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Nowa broszura z serii Zabytki Powiatu Wodzisławskiego 
 
Od 1999 roku Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim wydaje cyklicznie broszury pod nazwą „Zabytki 
Powiatu Wodzisławskiego”. Celem publikacji jest promowanie walorów krajoznawczo-turystycznych ziemi 
wodzisławskiej. 
Pierwsza z publikacji z 1999 r. poświęcona została zabytkowi drewnianego budownictwa sakralnego na Gór-
nym Śląsku – kościołowi pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Łaziskach nad rzeką Olzą. Rok później – w 
2000 roku wydana została kolejna broszura, którą poświęcono kościołowi ewangelickiemu pod wezwaniem 
Świętej Trójcy w Wodzisławiu Śląskim. Trzecia broszura z 2001 r. opisuje kamienną figurę św. Jana Nepomuce-

na w Bluszczowie w gminie Gorzyce. Czwarta broszura wydana z końcem 2002 roku nosi tytuł: „Zespół pałacowo – parkowy w 
Gorzycach”. Broszura, która wydana została w 2003 r. zawiera informację na temat Bazyliki pod wezwaniem Narodzenia NMP w 
Pszowie. W szóstym wydawnictwie z roku 2004 opisany został drugi z drewnianych kościołów w powiecie wodzisławskim – 
kościół pod wezwaniem św. Anny w Gołkowicach z 1878 r. Siódma publikacja poświęcona była osiedlom robotniczym w Radli-
nie i Pszowie zwanymi gwarowo familokami. 

Wszystkie publikacje dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem www.wodzislaw.upow.gov.pl/www/dokument.php?
id=3,17,257 

 

Powiat Raciborski promuje turystykę 
 

Powiat Raciborski wraz z 4 europejskimi partnerami tworzy projekt "Tour.Com - Tworzenie Centrów Kompetencji Turystycz-
nej w Europejskich Regionach Przygranicznych". Celem projektu jest wzmocnienie gospodarki regionalnej poprzez rozwój tury-
styki.  
 Głównym efektem realizowanego pod hasłem „Zielona Oaza Kultur" projektu będzie uruchomienie centrów kompetencji tu-
rystycznej, których zadaniem będzie dostarczanie informacji i wiedzy podmiotom z sektora usług turystycznych oraz stwarzanie 
transgranicznych sieci turystycznych. 

W ramach projektu "Tour.Com" przygotowano: 15 minutowy materiał filmowy w trzech wersjach językowych - polskiej, nie-
mieckiej i angielskiej, promujący walory turystyczno-krajoznawcze powiatu, foldery promocyjne dla turystów i przedsiębiorców, 
opracowano mapę turystyczną powiatu. Realizujący projekt zamierzają aktywnie promować ziemię raciborską na krajowych i 
zagranicznych imprezach targowych.  
 Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III C. 
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AKTUALNOŚCI  I  WYDARZENIA  

Biuletyn Informacyjny 

Polsko - czeski ośrodek współpracy gospodarczej w Raciborzu 
 

Wkrótce przy ul. Batorego 7 w Raciborzu rozpocznie działalność polsko - czeski ośrodek 
współpracy gospodarczej. Będzie on promować rozwój sektora małej i średniej przedsiębior-
czości po obu stronach granicy. Ośrodek ma służyć również jako inkubator przedsiębiorczo-
ści, gdzie pierwsze kroki stawiać będą przyszli biznesmeni rozwijający współpracę z partne-
rami zagranicznymi. 

Ze środków budżetu miasta oraz EFRR w ramach Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy - Polska dokonano adaptacji oraz 
remontu kapitalnego budynku w którym znajduje się siedzibą ośrodka. Ośro-
dek wyposażono także w sieć teleinformatyczną z szybkim łączem interneto-
wym oraz salą ze sprzętem audiowizualnym i translatorskim na potrzeby 
prowadzenia współpracy transgranicznej. 

Polsko-czeski ośrodek współpracy gospodarczej ma za zadanie tworzyć sprzyjające wa-
runki dla rozwoju przedsiębiorczości po obu stronach granicy poprzez zapewnienie odpo-
wiedniej infrastruktury biznesowej o znaczeniu transgranicznym. Ośrodek będzie miał za 
zadanie znoszenie barier językowych, organizacyjnych, technologicznych w kontaktach go-
spodarczych na obszarze pogranicza. 

W NUMERZE:                             SW NUMERZE:                             SW NUMERZE:                             SW NUMERZE:                             STR.TR.TR.TR.    

 

⇒ Aktualności i wydarzenia 

 

⇒ Stanowisko Zarządu 
Związku dotyczące ustawy 
o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju 

 

⇒ Mapa wspierania przedsię-
biorczości w Subregionie 
Zachodnim 

 

⇒ Śląska Sieć Aniołów  
SILBAN 

 

⇒ Szlak Zabytków Techniki - 
pierwszy poważny produkt 
turystyczny województwa 

 

⇒ Otwarcie szkoleń projektu 
„Pomysł na sukces” 

 

⇒ Walne Zgromadzenie ŚOT 
 

⇒ Aktualne konkursy dota-
cyjne 

 

⇒ Atrakcje turystyczne - 
Zabytki Kuźni Raciborskiej 

 

1 
 

3 
 

 

 

 

 

 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 

7 

 
7 
 

8 

 
10 
 



Biuletyn Informacyjny, Numer 1/2007 (13) Str. 2 

Promocja czystych technologii 
 
 Ogłoszony został otwarty konkurs na opracowanie kampanii promocyjnej projektu „Innowacyjny Śląski Kla-
ster Czystych Technologii Węglowych”, którego członkami są miedzy innymi Rybnik i Jastrzębie Zdrój. 
 Zakres opracowania pracy konkursowej obejmuje przygotowanie koncepcji przeprowadzenia kampanii pro-
mocyjnej zawierającej następujące elementy: grupy docelowe, harmonogram działań, przewidywane koszty 
realizacji, przewidywane efekty, określenie rodzaju a także linii graficznej materiałów promocyjnych i informa-
cyjnych, opracowanie loga projektu i hasła. Termin składania prac konkursowych: od dnia 1 stycznia 2007 roku 
do dnia 31 stycznia 2007 roku. 

Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych, to regionalna organizacja, otwarta na współpracę krajową i 
międzynarodową, zorientowana na rozwój i wdrażanie Czystych Technologii Węglowych w energetyce i karbochemii. Celem 
Klastra jest przyspieszenie procesu przemian i rozwoju regionalnej gospodarki oraz integracja przemysłu węglowo-
energetycznego, środowisk uczelnianych i naukowo-badawczych, małej i średniej przedsiębiorczości oraz władz samorządowych 
dla podniesienia konkurencyjności regionu na krajowych oraz zagranicznych rynkach. Podstawę przedsięwzięcia stanowi inno-
wacyjność i transfer wiedzy w zakresie Czystych Technologii Węglowych w kierunku bezpiecznej, proekologicznej i konkuren-
cyjnej produkcji finalnych nośników energii (elektryczności, ciepła i chłodu). 
Źródło: serwis internetowy www.rybnik.pl 

 

Nagrody dla JZWiK S.A. 
 

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. został uhonorowany prestiżową nagrodą 
"Przedsiębiorstwo Fair Play" będącą wyznacznikiem etycznego postępowania we wzajemnych relacjach przedsię-
biorców z kontrahentami, klientami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną i państwową.  
 Warto nadmienić, że audyt przeprowadzono wśród 840 firm, z czego nominowane do nagrody były 32 fir-
my.  JZWiK S.A. znalazł się w pierwszej piętnastce firm uhonorowanych tą nagrodą.  
 Ponadto w tym roku "Puls Biznesu" oraz 'Coface Intercredit Poland’ przyznała po raz kolejny JZWiK Gazelę 
Biznesu. Takim tytułem honoruje się przedsiębiorstwa, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe, dynamicz-
nie się rozwijają oraz są rzetelnymi partnerami biznesowymi. 
Źródło serwis internetowy: www.jastrzebie.pl 

 
Turystyka - wspólna sprawa 

 
 "Turystyka - wspólna sprawa" to pierwszy w Polsce duży projekt szkoleniowo-doradczy dla branży 
turystycznej. Skorzystać z niego mogą przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialne-
go oraz organizacji wspierających rozwój turystyki. Szkolenia i doradztwo są dofinansowane z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
 Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w turystyce, pomoc w rozwoju 
produktów turystycznych oraz animowanie współpracy partnerów w regionie. 

W Rybniku projekt realizuje Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. 20 grudnia 2006r. w Inkubatorze Organiza-
cji Pozarządowych przy ul. Floriańskiej 1 w Rybniku (Ośrodek Bushido) odbyło się spotkanie informacyjne projektu. CRIS adre-
suje projekt do przedsiębiorstw turystycznych, lokali gastronomicznych, instytucji kulturowych, właścicieli infrastruktury rekre-
acyjnej i sportowej itp., a także samorządów i organizacji wspierających rozwój turystyki. W ramach projektu powstaną grupy 
partnerskie, które będą brały udział w różnego rodzaju szkoleniach. 

Przedmiotem szkoleń są: tworzenie, rozwijanie i promowanie markowych produktów turystycznych w formule sieciowej, tj. 
poprzez kooperację różnych podmiotów działających w danym regionie; różne zagadnienia branżowe związane z zarządzaniem 
produktem i podmiotem działającym w branży turystycznej; szkolenia językowe. 

Korzyści z udziału w szkoleniach: poznanie nowych możliwości rozwoju firmy dzięki atrakcyjniejszej ofercie turystycznej 
w regionie; podniesienie kompetencji zawodowych; skorzystanie z doradztwa w sprawach zarządzania firmą i oferty usług. 
zwiększenie aktywności podmiotów w regionie - większe wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego; promocja 
regionu i jego gospodarzy. 

Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Dotacje dla przedsiębiorców w latach 2007-2013 
 

19 grudnia w Górniczym Centrum Kultury w Jastrzębie Zdroju odbyło się seminarium „Dotacje dla przedsiębiorców w latach 
2007-2013", nad którym patronat honorowy objął Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój. 
 Seminaria skierowane są do kadr zarządzających firm, pracowników, właścicieli mikro, małych oraz średnich firm a także dla 
osób zainteresowanych uzyskaniem praktycznej wiedzy i informacji w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach programów ope-
racyjnych przewidzianych na kolejny okres programowania tj. lata 2007 - 2013. 
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Poniżej publikujemy oświadczenie, w którym Zarząd wyraził dezaprobatę wobec ograniczenia kompetencji samorządów. W 
związku z tym Zarząd zwrócił się z apelem o nowelizację ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki roz-
woju. Stanowisko zostało przekazane Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rozwoju Regionalnego, Przewodniczącemu sejmo-
wej komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Marszałkom Sejmu i Senatu oraz parlamentarzystom reprezentują-
cym Subregion Zachodni. 

 

STANOWISKO 
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Ryb-
niku 
z dnia 18 grudnia 2006r. 
 
w sprawie: Nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
 
Nie zgadzamy się z brzmieniem artykułu 28 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przy-
jętej przez Sejm w dniu 6 grudnia br. Przepis ten wprowadza tzw. weto wojewody w kwestii wyboru pro-
jektów do dofinansowania unijnego. Zawiera także bardzo nieprecyzyjne sformułowanie zawierające się 
w słowach „stwierdzenie udokumentowanych nieprawidłowości” przy jednoczesnym braku definicji usta-
wowej. Dlatego wnosimy o jego zmianę. 
 
U podstaw odtworzonego w 1990 roku w Polsce demokratycznego samorządu terytorialnego leży zasada 
jego niezależności od rządu i innych szczebli władzy publicznej. Mijające kilkanaście lat pokazało, że wy-
brane przez mieszkańców władze samorządowe są dobrymi gospodarzami i prowadzą politykę rozwoju 
swojego obszaru zgodnie z wolą ludności. Dlatego wprowadzanie do procesu decyzyjnego możliwości 
blokowania intencji samorządowych przez przedstawiciela rządu, jakim jest wojewoda, uderza naszym 
zdaniem w jeden z fundamentów demokracji w Polsce. 
 
W części regionów, w tym w województwie śląskim, w proces doboru najważniejszych projektów inwe-
stycyjnych, które winny znaleźć wsparcie unijne w latach 2007 – 2013, zaangażowano szerokie grupy po-
tencjalnych beneficjentów. Na poziomie Subregionu Zachodniego, w grupie blisko 30 gmin i powiatów 
zdołaliśmy drogą konsensusu ustalić listę przedsięwzięć priorytetowych. Uzyskane porozumienie jest 
wielką wartością, zaprzecza tezie o egoistycznym nastawieniu poszczególnych jednostek samorządu tery-
torialnego i wskazuje na zrozumienie konieczności podejmowania współpracy ponadgminnej i ponadpo-

Warsztaty były jednym z cyklu 18 seminariów, które odbywają się w miastach województwa śląskiego. Seminarium poprowadzi-
li specjaliści Działu Doradztwa i Funduszy Europejskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach wraz z ekspertami ze-
wnętrznymi. 
 
Modernizacja targowiska w Raciborzu 

 
 W ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie wę-
gla kamiennego" Urząd Miasta uzyskał dofinansowanie na dokończenie modernizacji targowiska miejskiego. 
Zakończone niedawno roboty budowlane polegały na usunięciu drewnianych straganów, nawierzchni betonowej 
i wykonaniu: nawierzchni z kostki granitowej oraz 107 nowych murowanych stoisk handlowych. Pomiędzy sto-
iskami wykonano zadaszone przejścia. Wejścia na teren targowiska są zamykane roletami aluminiowymi. Targo-
wisko nie posiada barier dla osób niepełnosprawnych. 
Przypomnijmy w czerwcu zakończył się pierwszy etap prac związanych z modernizacją małego targowiska. 

Tam udostępniono 40 nowych otwartych stanowisk handlowych, przeznaczonych pod sprzedaż drobnego handlu. Za małym 
targowiskiem obok hali targowej usytuowane zostały toalety przeznaczone dla sprzedawców, klientów targowiska i osób niepeł-
nosprawnych Koszt całej inwestycji wyniósł przeszło 3 miliony 800 tysięcy złotych. 
Źródło: serwis internetowy www.raciborz.pl 
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12 grudnia odbyło się ostatnie spo-
tkanie w ramach inicjatywy mającej na 
celu opracowanie i publikację mapy 
wspierania przedsiębiorczości w Subre-
gionie Zachodnim. Przedsięwzięcie 
stanowi element współfinansowanego 
przez Unię Europejską projektu E-
TEAMS, którego liderem jest Akademia 
Ekonomiczna w Katowicach. 

Punktem wyjściowym dla przedsię-
wzięcia była konstatacja, że instrumenty 
wsparcia dla osób zamierzających uru-
chomić swoją działalność gospodarczą 
są rozproszone i bardzo zróżnicowane, 
co utrudnia dotarcie do informacji o 
nich. Nawet w jednym mieście równole-
gle może funkcjonować kilka instytucji 
oferujących swoją pomoc przedsiębior-
com, ale niepotrafiących przekazać in-
formacji o wsparciu ze strony innych 
instytucji. 

Odpowiedzią na ten problem jest 
propozycja uruchomienia bazy danych 
o instrumentach wsparcia dostępnych 
na obszarze Subregionu Zachodniego. 
Baza ta będzie aktualizowana kwartal-
nie i prezentowana na stronie interneto-
wej www.subregion.pl. Jednocześnie 
zostanie ona wydana w formie mapy 

Subregionu z naniesionymi informacja-
mi o poszczególnych instytucjach 
wspierających i ich ofertach. 

Kluczowe znaczenie dla powodzenia 
przedsięwzięcia jest – potwierdzane w 
czasie spotkań w Rybniku – zaintereso-
wanie wymianą informacji pomiędzy 
przedstawicielami instytucji udzielają-
cych wsparcia osobom przedsiębior-
czym. 

Warto podkreślić, że mapa wsparcia 
stanowić będzie także ważną informację 
dla władz gmin i powiatów. Pozwoli im 
ona zweryfikować aktywność w zakre-
sie wspierania przedsiębiorczości na ich 
terenie oraz porównać strukturę wspar-
cia w stosunku do innych jednostek. 

W bardziej odległej perspektywie 
podjęta inicjatywa może prowadzić 
do powołania subregionalnych in-
strumentów wspierania przedsię-
biorczości, uzupełniających istnieją-
cy katalog rozwiązań. Być może 
doprowadzi nawet do powstania 
nowej subregionalnej instytucji 
wspierającej. 

W ramach projektu odbyły się 
trzy spotkania, wśród nich warszta-
ty, na których uczestnicy zastana-

wiali się nad tym, jacy przedsiębiorcy są 
pożądani, by rozwijać gospodarkę Su-
bregionu oraz jak skutecznie należałoby 
wspierać przedsiębiorców, by rozwijali 
swoje firmy. Na ostatnim spotkaniu 
lider projektu Artur Ochojski 
(Akademia Ekonomiczna w Katowi-
cach) przedstawił założenia do kształtu 
bazy danych oraz wyglądu mapy 
wspierania przedsiębiorczości. Do koń-
ca grudnia następuje weryfikacja infor-
macji napływających z poszczególnych 
instytucji wspierających. Opublikowa-
nia bazy danych oraz produkcji mapy 
należy się spodziewać w drugiej poło-
wie stycznia 2007 roku. 

 

wiatowej. Nie potrafimy sobie wyobrazić sytuacji, że teraz wojewoda miałby zaingerować w uzyskany 
konsensu i zanegować część lub całość naszych – uzyskanych z wysiłkiem – ustaleń. 
 
W całej ustawie jest wiele instrumentów, które ograniczają samodzielność samorządów. Najbardziej ja-
skrawym jest możliwość ingerencji wojewody w rozstrzygnięcia władz samorządowych bez potrzeby 
przedstawienia uzasadnienia, co wynika z treści wadliwego artykułu 28 ust. 3. Ów przepis jest naszym 
zdaniem niezgodny z unormowaniami unijnymi. W Unii Europejskiej obowiązuje zasada, że wszelkie de-
cyzje powinny być podejmowane jak najbliżej obywatela. Zasada ta, nosząca nazwę subsydiarności zosta-
ła zapisana w traktacie z Maastricht. 
Obawiamy się również, że zachowanie kontrowersyjnego zapisu ustawy w obecnym kształcie może umoż-
liwić w przyszłości wywieranie nacisków politycznych w zakresie rozwoju regionalnego. Jesteśmy prze-
konani, że nie taka była intencja Ustawodawcy. 
 
Obecna treść art. 28 budzi również wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. Podobnie jak art. 37 – po-
przez ograniczenie beneficjentom prawa do drogi sądowej. 
Dlatego wnosimy o podjęcie kroków zmierzających do pilnej nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju w duchu wyżej przedstawionym. 
 
Przewodniczący Zarządu 
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
 
Adam Fudali 

MAPA  WSPERIANIA  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  W  SUBREGIONIE  
ZACHODNIM  
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Do Śląskiej Sieci Aniołów Biznesu 
SILBAN zgłosiło się już kilka osób i firm 
z różnych branż, szukających partnerów 
finansowych do realizacji swoich pomy-
słów. Rośnie też liczba kierowanych do 
Funduszu Górnośląskiego S.A., lidera 
projektu SILBAN, pytań o to, jakie moż-
liwości daje sieć i kto może z niej sko-
rzystać. Podczas zorganizowanego 28 
września w Katowicach Forum dla in-
westorów i ludzi z pomysłem na nowo-
czesny biznes odpowiedzi udzielali 
twórcy SILBAN oraz praktycy i eksperci 
życia gospodarczego. 

Na Śląsku jest sporo wolnego kapita-
łu. Problem w tym, żeby jak najwięcej 
przedsiębiorców zainteresować i nakło-
nić do angażowania się w innowacyjne 
projekty, które w przyszłości będą miały 
wysoką stopę zwrotu zainwestowanego 
kapitału – przekonywał ponad 50 zgro-
madzonych w sali marmurowej Gma-
chu Sejmu Śląskiego przedsiębiorców 
prezes zarządu Funduszu Górnośląskie-
go S.A., Józef Dulian. 

Śląska Sieć Aniołów Biznesu, wzoro-
wana na podobnych instytucjach w Eu-
ropie, powstała po to, by kojarzyć nowe 
pomysły i projekty z możliwościami ich 
finansowania. Banki często dystansują 
się od innowacyjnych projektów, bojąc 
się ryzyka. Ale gdy dobry pomysł po-
piera zasobny partner, wtedy otwiera 
się także droga do finansowania banko-
wego – mówił Józef Dulian. 

SILBAN – o czym mówiła wicepre-
zes zarządu Funduszu Górnośląskiego 
S.A. Joanna Schmid – finansowanie po-
przez aniołów biznesu jest jedną z moż-
liwości wypełnienia luki inwestycyjnej. 
Na rynku mamy różne instrumenty 
wspierające przedsiębiorców - fundusze 
pożyczkowe, poręczeniowe, venture 
capital. 

To także możliwość wymiany do-
świadczeń w skali europejskiej poprzez 
Europejską Sieć Aniołów Biznesu 
EBAN- mówiła Joanna Schmid. Na 
świecie program Aniołów Biznesu 
sprawdził się. Pojęcie to pierwotnie było 
związane ze środowiskiem teatralnym 
Broadway’u i odnosiło się do osób inwe-
stujących w powstawanie widowisk 
teatralnych. Z czasem Aniołowie Bizne-
su wspomogli tak spektakularne przed-
sięwzięcia jak sklep internetowy Ama-
zon.com czy potentat informatyczny 
Apple Computer. 

SILBAN istnieje od kwietnia tego 
roku. W toku są już projekty z różnych 
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branż, m.in. budowlanej, telekomunika-
cyjnej, informatycznej oraz obsługi me-
dycznej. Są też pierwsi inwestorzy, roz-
ważający udzielenie im kapitałowego 
wsparcia. Wszystkie pomysły są inno-
wacyjne i dotyczą dziedziny wysokich 
technologii – mówi menedżer projektu, 
Wojciech Grzyb. Szczegółów nie można 
zdradzić, bo zasada poufności jest jedną 
z kluczowych dla działania sieci. 

SILBAN to jeden z projektów Regio-
nalnej Strategii Innowacji Województwa 
Śląskiego. Samorząd województwa jako 
pierwszy w Polsce przygotował taką 
strategię. Jednym z jej celów jest uła-
twienie transferu pomysłów i technolo-
gii do biznesu. Aby było to możliwe, 
potrzebne są instytucje kojarzące part-
nerów z obu sektorów oraz fundusze 
zalążkowe, zasilające projektodawców 
kapitałowo w pierwszej fazie rozwoju 
ich projektów. 

SILBAN to bardzo istotny element 
przebudowy świadomości w zakresie 
wizerunku województwa śląskiego. 
Chcemy, aby było ono postrzegane jako 
region innowacyjny i kreatywny. Anioły 
Biznesu mogą w tym znacząco pomóc – 
ocenił dyrektor Wydziału Polityki Go-
spodarczej w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Śląskiego, Tadeusz 
Adamski. 

O skuteczności Aniołów Biznesu 
mogą świadczyć efekty działania istnie-
jącej już od kilku lat Polskiej Sieci Anio-
łów Biznesu POLBAN, przedstawione 
podczas forum przez prezesa zarządu 
POLBAN, Wojciecha Dołkowskiego. 
Dziś POLBAN to ponad 160 zgłoszo-
nych przez przedsiębiorców projektów, 
z których 43 zaakceptowano i przyjęto, 
a 18 jest w trakcie obsługi. To także po-
nad 70 zgłoszeń od Aniołów Biznesu, 
trzy zakończone i trzy wciąż realizowa-
ne inwestycje w różnych branżach. 

Aby zostać Aniołem Biznesu SIL-
BAN wystarczy 50 tys. zł i chęć ich zain-
westowania, mimo towarzyszącego 

temu ryzyka. Potrzebne są też dobre 
kontakty biznesowe. Nieodzowna jest 
uczciwość w biznesie i nieposzlakowa-
na opinia. Aniołami mogą być osoby 
prywatne, ale i firmy. Zdaniem wielu 
naukowców, szukając przewagi konku-
rencyjnej przedsiębiorstwom opłaca się 
podejmować ryzyko, które może zapro-
centować w przyszłości. 

Zarządzanie współczesną firmą to 
przede wszystkim kierowanie zespoło-
wym procesem jej odnawiania, czyli 
tworzenia, wprowadzania i stymulowa-
nia zmian, zarządzania zmianami (…). 
Coraz większe tempo zmian i ich coraz 
głębszy charakter powodują, że to odna-
wianie oznacza coraz częściej tworzenie 
zupełnie nowej formuły istnienia firmy. 
To nazywa się wymyślaniem i kreowa-
niem przyszłości. Skuteczne zarządza-
nie zmianami jest nierozerwalnie zwią-
zane z „wymyślaniem jutra” – przeko-
nywał konsultant wielu placówek ba-
dawczo-rozwojowych w kraju i za gra-
nicą, prof. Henryk Kolka. 

Luk Palmen, menedżer projektu 
Regionalnego Systemu Innowacji w 
Woj. Śląskim, ocenia, że SILBAN wypeł-
nia ważną lukę w systemie wspierania 
innowacyjności gospodarki. Z całą pew-
nością na Śląsku są osoby, które szukają 
pomysłów na zainwestowanie pienię-
dzy, a także firmy, które mają nadwyżki 
finansowe. Sprzyja temu wzrost gospo-
darczy. Trzeba więc zbliżać pomysły z 
możliwościami ich finansowania. Dlate-
go SILBAN to dobra propozycja, spraw-
dzona w krajach anglosaskich. Fundu-
sze strukturalne to nie wszystko. Teraz 
jest dobry czas , aby kumulować na 
Śląsku kapitał prywatny i inwestować 
go w rozwój regionalnej gospodarki – 
powiedział Luk Palmen. 

Śląska Sieć Aniołów Biznesu SIL-
BAN jest przedsięwzięciem realizowa-
nym przez konsorcjum - Fundusz Gór-
nośląski S.A. (lider projektu) oraz Gór-
nośląskie Towarzystwa Gospodarczego 
i Górnośląską Agencję Rozwoju Przed-
siębiorstw S.A. Projekt uzyskał 500 tys. 
zł dofinansowania z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego UE. Biuro projektu 
mieści się w siedzibie Funduszu Górno-
śląskiego, przy ul. Sokolskiej 8 w Kato-
wicach. Więcej informacji dla zaintere-
sowanych działalnością sieci: 
www.silban.pl, biuro@silban.pl, tel. 
032 200 84 08.  
Źródło serwis internetowy: 
www.fgrn.com.pl 

ŚLĄSKA  S IEĆ  ANIOŁÓW  SILBAN 
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SZLAK  ZABYTKÓW  TECHNIKI  — PIERWSZY  POWAŻNY  PRODUKT  
TURYSTYCZNY  WOJEWÓDZTWA  

Z początkiem 2006 roku Urząd Mar-
szałkowski oraz Śląska Organizacja 
Turystyczna podjęły inicjatywę określe-
nia i wypromowania Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego – 29 
wybranych obiektów na terenie całego 
województwa śląskiego. Do współpracy 
wciągnięto podmioty zarządzające po-
szczególnymi obiektami. Z terenu Su-
bregionu Zachodniego na Szlaku znala-
zły się Zabytkowa Kopalnia „Ignacy – 
Hoym” oraz Muzeum Kolejki Wąskoto-
rowej w Rudach. 6 grudnia w Urzędzie 
Marszałkowskim odbyło się spotkanie 
podsumowujące dotychczasowe przed-

sięwzięcia i prezentujące plany na 
przyszłość. 

W ciągu roku wydano paręset 
tysięcy złotych, publikując i dystry-
buując tysiące egzemplarzy mapy, 
m.in. prezentując Szlak Zabytków 
Techniki w Silesia City Center i na 
targach turystycznych. Najnow-
szym przedsięwzięciem jest reali-
zowany wspólnie z „Gazetą Wy-
borczą” plebiscyt na wybór najlep-
szego zabytku techniki w regionie. 

W 2007 roku zasadniczym ce-
lem będzie komercjalizacja Szlaku. 
Przewiduje się obudowanie atrakcji 
Szlaku listą współpracujących hote-
li i restauracji, rozpoczęcie produk-
cji pamiątek związanych ze Szla-
kiem. Aby zacieśnić współpracę, 

podmiotom zarządzającym poszcze-
gólnymi atrakcjami zaproponowano 
wstąpienie do Śląskiej Organizacji 
Turystycznej na preferencyjnych wa-
runkach (składka członkowska 200zł 
rocznie). 

Innym zadaniem na przyszły rok 
jest oznakowanie dojazdu do atrakcji. 
Znaki drogowe (w barwach brązowo 
– białych) będą montowane od zjazdu 
z dróg krajowych i wojewódzkich aż do 
samego obiektu. Zakłada się, że koszt 
produkcji i montażu znaków w 75% 
poniesie ŚOT oraz Urząd Marszałkow-
ski, a w 25% gminy. Prowadzący cały 
projekt podkreślają doświadczenia Nad-

renii – Westfalii, gdzie bardzo wysoko 
ocenia się skuteczność takich znaków 
(75% turystów trafia do obiektów, bo 
zauważyło znaki). 

Z innych planowanych przedsię-
wzięć wymienić należy wysłanie mate-
riałów informacyjnych na temat Szlaku 
do wszystkich szkół w województwie 
śląskim, uruchomienie monitoringu 

ruchu turystycznego i włączenie 
Szlaku do sieci European Route of 
Industrial Heritage. 
Szlak Zabytków turystyki ma swo-
ją stronę internetową: 
www.gosilesia.pl/szt. Jest to no-
wocześnie skonstruowany serwis, 
godny uwagi dla wszystkich, któ-
rzy zajmują się promocją atrakcji 
turystycznych. 

Na zdjęciu: Spotkanie prowa-
dzili (od prawej): Dyrektor Wy-
działu Promocji Regionu, Turysty-
ki i Sportu Urzędu Marszałkow-
skiego Tomasz Stemplewski, Dy-
rektor Biura ŚOT Agnieszka Sikor-
ska, osoba odpowiedzialna za siec 
znaków drogowych Szlaku Zabyt-
ków techniki Czesław Kłapcia. 
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OTWARCIE  SZKOLEŃ  PROJEKTU  „POMYSŁ  NA  SUKCES”  

W firmie „Lubar” 21 grudnia 2006r. 
w Rybniku zainaugurowano pierwszy 
praktyczny kurs obsługi wózków wi-
dłowych, organizowany w ramach pro-
jektu „Pomysł na sukces”. Docelowo w 
różnego rodzaju szkoleniach weźmie 
udział 70 osób. Wśród nich będą zarów-
no przedsiębiorcy jak również pracow-
nicy powyżej 50 roku życia. Właśnie dla 

tej grupy wieko-
wej podnoszenie 
kwalifikacji zawo-
dowych oraz do-
kształcanie usta-
wiczne jest nie-
zwykle ważne, by 
utrzymać się na 
trudnym obecnie 
rynku pracy. 

W uroczystym 
rozpoczęciu szko-
lenia wzięli udział 
m.in. Starosta Po-
wiatu Wodzisław-
skiego Jerzy Rosół 
oraz Koordynator 
Projektu „Pomysł 
na sukces” Dona-
ta Malińska. 

Starosta Jerzy Rosół podkreślił w 
trakcie swojego wystąpienia, że realizo-
wany projekt to niezwykle cenna inicja-
tywa, która z pewnością przyczyni się 
do poprawy sytuacji na wodzisławskim 
rynku pracy. Koordynator Projektu Do-
nata Malińska przybliżyła zasady reali-
zacji projektu. Wyjaśniła, że większość 

zaplanowanych 
szkoleń realizowa-
nych będzie metodą 
e-learningu, czyli z 
wykorzystaniem 
Internetu. Benefi-
cjenci programu 
mogą liczyć na po-
moc informatyków 
oraz doradców za-
wodowych, aby 
mogli czuć się pew-
nie korzystając ze 
specjalnie stworzo-
nej do tego celu 
platformy e-
learningowej. 
Oprócz nowator-

skiej metody nauczania poprzez Inter-
net kursanci uczestniczyć będą również 
w zajęciach praktycznych. 

Równocześnie, z kursem obsługi 
wózków widłowych rusza kurs podsta-
wowy nauki języka angielskiego oraz 
języka niemieckiego, a później kursy 
specjalistyczne takie jak BHP oraz 
HACCP. Warto podkreślić, że udział w 
projekcie jest bezpłatny zarówno dla 
samych pracowników jak i dla praco-
dawców. 

Projekt „Pomysł na sukces” jest 
współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego i zakłada 
podtrzymanie aktywności zawodowej 
osób powyżej 50 roku życia oraz zwięk-
szenie konkurencyjności małych i śred-
nich przedsiębiorstw z terenu Subregio-
nu Zachodniego Województwa Śląskie-
go. Podtrzymanie aktywności zawodo-
wej osób powyżej 50 roku życia jest 
jednym z priorytetów Europejskiej Stra-
tegii Zatrudnienia. 

Zdj. Uczestnik poznaje teoretyczną częścią kursu obsługi wózka widłowego 

Zdj. Od lewej Prezes firmy Lubar—Barbara Mężyk, Starosta Powiatu 
Wodzisławskiego—Jerzy Rosół, Koordynator Projektu—Donata Malińska  

Zdj. Uczestnik kursu na wózku widłowym 
wraz z szkoleniowcem  

WALNE  ZEBRANIE  ŚLĄSKIEJ  ORGANIZACJI  TURYSTYCZNEJ  

8 grudnia w Katowicach odbyło się 
Walne Zebranie Śląskiej Organizacji 
Turystycznej. Jego zasadniczym celem 
było przyjęcie uchwał w sprawach skła-
dek członkowskich, planu działania na 
2007 rok i planu finansowego na rok 
przyszły. 

Wysokość składek członkowskich 

pozostała na podobnym poziomie, jak 
dotychczas. Zwiększyła się składka Wo-
jewództwa Śląskiego do 700 tysięcy zło-
tych. Związek Subregionu Zachodniego 
z siedzibą w Rybniku wpłaci ponownie 
5.000 złotych. Budżet ŚOT szacowany 
jest na niespełna 1,6 mln złotych. Koszty 
administracyjne Organizacji wyniosą 

429 tysięcy złotych, natomiast na zada-
nia statutowe wydatkowane zostanie 
1.015.000 złotych, w tym na informacja 
turystyczna 350.000 zł, działalność pro-
mocyjno-wydawnicza 305.000 zł, targi 
turystyczne 250.000 zł, szkolenia 70.000 
zł, study tours 20.000 zł. 

 



I.  28 grudnia 2006r. Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej ogłosiło 
konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu "Centra kształcenia na odległość na wsiach" w 
ramach Priorytetu 2, Działania 2.1, schematu a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. 

- Na realizację projektów ministerstwo przeznaczyło ponad 49 mln zł. Wkład własny nie jest wymagany. Termin składania 
wniosków upływa 16 lutego 2007r. 

- Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie to m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządo-
we,, szkoły wyższe, jednostki naukowe 

- Wnioski należy sporządzać za pomocą aplikacji komputerowej – Generator Wniosków (wersja aktualna na dzień ogłoszenia 
konkursu) dostępnej na stronie internetowej www.simik.gov.pl. Sposób przygotowania wniosku, oznakowania koperty, licz-
bę egzemplarzy i załączników określa dokumentacja konkursowa, zawierająca szczegółowe wymagania dla konkursu. 

- Dokumentację konkursową można pobrać w Biurze Wdrażania EFS w Ministerstwie Edukacji Narodowej w pokoju nr 147 
lub ze strony internetowej www.fundusze-ue.men.gov.pl 

- Wnioski można składać w zapieczętowanej i oznaczonej kopercie osobiście lub przesłać pocztą (przesyłką kurierską) na ad-
res instytucji wdrażającej: Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania EFS Al. Szucha 25 00-918 Warszawa pokój nr 
147. 

- Weryfikacja formalna wniosków nastąpi w ciągu 14 dni po dniu złożenia. Wyniki konkursu będą ogłaszane sukcesywnie na 
stronie internetowej www.fundusze-ue.men.gov.pl 

- Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Wdrażania EFS w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pokój nr 60, tel. (22) 
522 48 06. 

- Ogólne informacje dla beneficjentów o możliwościach skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego za-
wiera „Poradnik dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich” dostępny na stro-
nach internetowych: www.efs.gov.pl, www.fundusze-ue.men.gov.pl lub bezpośrednio w Biurze Wdrażania EFS w Minister-
stwie Edukacji Narodowej, pokój nr 147. 

- Link pliku do pobrania: http://www.fundusze-ue.menis.gov.pl/file/d1551203d2ec403e7af71a75ca9356d7  

 

II. SPO WKP (Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) 

• Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.2.3 Wsparcie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital 

- Przedmiotem działania będą nowo powstałe fundusze kapitału zalążkowego typu seed capital.  

- Celem jest umożliwienie zaangażowania kapitałowego w przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnych etapach rozwoju, 
czyli takie, które realizują fazę badań lub rozwoju produktu/usługi albo fazę tę ukończyły, jednak od dnia podjęcia działalno-
ści gospodarczej nie rozpoczęły komercyjnej produkcji i sprzedaży produktu/usługi.  
- O wsparcie mogą ubiegać się fundusze kapitału zalążkowego posiadające osobowość prawną (np. spółki akcyjne, spółki z 
o.o.) lub fundusze będące jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (np. spółki komandytowe). 
Fundusze te nie mogą prowadzić innej działalności niż dokonywanie inwestycji, których warunki są opisane w Rozporządze-
niu Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego 
(Dz. U. Nr 141 poz. 1000). 

- Termin składnia wniosków mija 9 lutego 2007r.  

- Więcej informacji na stronie 
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/SPO++WKP/Otwarcie+rundy+aplikacyjnej+do+poddzialania+123+
SPOWKP.htm 

• Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiebiorstw 

Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji  

- Termin składania wniosków od 16 listopada 2006r. do 31 stycznia 2007r., 

- Więcej informacji na stronie http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/NR/rdonlyres/B2DD6484-3A73-4EFB-9F08-
1890E58F4726/26348/terminy_skladania_wnioskow_271106pdf.pdf 

Poddziałanie 2.2.2 Wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw 

- Termin składania wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków, 

- Więcej informacji na stronie http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/SPO++WKP/naboryWKP2006.htm 
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AKTUALNE  KONKURSY  DOTACYJNE  



III. SPO RZL (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich) 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na dofinansowanie z EFS projektów realizowanych w ramach 
SPO RZL, 

Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 

• Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a – Wspieranie młodzieży na rynku pracy 

• Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, schemat a – wspieranie osób bezrobotnych, bezrobot-
nych tym długotrwale bezrobotnych 

- Wnioski mogą składać wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa śląskiego, 

- Wnioski należy składać Punkcie Informacyjnym SPO RZL w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach od poniedziałku 
do piątku, 

- Więcej informacji na stronie www.wup-katowice.pl 

 

IV.  Krajowy Punkt Kontaktowy dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ogłasza 
rozpoczęcie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

- Przyznana kwota na dofinansowanie to 176 895 000 euro.  

- Termin składania mija 16 kwietnia 2007r.  

- Wnioskodawcami mogą być: instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe utworzone w 
prawny sposób w Polsce i działające w interesie publicznym. W szczególności mogą to być: organy administracji rządowej i 
samorządowej wszystkich szczebli, instytucje naukowe i badawcze, instytucje branżowe i środowiskowe, organizacje społecz-
ne oraz podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego. 

- Aplikacje mogą być składane w następujących priorytetach:  

1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych 
źródeł energii (z wyłączeniem projektów dotyczących prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, na 
które nabór został zamknięty w 2005r.) 2. Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządza-
nie zasobami 3. Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wpro-
wadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych 4. Ochrona kulturowego dzie-
dzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast 5. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie 
wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby pu-
blicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych 6. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem 7. 
Badania naukowe 8. Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również 
wzmacnianie sądownictwa 9. Polityka regionalna i działania transgraniczne 10. Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis 
communautaire 

- Dla trzech priorytetów takich jak:  

1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych 
źródeł energii,  

2. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast oraz  

3. Badania naukowe,  

Niniejszy nabór jest ostatnim naborem wniosków w ramach środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009. 

- więcej informacji na stronie http://www.eog.gov.pl 

 

V. Fundacja Nasza Ziemia zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, szkoły średnie i wyższe oraz organizacje poza-
rządowe do II edycji konkursu grantowego.  

- Celem konkursu jest zainicjowanie działań edukacyjnych wspierających gospodarkę odpadami.  

- Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2007r.  

- Dofinansowanie mogą otrzymać działania rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 września 2006 r. i trwające nie dłużej niż do 
10 czerwca 2007 r.  

- Nagrodą główną jest 20 grantów o wartości 5.000 zł. Planowane jest przyznanie pięciu grantów w kategorii przedszkola, 
pięciu grantów w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja, pięciu grantów w kategorii szkoły średnie i wyższe oraz pięciu 
granów w kategorii organizacje pozarządowe.  
- Więcej informacji na stronie http://www.naszaziemia.pl/, 
http://www.samorzad.pap.pl/?dzial=strgl&poddzial=granty_i_konkursy&d=611141155092252 
 

Biuletyn Informacyjny, Numer 1/2007 (13) Str. 9 

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku 
 

ul. J. F. Białych 7, 44-200 Rybnik www.subregion.pl     biuro@subregion.pl     032 42 22 446 



Biuletyn Informacyjny, Numer 1/2007 (13) Str. 10 

ATRAKCJE  TURYSTYCZNE  SUBREGIONU  ZACHODNIEGO  

ZABYTKI  GMINY  KUŹNIA  RACIBORSKA  

Najciekawszą pod względem tury-
stycznym częścią gminy Kuźnia Raci-
borska, są okolice Rud, które należą do 
najpiękniejszych w województwie ślą-
skim. Najbardziej cenne i wyróżniające 
się obiekty to: Pocysterski Zespół Klasz-
torno - Pałacowy w Rudach oraz Zabyt-
kowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Ru-
dach. 

Klasztor cystersów w granicach par-
ku krajobrazowy "Cysterskie Kompozy-
cje Krajobrazowe Rud Wielkich" założo-
no w Rudach w 1258 roku. Mieszkający 
tutaj Cystersi wypełniali należycie swo-
je programowe hasło „Ora et labo-
ra” (módl się i pracuj) przyczyniając się 
do podnoszenia kultury materialnej i 
duchowej tego regionu Śląska. Opactwo 
cysterskie, ulokowane z dala od miasta, 
pośród lasów i terenów rolniczych, na-
stawione było na wydajną gospodarkę 
agrarną i leśną. Zakonnicy zajmowali 
się między innymi hodowlą ryb i 
pszczelarstwem. Posiadali własne smo-
larnie, kuźnice, fabryki kos i drutu, win-
nicę, bielarnię płótna, hutę szkła. 

Poza działalnością gospodarczą 
klasztor był także poważnym ośrod-
kiem kulturalnym. W 1744r. założono 
tutaj gimnazjum o dużym znaczeniu dla 
całego Górnego Śląska, przez które 
przewinęło się około dwóch tysięcy 

uczniów. 
Wiele uwagi 
poświęcali 
cystersi w 
Rudach bi-
bliotece. Ko-
deksy rudz-
kiej biblioteki 
kupowano, 
przepisywano 
i gromadzono 
w ciągu sze-
ściu wieków 
istnienia 
opactwa. W 
1812r. biblio-
teka składała 
się z około 10 
tysięcy 
książek. 

Bogata historia cysterskiej obecności 
w Rudach została przerwana w 1810r., 
kiedy na mocy edyktu króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma II nastąpiło roz-
wiązanie wszystkich zgromadzeń za-
konnych, a dobra klasztorne zostały 
przekazane w ręce rodu Hohenlohe-
Waldenburg-Schilingfürst. Przedstawi-
ciele tego rodu, którzy z czasem przyjęli 
tytuł „książąt raciborskich”, byli właści-
cielami pocysterskich obiektów aż do 
stycznia 1945r., kiedy okolica Rud zo-

stała zajęta przez oddziały Armii Czer-
wonej. Doszło wówczas do splądrowa-
nia całego obiektu, a następnie do jego 
podpalenia. Od tej pory, przez ponad 50 
lat zabytek popadał w coraz większą 
ruinę. Stan taki trwał aż do roku 1998. 
Dopiero obecne nowi właściciele Zespo-
łu podjęły decyzję o przywróceniu daw-
nej chwały temu miejscu. 

Do czasów dzisiejszych dotrwały 
liczne pamiątki dawnej działalności 

klasztoru - rozległe zabudowania 
opactwa, rozrzucone w okolicznych 
lasach leśniczówki i dworki myśliw-
skie, stawy hodowlane, kanały 
wodne, zespoły zabytkowych alei i 
wytyczone przez cystersów dukty 
leśne. 
W 1899 roku na terenie dzisiejszej 

gminy Kuźnia Raciborska została 
uruchomiona linia kolejki wąskoto-
rowej z Gliwic do Rud, półtora roku 
później oddano do użytku odcinek 
Rudy-Paproć. Najwięcej pasażerów 
korzystało z kolejki w latach pięć-
dziesiątych XX wieku. Potem, w 
wyniku rozwoju komunikacji auto-
busowej i samochodowej, liczba ta 
sukcesywnie malała. Przewozy pa-
sażerskie zostały zawieszone w 
1993 roku. Rok później fragment 
linii stał się własnością gminy Kuź-
nia Raciborska, co było początkiem 
powstania skansenu. Dzisiaj kolejka 
kursuje na trasie Rudy-Paproć, po-
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Zdj. Parowóz Pw53-02 na terenie Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach 

Zdj. Zespół Pałacowo-Parkowy w Rudach 
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torów projektu jest zbu-
dowanie, w oparciu o 
najważniejsze i najcie-
kawsze pod względem 
walorów historycznych 
i architektonicznych 
obiekty poprzemysłowe 
w regionie, markowego 
produktu turystyczne-
go. Docelowo Szlak 
Zabytków 
Techniki ma 
stać się naj-

bardziej interesującą trasą 
turystyki industrialnej w kraju 
i jako jeden z głównych mar-
kowych produktów turystycz-
nych województwa śląskiego 
charakteryzować region na 
turystycznej mapie Polski i 
Europy. 

Na terenie gminy zwracają 
również uwagę: dawny szpi-
talik Juliusza Rogera w Ru-
dach, najstarszy obiekt z tere-

nie miasta figura św. Jana Nepomucena 
z 1747roku, Kościół p.w. Wniebowzięcia 
NMP w Rudach, zbudowany w II poł. 
XIII wieku, rozbudowany ok. 1400r, 
przebudowany w baroku w latach 1680 
– 1790, budynek młyna zbudowanego w 
końcu XIX w. i kuźnia z II poł. XIX w. w 
Turzu. Będąc w Kuźni nie można orygi-
nalnych leśniczówek, stuletnich kaplicz-
ki czy krzyży przydrożnych. 

dróż w obie strony trwa około godziny. 
Obiekt znajduje się na Szlaku Zabyt-

ków Techniki. Jest to tematyczny, samo-
chodowy szlak turystyczny o zasięgu 
regionalnym, obejmujący obiekty zwią-
zane z dziedzictwem przemysłowym 
województwa śląskiego. Tworzy go 29 
obiektów związanych z tradycją górni-
czą i hutniczą, energetyką, kolejnic-
twem, łącznością, produkcją wody oraz 
przemysłem spożywczym. Intencją au-

Zdj. Leśniczówka Krasiejów w Jankowicach 

Zdj. Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Rudach  


