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PROJEKT:  

„ODWIEDŹ SĄSIADA – UATRAKCYJNIENIE OFERY TURYSTYCZNEJ POLSKO-

CZESKIEGO POGRANICZA ” 

       Dziedzina wsparcia 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki 

 

 

 
 

 
 

 
Zdjęcia: Miasto Jastrzębie Zdrój 

 
 

 
 

 

Partner Wiodący:  
 

MIASTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 
 

Partner Projektu:  
 

MIASTO KARWINA 
 

Wartość całkowita projektu: 842 209,60 € 
 

Wartość dofinansowania z EFRR: 715 878,15 € ( w tym 584 378,24 € 

dla M. Jastrzębie Zdrój) 
 

Opis: Projekt zakładał budowę ścieżki rowerowej w Parku Bożeny 

Nemcowej w Karwinie oraz budowę ścieżki rowerowej w parku przy 

ul. Żeromskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Jastrzębska inwestycja, 

dodatkowo zakładała rewitalizację terenu na którym przebiega ścieżka 

wraz  z montażem małej infrastruktury służącej aktywnym formom 

turystyki tj. elementami siłowni zewnętrznej oraz urządzeniami 

zabawowymi dla dzieci. Elementem scalającym działania inwestycyjne 

w niniejszym projekcie są wspólnie wypracowane nowe produkty 

turystyczne – pięć dwujęzycznych publikacji, opisujących i 

obrazujących tematyczne,  wycieczkowe trasy rowerowe na linii 

Jastrzębie-Zdrój – Karwina : 

1. Wycieczkowa trasa rowerowa „Szlakiem obiektów sakralnych” 

(2000 szt.) 

2. Wycieczkowa trasa rowerowa „Szlakiem przyrody” (2000 szt.) 

3. Wycieczkowa trasa rowerowa „Szlakiem obiektów 

turystycznych” (2000 szt.) 

4. Wycieczkowa trasa rowerowa „Szlakiem uzdrowiska” (2000 

szt.) 

5. Wycieczkowa trasa rowerowa „Węglem pisana” (2000 szt.) 

Uzupełnieniem tych publikacji jest dwujęzyczna mapa (2500 szt.) 

obrazująca tematyczne trasy rowerowe na linii Jastrzębie-Zdrój - 

Karwina oraz nawiązująca do mapy gablota pamiątkowo-informacyjna 

- zlokalizowana przy jastrzębskiej inwestycji - przedstawiająca 

wybrane atrakcje z poszczególnych tematycznych tras rowerowych, 

zachęcająca do aktywnej turystyki rowerowej pomiędzy dwoma 

miastami. Uroczyste otwarcie inwestycji połączone z organizacją rajdu 

rowerowego (łącznie dla stu osób z obu miast) i dystrybucją 

wydawnictw, oraz organizacja konferencji (dla polskich i czeskich 

mediów) podsumowującej projekt i promującej wieloletnią współpracę 

projektową Jastrzębia-Zdroju i Karwiny to zaplanowane w projekcie 

działania promocyjne zwieńczające realizację projektu.    

Głównym celem projektu jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty 

turystycznej na polsko-czeskim pograniczu poprzez rozbudowę 

infrastruktury turystycznej na terenie Jastrzębia-Zdroju i Karwiny oraz 

zmiana wizerunku tych miast z kopalnianego na turystyczny.  

 

 

 


