stylu 
późnorenesansowym między osadami Bzie Dolne i Bzie 
Średnie na ziemi należącej do rodziny Rostków. Budynek 
ma kształt prostokąta z niesymetrycznie umieszczonym 
ryzalitem i przybudówką. Zdobią go dekorowane trójkątne 
szczyty elewacji. Po śmierci ostatniego z rodziny Rostków 
budynek przechodził z rąk do rąk. Ostatnim właścicielem 
przed II wojną światową był Fryderyk Thau. Po wojnie 
nieco zniszczony dwór przeszedł na własność państwa. 
W latach 60. w odnowionym budynku otwarto ośrodek 
zdrowia a 10 lat później przedszkole. Obecnie dwór mieści 
kilka instytucji i nie jest udostępniony dla zwiedzających.

Dwór wybudowany w 1781 na niewysokim wzgórzu 
przez rodzinę von Schlutterbach w stylu klasycystycznym
z elementami  barokowymi. Usytuowany w samym środku 
parku, w którym można znaleźć 600-letni dąb. To z tym właśnie 
Pałacem związana jest legenda o Białej Damie, 
która od czasu do czasu przechadza się 
wokół pałacu. Ową Damą miałaby 
być Katarzyna – prawnuczka 
Jana Schlutterbacha. Pałac w 
Boryni  należał do Rodziny 
Schlutterbachów do 1840. 
Po wygaśnięciu rodu, 
majątek przechodził 
z rąk do rąk. W 2009 
roku pałac odkupił 
prywatny inwestor
i poddał go gruntownej 
renowacji, a także 
zaaranżował wnętrza 
na nowo. Pałac zamienił 
się w elegancki hotel.





An amphitheater with a characteristic, modern 
layout, a graduation tower, a tennis court and 
a water playground for children, all surrounded 
by greenery. The Sunday Recreation Center - 
renovated in 2018 - quickly became one of the 
favorite places of the Jastrzębie-Zdrój. In 2019, 
he was awarded the Award of the Marshal of the 
Silesian Voivodeship in the public space category.

Dozens of bikes and rental stations 
located in convenient places throughout 
the city. The JASkółka system of city 
bikes is very popular in Jastrzębie, and 
its inhabitants cover more and more 
distances every year. Currently, the city 
has opted for fourth generation bikes.
 
Website: www.rower.jastrzebie.pl

CITY BIKE SYSTEM 

SUNDAY RECREATION CENTER SYSTEM
ROWERÓW
MIEJSKICH

OŚRODEK WYPOCZYNKU NIEDZIELNEGO

Amfiteatr o charakterystycznym, 
nowoczesnym układzie, tężnia 
solankowa, kort tenisowy czy wodny 
plac zabaw dla dzieci, a wszystko to
w otoczeniu zieleni. Ośrodek 
Wypoczynku Niedzielnego – 
wyremontowany w 2018 roku – 
szybko stał się jednym z ulubionych 
miejsc jastrzębian. W 2019 roku 
został nagrodzony Nagrodą 
Marszałka Województwa Śląskiego 
w kategorii przestrzeń publiczna.

Dziesiątki rowerów i stacje wypożyczeń 
ulokowane w dogodnych miejscach na 
terenie całego miasta. System rowerów 
miejskich JASkółka cieszy się w Jastrzębiu 
ogromną popularnością, a mieszkańcy 
z roku na rok pokonują dzięki niemu 
coraz większe dystanse. Obecnie miasto 
postawiło na rowery czwartej generacji.
 
Strona: www.rower.jastrzebie.pl



Jastrzębie hockey has a long tradition, although this discipline has flourished in recent years. This is the construction of 
the ice rink, already started in the 60’s. Finally, in December 1975, the „Jastor” artificial ice rink was put into operation. In 
June 2004, the facility underwent a comprehensive modernization. Currently, it consists of an ice rink, 8 fully equipped 
cloakrooms, a skate rental, a cafe, and a sports shop. Matches and international tournaments as well as extra-league games 
are held on its premises. The ice rink is also used on a daily basis by youth hockey teams, ice hockey amateurs and residents. 
 
Website: http://www.mosir.jastrzebie.pl/

From the moment the first settlements were established, football was very popular in Jastrzębie. The stadium was commissioned 
in 1989 and in the early 1990s, it was one of the most modern facilities in Poland. It was here that in May 1992 the match 
of the Polish and Czechoslovak national teams was held. In 2007, the facility underwent modernization, which allowed it to 
obtain a license to host matches at the second league level, and in 2017. The monitoring system, the first aid module and some 
chairs were modernized. Currently, the Municipal Stadium is a multi-functional facility (a grassy slab, extensive facilities with 
a gym, sauna and gym). At the stadium, it is possible to organize not only sports events, but also occasional cultural events.

The building was put into use in 1971, with a futuristic appearance, which it owed to Jerzy Gottfried. Under an impressive 
concrete and glass dome, the Jastrzębie boxers celebrated their triumphs in the 1970s, because the boxing at that time was 
a jewel in the crown of Jastrzębie’s sport. The hall was given a new look in 2011 and no longer resembles its former form. 
Inside there are, among others a full-size arena, 4 training rooms with specialized surfaces, professionally equipped changing 
rooms, rooms for judges and coaches, a sauna, a gym and a biological regeneration room or rooms; conference and press. 
The hall hosts matches, sports, cultural and occasional events as well as concerts for residents from all over the subregion

RECREATION IN THE CITY - SPORTS FACILITIES

SPORT AND ENTERTAINMENT HALL 

CITY STADIUM

„JASTOR” ICE RINK

REKREACJA W MIEŚCIE - OBIEKTY SPORTOWE

HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA

STADION MIEJSKI

LODOWISKO „JASTOR”

Jastrzębski hokej ma długą tradycję, choć rozkwit tej 
dyscypliny przypada na ostatnie lata. To budowę lodowiska 
zapoczątkowano już w latach 60-tych. Finalnie w grudniu 
1975 roku oddano do użytku sztuczne lodowisko „Jastor”. 
W czerwcu 2004 roku obiekt poddano kompleksowej 
modernizacji. Obecnie składa się z płyty lodowiska, 8 szatni 
z pełnym wyposażeniem, wypożyczalni łyżew, kawiarni 
sklepiku sportowego. Na jego terenie odbywają się mecze
i turnieje międzypaństwowe oraz rozgrywki ekstraligi. Na co 
dzień z lodowiska korzystają również młodzieżowe drużyny 
hokejowe, amatorzy hokeja na lodzie oraz mieszkańcy.

Strona www: http://www.mosir.jastrzebie.pl/

Od momentu powstania pierwszych osiedli piłka nożna 
cieszyła się w Jastrzębiu dużą popularnością. Stadion 
do użytku  został oddany w 1989 roku i początku lat 90. 
był jednym z najnowocześniejszych obiektów w Polsce. 
To właśnie na tym obiekcie w maju 1992 roku odbył 
się mecz drużyn reprezentacji Polski i Czechosłowacji.
W 2007 roku obiekt przeszedł modernizację, która pozwoliła 
uzyskać licencję na odbywanie meczów na poziomie II ligi, 
a w 2017 roku. modernizacji uległ system monitoringu, 
moduł pierwszej pomocy oraz część krzesełek. Obecnie 
Stadion Miejski jest obiektem wielofunkcyjnym (płyta 
trawiasta, rozbudowane zaplecze z salą gimnastyczną
sauną i siłownią). Na stadionie możliwa jest organizacja 
nie tylko imprez sportowych, ale również okazjonalnych 
imprez kulturalnych.

Budynek oddany do użytku w 1971 roku, o futurystycznym 
wyglądzie, który zawdzięczał Jerzemu Gottfriedowi. Pod 
imponującą betonowo–szklaną kopułą swoje triumfy  
w latach 70-tych święcili jastrzębscy pięściarze, gdyż 
ówczesny boks był perłą w koronie jastrzębskiego sportu. 
Nowy wygląd hala zyskała w 2011 roku i w niczym już 
nie przypomina swojej dawnej formy. W jego wnętrzu 
funkcjonuje m.in. pełnowymiarowa arena, 4 sale treningowe 
ze specjalistycznymi nawierzchniami, profesjonalnie 
wyposażone szatnie, pomieszczenia dla sędziów i trenerów, 
sauna, siłownia i gabinet odnowy biologicznej czy sale;  
konferencyjna i prasowa. W hali odbywają się mecze, 
imprezy sportowe, kulturalne oraz okolicznościowe  
i koncerty dla mieszkańców z całego subregionu



Azis Mining Service
44-304 Wodzisław Śląski

os. 1 Maja 16k 

Konstrukcje i elementy stalowe
Maszyny i urządzenia

Produkcja
Usługi

Montaż

azis@azis.pl 

tel. 32 451 00 83
tel. 32 473 20 54
tel. 32 475 24 77

nowoczesne zaplecze produkcyjne
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PROJEKTY
PRZYGOTOWANIE I DRUK materiałów reklamowych

wizytówki, ulotki, foldery, katalogi, kalendarze
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MEBLE
- kuchenne

- łazienkowe
- sklepowe

- biurowe
- szafy przesuwne

tel. 504 709 721

MEBLE NA WYMIAR

The beginnings of the swimming pool in the Zdrój district date 
back to the period before World War II. The ceremonial opening 
of the facility took place on July 4, 1937. It’s history is intertwined 
with the history of hockey players from Jastrzębie who played 
their games on the frozen surface of the pool in the 1950s. The 
first modernization of the swimming pool took place in 1963, and 
since then it has undergone facelift several times to meet the 
expectations of the residents. The complex includes a swimming 
and recreational pool with water attractions (bubble stairs 
bottom and wall massages, water hedgehog, wild river, winding 
slide) and a paddling pool for children with water attractions. 
The facility has modern facilities with changing rooms, a café 
with a terrace, a technology building and two beach volleyball 
courts. There is also a playground for children in the area of 
the swimming pool, equipped with slides, swings and other 
attractions. In summer, beach volleyball tournaments as part of 
the Silesian Championships and various events are organized here.

„ZDRÓJ” SWIMMING POOL

KĄPIELISKO „ZDRÓJ”

Początki basenu w dzielnicy Zdrój sięgają okresu przed
II wojną światową. Uroczyste otwarcie obiektu miało 
miejsce 4 lipca 1937 roku. Jego historia splata się
z historią jastrzębskich hokeistów, którzy w latach 50. 
swoje rozgrywki prowadził na zamarzniętej tafli basenu. 
Pierwsza modernizacja kąpieliska odbyła się w 1963 roku, 
od tego czasu kilkakrotnie przechodził lifting by sprostać 
oczekiwaniom mieszkańców. W skład kompleksu wchodzi 
basen pływacki i rekreacyjny wraz z atrakcjami wodnymi 
(schody bąbelkowe, masaże denne i ścienne, jeż wodny, 
rwąca rzeka, zjeżdżalnia kręta) oraz brodzik dla dzieci
z atrakcjami wodnymi. Obiekt posiada nowoczesne zaplecze 
wraz z przebieralniami, kawiarnię z tarasem, budynek 
technologiczny oraz dwa boiska do siatkówki plażowej.
Na terenie kąpieliska znajduje się również plac zabaw dla 
dzieci wyposażony w zjeżdżalnie, huśtawki oraz inne atrakcje. 
Latem organizowane są tu turnieje w siatkówce plażowej
w ramach Mistrzostw Śląska oraz różnego rodzaju imprezy.

Folder powstał przy współpracy
z Miastem Jastrzębie-Zdrój
Adres: Al. Piłsudskiego 60

tel. 32 47 85 100
 www.jastrzebie.pl

MiastoJastrzebieZdroj                 mojejastrzebie 

Tekst:
Barbara Englender, Kamila Sadowska-Lasyk, Wiktoria Knesz

Zdjęcia:
Łukasz Parylak, Barbara Englender, Aneta Czarnocka-Kanik, 

Arkadiusz Kogut, Maciej Gucik, Piotr Kędzierski, Izabela Grela, 
Szymon Marek, Robert Jaczyński, Ario

Skład i łamanie: Michał Zieliński
Reklama: Aneta Zielińska

Druk: Re-Graf, tel. 12 269 95 00, 503 188 841 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim 
przedsiębiorstwom, które zdecydowały się na

prezentacje w folderze.

Mamy nadzieję, że będzie on dobrze służył promocji Miasta
jak również stanie się źródłem satysfakcji

z Prezentacji Państwa Firmy.

LIPIEC 2021



Piję wodę prosto z kranu

To a l e t a  t o  n i e  ś m i e t n i k

. . . k r y sta l i c z n i e  c z y st ą  z  s e rc a  c ze s k i c h  B e s k i d ó w.

W jastrzębskich kranach w 98% płynie woda importowana 
od czeskich dostawców jakimi są Severomoravske Vodovody 
a Kanalizace Ostrava A.S. a dokładnie ze zbiorników na 
rzekach Moravka i Ostravica w Beskidzie Śląsko-Morawskim.

Zbiorniki te zlokalizowane są w Parku Krajobrazowym gdzie 
obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek 
działalności przez człowieka.

Woda ta jest krystalicznie czysta, zawiera cenne składniki 
mineralne i jest bezpieczna dla zdrowia jastrzębian.
Charakteryzuje się składem fizyko-chemicznym spełniającym 
rygorystyczne standardy  jakościowe.

W tą samą wodę na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 
zaopatrzone  są zdroje uliczne z których mieszkańcy 
mają możliwość napić się pysznej, chłodnej wody.

Kampania ta ma na celu podwyższenie świadomości 
proekologicznej społeczeństwa, dlatego od dłuższego czasu 
JZWiK S.A. rozpowszechnia to hasło wśród Jastrzębian.

Hasło ma na celu uświadomienie mieszkańcom, że wyrzucanie 
do toalety takich odpadów jak:
chusteczki nawilżane, płatki kosmetyczne, patyczki do uszu 
ręczniki papierowe czy resztki żywności
może doprowadzić do zapchan ia  wewnętrzne j  insta lac j i 
san i tarne j  budynku,  spowodowanie zatorów sieci 
kanalizacyjnej czyli zahamowanie swobodnego przepływu 
ścieków.

Istotny problem pojawia się w momencie dotarcia odpadów 
na przepompownię ścieków lub oczyszczalnię gdzie zaburzają 
pracę maszyn i urządzeń.
W najgorszym wypadku odpady te trafiając do środowiska 
mogą je nieodwracalnie zanieczyścić.

Jeden z czołowych dystrybutorów kosmetycznych w handlu 
tradycyjnym w Polsce 

Oficjalny dystrybutor ponad 100 firm, m.in: 
Nivea, L’oreal, Unilever, Colgate, Henkel, Bielenda, Joanne, Makeup 
Revolution i wielu innych

Własne marki: Yumi, Fine, Made in Lab, Provocater, Zielona Chatka

Zatrudnienie: ponad 200 osób

30 lat doświadczenia w kosmetycznych handlu hurtowym

Terminowe dostawy do ponad 2000 klientów miesięcznie 
(w tym do czołowych sieci handlowych w Polsce i zagranicą) 

40 przedstawicieli handlowych w całej Polsce

Ponad 10 000 m2 przestrzeni magazynowej 

12 000 produktów w ofercie 

Błysk Sp. z o.o. 
ul. Rolnicza 137
44-336 Jastrzębie-Zdrój
www.blysk.com.pl
sekretariat@blysk.com.pl

BIAŁY PAPIER TOALETOWY
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