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Dodatkowy mechanizm finansowy powstał w wyniku analizy podziału środków dla 16 Regionalnych Progra-
mów Operacyjnych na lata 2007-2013. Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka, podjęła decyzję o jego skie-
rowaniu do regionów o najmniejszej szacunkowej alokacji RPO per capita. Celem tej inicjatywy jest zmniejszenie 
dysproporcji pomiędzy regionami pod względem szacowanego wsparcia na 1 mieszkańca poprzez stworzenie do-
datkowych możliwości realizacji przedsięwzięć o największym potencjale rozwojowym. Podyktowane to zostało 
również potrzebą wyrównania szans tym regionom, które borykają się ze specyficznymi problemami restrukturyza-
cji społeczno-gospodarczej na swoim obszarze, zwłaszcza z restrukturyzacją przemysłów tradycyjnych. Wytypowa-
no województwa: łódzkie, małopolskie, śląskie i wielkopolskie. Województwo Śląskie ma możliwość otrzymania, w 
ramach tego mechanizmu, dodatkowych około 200 mln euro na projekty o charakterze ponadregionalnym, mające 
kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu. 
Opracowano na podstawie informacji z serwisu internetowego Województwa Śląskiego 

 
„Powiatowy Lider Przedsiębiorczości" 
 

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim wraz z Starostwem Po-
wiatowym, Urzędami Miast i Gmin, Forum Firm Miasta Radlin oraz wodzisławską Izbą Gospodar-
czą, zapraszają przedsiębiorców prowadzących co najmniej 3 lata działalność na terenie powiatu 
wodzisławskiego do udziału w VI edycji konkursu „Powiatowy Lider Przedsiębiorczości". 

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju miejscowych firm, poprzez promowanie przedsię-
biorstw działających zgodnie z prawem  i zasadami etyki oraz wyróżniających się jakością świadczo-

nych usług, promowanie finalistów konkursu na rynkach regionalnych, krajowych i zagranicznych. 

Regulamin konkursu, ankieta konkursowa, a także wykaz firm, które uzyskały tytuł Lidera w poprzednich edy-
cjach, dostępny jest na stronie internetowej Cechu - www.cech.wodzislaw.pl - w zakładce „Zakres działania”. Ter-
min składania wypełnionych ankiet upływa 15 marca 2007r. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 
(032) 4556302, (032) 4554985 lub bezpośrednio w sekretariacie Cechu (osoba do kontaktu Dorota Gabrowska). 
źródło: www.wodzislaw.upow.gov.pl 
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AKTUALNOŚCI  I  WYDARZENIA  

Biuletyn Informacyjny 

Rosnące szanse na obwodnicę Jastrzębia Zdroju 
 

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 7 projektów kierowa-
nych do dodatkowego mechanizmu finansowego. Lista ta została 
uzgodniona z Wojewodą Śląskim. Wśród nich wybrano zadanie 
lokowane na terenie Jastrzębia Zdroju pn. „Budowa drogi głównej 
południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu 
Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”. Wartość zadania to 41 
mln euro, a wnioskowana kwota dofinansowania sięga 35 mln euro. Projekt musi 
jeszcze uzyskać akceptację Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warto w tym 
miejscu dodać, że o środki rywalizowało kilkadziesiąt projektów o łącznej wartości 
prawie dwóch miliardów euro.  
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750-lecie Wodzisławia Śląskiego  
 

W tym roku Wodzisław Śląski będzie obchodził rocznicę 750 lecia. Wraz z nowym patronem 
miasta -  Świętym Wawrzyńcem, którego figurka zdobi jedną z kamienic na wodzisławskim rynku 
oraz specjalnie z tej okazji wydaną pamiątkową monetą rozpocznie się uroczysty jubileusz. Z okazji 
750-lecia miasta wydane zostaną także pamiątkowe publikacje, będą obchodzone Dni Wodzisławia. 
Rocznicowe obchody oficjalnie zostaną zainaugurowane w marcu uroczystą Sesją Rady Miejskiej 
połączonej z otwarciem wystawy w Wodzisławskim Centrum Kultury. 
 

PIES w Jastrzębiu Zdroju 
  
Na terenie  miasta Jastrzębie Zdrój powstał Punkt Informacyjny Ekonomii Społecznej (PIES), prowadzony przez 

Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej. Punkt zajmuje się koordynacją działań, mających na celu rozwija-
nie ekonomii społecznej. Zakłada rozpoczęcie świadomej i programowej współpracy instytucji rynku pracy i organi-
zacji pozarządowych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

Punkt udziela informacji i porad dla osób zainteresowanych działalnością spółdzielni socjalnych i innych pod-
miotów gospodarki społecznej. W Punkcie przyjmują doradcy merytoryczni, a w miarę zapotrzebowania zostaną 
zorganizowane dyżury specjalistów, np. prawnika, księgowego, specjalisty od biznes-planów. Ponadto doradcy mo-
gą zorganizować specjalistyczne szkolenia dla grup zainteresowanych uruchomieniem spółdzielni socjalnej. Wkrót-
ce powstanie także poradnik o przedsiębiorczości społecznej oraz baza danych zawierająca informacje o osobach 
zainteresowanych zakładaniem spółdzielni socjalnej, specjalistach i wolontariuszach skłonnych pomóc w zakładaniu 
czy prowadzeniu spółdzielni. 

Punkt działa w Ośrodku Działalności Dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Witczaka 4, pokój nr 201. 

Godziny otwarcia punktu: poniedziałek 16:20-19:00, środa 16:00-18:40, czwartek 16:20-19:00. 
źródło: www.jastrzebie.pl 

       W dniach 27 i 28 lutego w Ustroniu odbyło się spotkanie grupy „Zielone pogranicze Śląska – 
Odra i kapusta modra” zawiązanej w ramach projektu „Turystyka Wspólna Sprawa”. Grupa obej-
muje swoim zasięgiem Subregion Zachodni Województwa Śląskiego. Jej członkami są głównie sa-
morządowy (partnerem jest także nasz Związek) , ale także przedsiębiorcy związani z branżą tury-

styczną. Przedmiotem szkolenia była współpraca sieciowa, mająca na celu stworzenie produktów turystycznych 
Subregionu Zachodniego.  

 Proponowanym produktem jest na przykład „Szlak Ognia i Żelaza”, który jest quasi edukacyjną wycieczką uka-
zującą dziedzictwo technologiczne, takie jak np. zabytkowa kopalnia „Ignacy” w Rybniku – Niewiadomiu czy Gór-
nicza Sztolnia Ćwiczebna w Wodzisławiu Śląskim, miejsca trwałych zmian spowodowanych ogniem (pogorzelisko), 
znajdujące się na terenie parku krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich".  

 Inna propozycja: „Szlak Odry” zaczyna się w Wodzisławiu Śląskim i jego osią jest rzeka Odra. Trasa przebiega 
przez „Szwajcarię Czyżowicką”, meandry Odry w Zabełkowie, gród Gołężyców w Lubomii, porośnięte szuwarami 
trzcinowymi stawy Wielikąt, przepiękny zabytkowy kościółek w Gródczankach i wiele, wiele innych miejsc, które 
trzeba zobaczyć. 

 Innymi nie mniej ważnymi ustaleniami spotkania grupy, była jednogłośnie przyjęta propozycja promowania pro-
duktów turystycznych pod wspólnym hasłem „Brama Śląsko – Morawska”.  Choć geograficznie nie istnieje, kojarzy 
się z terenami Śląska i Moraw, co podkreśla nadgraniczny charakter regionu i jego wielokulturowość. Wcześniej pro-
ponowane nazwy: „Zielone Pogranicze Śląska – Odra i Kapusta Modra” czy „Subregion Zachodni” są mało atrakcyj-
ne z marketingowego punktu widzenia. 

  „Turystyka Wspólna Sprawa” jest pierwszym w Polsce dużym projektem w zakresie szkoleń i doradztwa dla 
branży turystycznej, którego celem jest podniesienie konkurencyjności branży turystycznej w wybranych regionach 
kraju poprzez doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr. W ramach projektu powstały grupy partnerskie złożone 
z przedsiębiorców, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji działających w branży turystycznej.  Ich zada-
niem będzie tworzenie, rozwijanie i promowanie markowych produktów turystycznych. 
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SPOTKANIE  PROJEKTU  „TURYSTYKA  WSPÓLNA  SPRAWA”  
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GRANTY  DZIAŁAJ  LOKALNIE  V  

Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo-
łecznych już po raz trzeci uczestni-
czy w Programie DZIAŁAJ LOKAL-
NIE V, którego adresatem są stowa-
rzyszenia i grupy obywatelskie z 
terenu Subregionu Zachodniego, 
głównie z miejscowości do 20000 
mieszkańców.  Celem konkursu jest 
aktywizowanie lokalnych społecz-
ności wokół rozwiązywania proble-
mów i zaspokajania potrzeb oraz 
pobudzanie życiowych aspiracji 
mieszkańców małych miejscowości.  
Akcja ogólnopolska finansowana 

jest przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności oraz Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce, a 
partnerem akcji na naszym terenie 
jest Związek Gmin i Powiatów Su-
bregionu Zachodniego Wojewódz-
twa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.  
 Na przestrzeni ostatnich dwóch 
lat stowarzyszenie CRIS jako Lokal-

na Organizacja Grantowa przepro-
wadziło dwie akcje grantowe, na 
które przeznaczono w sumie ponad 
81 tysięcy zł. Ze wsparcia w formie 

dotacji skorzystało 20 organizacji 
pozarządowych i instytucji publicz-
nych. Listę przyznanych grantów w 
roku 2006 prezentujemy poniżej.  
W 2007 roku pula grantów wy-

nosi 36 000,00 zł. Ogłoszenie kon-
kursu grantowego i nabór wnio-
sków nastąpiło dnia 14 lutego 2007r. 
a zakończenie dnia 16 marca 2007r. 
(piątek). Zasady konkursu oraz 
druk wniosku można odebrać w 
Inkubatorze Organizacji Pozarządo-
wych w Rybniku, ul. Floriańska 1 
(Bushido) lub ściągnąć ze strony 
internetowej www.cris.org.pl.   
Kontakt: Piotr Masłowski Cen-

trum Rozwoju Inicjatyw Społecz-
nych. ul. J.F. Białych 7, 44-200 Ryb-
nik tel. (0-32) 739 55 12. 

.  

PRZYZNANE GRANTY W ROKU 2006:  

L.p. Nazwa organizacji 

1 
Grupa Artystyczna Konar (GAK) 
zrzeszona przy TMR Rydułtowy  

2 Świetlica środowiskowa w Pszowie  

3 Inicjatywa „Pikotki” przy TMR  

4 
Nieformalna Inicjatywa Obywatelska „PRO-
KULT” działająca przy OKiS w Gaszowicach  

5 
Stowarzyszenie Biuro Porad  Obywatelskich 
Radlin  

6 
Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełno-
sprawnych Rydułtowy  

7 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcin-
ka w Radlinie  

Tytuł projektu 

„Przychodnia kulturalna”  

Warsztaty ceramiki – integracja przez  
sztukę”  

„Hekluj z Pikotkami”  

Mała Ojczyzna – Śląsk, Ślązacy, ich 
kultura i tradycje  

Świadomy Obywatel  

„Tacy sami” – świetlica dla dzieci i osób z 
niepełnosprawnością  

Od Kopciuszka do królewny… Każdy 
 potrafi więcej niż mu się wydaje!  

Wysokość 
grantu 

4 120,00 zł  

5 520,00 zł  

4 000,00 zł  

4 000,00 zł  

1 510,00 zł  

3 000,00 zł  

2 000,00 zł  

8 Stowarzyszenie INICJATYWA Radlin  „Stawiamy na wiedzę”  2 500,00 zł  

9 Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Radlin  „Szczęśliwa trzynastka”  3 350,00 zł  

10 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 
„PROGRES” Żory  

„Fiesta NGO”  5 000,00 zł  



 Na swoim posiedzeniu w dniu 19 bm. Zarząd Związku, na który składają się Starostowie oraz Prezydenci naj-
większych miast Subregionu, dyskutowali o wspólnej promocji turystycznej. Podstawowy problem tkwi w tym, jaką 
nazwą i jakim logotypem się posługiwać, dla prezentacji wspólnej oferty naszego regionu. Żadne z miast czy powia-
tów nie posiada wystarczającego potencjału ani wystarczająco silnej marki, by samodzielnie skutecznie przyciągać 
turystów. W czasie dyskusji na Zarządzie, pojawiła się propozycja wykorzystania nazwy „Brama Morawska”, jako 
nazwy geograficznej dotyczącej generalnie całego obszaru Subregionu. Poniżej prezentujemy dwa robocze szkice 
projektu ewentualnego logotypu, jakim moglibyśmy się posługiwać. Prosimy o podpowiedzi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O uwagi będziemy pytać także naszych czeskich partnerów. Warto zastanowić się bowiem, czy nie powinniśmy 
mieć wspólnego z nimi logotypu i nazwy, by zwiększyć atrakcyjność naszych zasobów turystycznych. Rzecz jasna 
współpraca powinna także obejmować tworzenie wspólnych produktów turystycznych. Ich pierwsza reakcja wska-
zuje na to, że określenie „morawski” kojarzy się Czechom wyłącznie z terenem Czech i byłoby mylące. Proponuje się 
raczej użyć sformułowania „śląski”. 

 Jak piszemy wcześniej, grupa pracująca w projekcie „Turystyka Wspólna Sprawa” proponuje nazwę „Brama Ślą-
sko—Morawska”. 

 Nasz Związek jest w trakcie realizacji projektu dofinansowanego w ramach Interreg III A, w ramach którego pro-
ponujemy ścieżki rowerowe Subregionu. Zapraszamy na www.subregion.pl, gdzie znajdziecie Państwo częściowy 
efekt naszych prac. Chcielibyśmy, by uzgodnione logo turystyczne Subregionu znalazło się już na wszystkich mate-
riałach promocyjnych projektu (w tym na billboardach, jakie umieszczone będą w Aglomeracji Górnośląskiej oraz w 
Ostrawie). Ewentualne uwagi i propozycje prosimy przesyłać do Biura Związku. 
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PROMOCJA  TURYSTYCZNA  REGIONU  

ZARZĄD  ZWIĄZKU   

19 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Związku w nowej kadencji. Ważnym tematem spotkania był 
podział środków w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju (58,57 mln euro na lata 2007 – 2013). Zrozumienie 
znalazła propozycja, by środki te podzielić wedle proporcji uzgodnionych w sierpniu 2006 roku przy dyskusji nad 
projektami kluczowymi, przy ujęciu kwot uzyskanych przez Rybnik i Żory na projekt kluczowy.  

Oznaczałoby to proporcje: 

- Jastrzębie Zdrój - 17,4 mln euro 

- powiat raciborski - 12 mln euro 

- powiat wodzisławski - 15 mln euro 

- Rybnik wraz z powiatem rybnickim - 11,67 mln euro 

- Żory - 2,5 mln euro 

Uzgodniono, że w najbliższym czasie w poszczególnych powiatach odbędą się spotkania mające na celu wyłonie-
nie najważniejszych ponadlokalnych projektów. Tak stworzona baza zamierzeń wraz z wytycznymi z Urzędu Mar-
szałkowskiego do SPR (których należy spodziewać się w najbliższych dniach) posłuży do skonstruowania projektu 
SPR. Cały dokument zostanie poddany pod akceptację wszystkich jednostek samorządu terytorialnego Subregionu 
Zachodniego (konieczne jest uzyskanie poparcia co najmniej 75% jednostek, zamieszkałych przez co najmniej 75% 
ludności). 
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 Zarząd dyskutował także o zapowiedzi powstania ustawy aglomeracyjnej. Część członków postrzega ją jako po-
tencjalne zagrożenie dla miast naszego regionu, ze względu na potencjalne zdominowanie województwa przez me-
tropolię katowicką. Inni z kolei wskazują, że metropolia mogąca swobodnie konkurować z największymi miastami 
w kraju i naszej części Europy przyciągnie inwestorów, którzy będą lokować się także w szerszym jej otoczeniu, w 
tym w Subregionie Zachodnim. 

Istotną konkluzja jest jednak to, że Związek nie sprzeciwia się powstaniu ustawy, a sugeruje jedynie, by objęła 
ona swoim zasięgiem nie tylko jedna konkretną aglomerację, ale wszystkie podobne układy miast. Zwraca się uwa-
gę, że zdaniem urbanistów w Polsce są tylko trzy typowe układy aglomeracyjne: Aglomeracja Górnośląska, Trójmia-
sto i tzw. Aglomeracja Rybnicka. Co więcej, rozpatrywać u nas można wspólny układ aglomeracyjny z udziałem 
Ostrawy i miast wokół niej. Niestety wojewoda śląski nie widzi możliwości włączenia przedstawiciela Subregionu w 
prace nad założeniami do ustawy. 

W sprawach bieżących Zarząd zgodził się po raz kolejny dofinansować pro-
jekt „Działaj Lokalnie V”, czyli konkurs małych dotacji dla organizacji pozarzą-
dowych z terenu całego Subregionu, organizowany przez Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych CRIS przy dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Przewiduje się, że 
łączna wartość tegorocznych dotacji przekroczy 40.000 złotych (wkład Związ-
ku to 3.000 zł). 

 W związku z ogłoszonym 2 stycznia br. przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy drugim naborem projektów ubie-
gających się dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Związek wspólnie z gminami i powiatami z Subregionu Zachodniego po-
wtórnie będzie aplikował o dofinansowanie projektu pod nazwą „Ku nowoczesnej administracji samorządowej —
program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w ramach priorytetu 
„Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego insty-
tucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów 
demokratycznych”. Termin złożenia wniosku upływa 16 kwietnia br. 

 Obecnie trwa weryfikacja zapotrzebowania na szkolenia/kursy i studia podyplomowe wśród pracowników ad-
ministracji publicznej na terenie Subregionu Zachodniego. Szacowana już obecnie wartość projektu przekracza 
9 milionów zł. Do tej pory gminy zgłosiły ponad 6000 osoboszkoleń.  

„KU  NOWOCZESNEJ  ADMINISTRACJI . . . ”  

Zapotrzebowanie na szkolenia/kursy/studia podyplomowe 

wśród administracji  publicznej 

14%

8%

18%
60%

Języki obce dla początkujących Języki obce dla średniozaawansowanych

Studia podyplomowe Szkolenia/kursy



I. Krajowy Punkt Kontaktowy dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego ogłasza rozpoczęcie drugiego 
naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz pro-
gramów 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 pry-
watnego 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, instytu-
cje branżowe i środowiskowe, organizacje społeczne 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 od-
nawialnych 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 zarządzanie zasobami 

3. Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowa-
dzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych 

4. Ochrona kulturowego dziedzictwa 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 publicznej, 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 wzmac-
nianie 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 od-
nawialnych 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 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009. 

- Więcej informacji na stronie www.eog.gov.pl 

 
II. Najlepiej oświetlona Gmina i Miasto 2007 roku 

Organizatorem Konkursu jest Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, a współorganizatorami „Gazeta 
Samorządu i Administracji” oraz Agencja SOMA – organizator Targów ŚWIATŁO i Targów ELEKTROTECHNI-
KA. Inicjatywa wspierana jest przez Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego, 
Narodową Agencją Poszanowania Energii oraz miesięcznik „Polskie Drogi”.  
 - Uczestnikami Konkursu mogą być gminy i miasta, które w dwóch ostatnich latach przeprowadziły inwestycje 
 oświetleniowe, rozumiane jako nowe instalacje lub modernizacje istniejących. Podzieleni są na dwie grupy: gmi-
 ny i miasta do 70 tysięcy i powyżej 70 tysięcy mieszkańców 
 - Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:  
 1. Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic  
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AKTUALNE  KONKURSY  DOTACYJNE  
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 2. Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu: kompleksu architektoniczno-urbanistycznego, charakterystyce
 nych obiektów i miejsc w gminie lub mieście (obszarów i budynków zabytkowych, nowoczesnych budowli i kon
 strukcji, pomników, miejsc rekreacyjnych)  
 3. Oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej (pomieszczeń biurowych, pracowni szkolnych, sal bi-
bliotecznych, kinowych, muzealnych)  
- Główną nagrodą Konkursu jest uzyskanie tytułu „Najlepiej Oświetlonej Gminy/Miasta 2007 Roku”.  
- Zgłoszenia mogą składać: rady gmin, wójt, burmistrz lub prezydent miasta; lokalny samorząd gospodarczy i 
inne organizacje społeczne; projektanci i wykonawcy inwestycji oświetleniowej w zgłaszanej gminie; producenci 
lub dostawcy sprzętu oświetleniowego, słupów, latarń i innego rodzaju sprzętu związanego z inwestycją oświe-
tleniową  
- Zgłoszenia należy składać do 30 kwietnia 2007 roku 

 - Więcej informacji na stronie www.zpwim.pl,  www.lightfair.pl  

http://www.samorzad.pap.pl/?dzial=strgl&poddzial=granty_i_konkursy&d=702021255573994 

 

III. „Gminy Fair Play” kreują dobre wzorce współpracy samorzą-
dów z przedsiębiorcami godne naśladowania przez wszystkie jed-
nostki administracyjne w Polsce. „Gminy Fair Play” to samorządy 
godne zaufania, otwarte na nowe inicjatywy gospodarczo – inwe-
stycyjne, zapewniające przyjazny klimat dla inwestorów oraz pro-
fesjonalną obsługę inwestycyjną. 
 - Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie a 
następnie wsparcie samorządów w pełni zaanga- żowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do pro-
wadzenia działalności gospodarczej oraz aktywnych w  przyciąganiu nowych inwestorów 
 - Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym a afiliowany 
 przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz przy bliskiej 
 współpracy z Urzędami Marszałkowskimi. Tylko w ubiegłorocznej, V edycji, wzięło udział 185 samorządów z  ca-
 łej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 174 gminy, które spełniły wymagania konkursu i przeszły 
 pozytywnie procedurę weryfikacyjną, uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play 2006” – Certyfi-
 kowana Lokalizacja Inwestycji 
 - Uzyskanie tytułu i certyfikatu „Gmina Fair Play” oznacza pozytywną ocenę w wieloetapowej procedurze Wery-
 fikacyjnej. Procedura weryfikacyjna jest dwuetapowa:  

I etap weryfikowane są ankiety konkursowe, w których gminy dokonują samooceny swoich działań, prezentując 
swoje dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość 

II etap polega na przeprowadzeniu audytu w gminach  

Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie losowo wybranych inwestorów prowadzących inwestycje na 
terenie gmin ubiegających się o certyfikat. Suma przyznanych przez audytorów i inwestorów ocen decyduje o 
przyznaniu gminie certyfikatu „Gmina Fair Play”  

- Warunkiem uczestnictwa gminy w konkursie jest zaświadczenie, że na jej terenie w ciągu minionego roku były 
prowadzone działania inwestycyjne oraz że posiadała ona prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w 
zakresie inwestycji 

- TERMINARZ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONKURSEM: 

1. Zgłoszenie deklaracji uczestnictwa - do 15 marca 2007r. 

2. Przygotowanie ankiety konkursowej - do 30 kwietnia 2007r. 

3. Ocena ankiet i kwalifikacja gmin do II etapu konkursu - do 31 maja 2007r. 

4. Audyty certyfikacyjne w gminach - do 31 sierpnia 2007r. 

5. Badania ankietowe inwestorów - do 21 września 2007r. 

6. Ocena kwalifikacji gmin w II etapie (decyzje o przyznaniu nagród i certyfikacji gmin) - do 10 października 
2007r. 

7. Uroczystość końcowa - do 31 października 2007r. 
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IV. Phare 

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projek-
tów mających na celu wspieranie działań w zakresie przyjmowania i ponoszenia konsekwencji związanych z 
przyjmowaniem uchodźców i wysiedleńców 
- Ze środków Funduszu na rok 2007 finansowane mogą być projekty w ramach następujących priorytetów:  
1. Zapewnienie zakwaterowania w ośrodkach azylowych dla rosnącej liczby cudzoziemców ubiegających się o 
objęcie ochroną międzynarodową w Polsce 
2. Poprawa wydajności procedury azylowej 
3. Integracja cudzoziemców ubiegających się i korzystających z ochrony międzynarodowej w Polsce 
4. Usprawnienie procedury azylowej 
5. Poprawa jakości i przyspieszenie procedury azylowej, 
6. Poprawa warunków recepcyjnych w stosunku do grup szczególnej troski 
- Projekty muszą mieć charakter non-profit, a ich dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Uchodźczego nie 
może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych 
- Całkowita kwota dofinansowania dostępna z Programu 2007 wynosi 1 540 000 EUR 
- Termin składania wniosków mija 10 kwietnia 2007r. 
- Więcej informacji na stronie 
http://www.wwpwp.gov.pl/index.php?params%5Bsection_id%5D=9&params%5Bcategory_id%5D=39  

 
V. Janko Muzykant 2007 
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ogłaszają 
ogólnopolski konkurs na programy wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży z obsza-
rów wiejskich pod nazwą „Janko Muzykant 2007”. 
 - Do udziału w konkursie mogą przystąpić: placówka wychowania pozaszkolnego pałac młodzieży, młodzieżo
 wy dom kultury, ognisko pracy pozaszkolnej, międzyszkolny ośrodek sportowy, ogród jordanowski, pozaszkol
 na placówka specjalistyczna), szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, która przygotuje pro
 gram adresowany do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich uwzględniający przynajmniej jeden 
 z następujących priorytetów: 
1. Kształtowanie umiejętności zagospodarowywania czasu wolnego dzieci i młodzieży dla wzmacniania ich 
zdrowia i rozwoju osobistego (zainteresowań, zdolności, kreatywności, poczucia własnej wartości) 
2. Wspieranie aktywności i inicjatyw dzieci i młodzieży na rzecz społeczności szkolnej (placówkowej), w tym: 
kształtowanie umiejętności liderskich, rozwijanie wolontariatu i samorządności uczniowskiej 
3. Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia 
4. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych (porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów, radzenia 
sobie ze stresem i zmianą, współpracy, autoprezentacji i in.) 
5. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia dzieci i młodzieży w kulturze, rozwijanie talentów i twórczości 
młodzieżowej 
6. Prowadzenie zajęć kształtujących tożsamość młodych ludzi, budujących poczucie przynależności do wspólno-
ty lokalnej w oparciu o programy wypracowane wspólnie ze szkołą, instytucją kultury, organizacją pozarządo-
wą i innymi podmiotami środowiska lokalnego 
7. Programy „wielopokoleniowe”, włączające rodziny w działania na rzecz szkoły, placówki i środowiska lokal-
nego 
- Dofinansowanie wynosi od 3 000 do 20 000 zł 
- Termin składania wniosków mija 30 marca 2007r. na adres: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej,  ul. Polna 46a, 00-644 Warszawa, z dopiskiem „Janko Muzykant” 
- Więcej informacji na stronie http://www.men.gov.pl/oswiata/biezace/janko07.php  
http://www.cmppp.edu.pl/news/default.asp?idnews=246 
 

VI. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na utworzenie Ośrodków Wsparcia Spółdzielni So-
cjalnych.  
- Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i związków spół-
dzielczych 
- Celem projektu jest przyczynienie się do promowania spółdzielczości socjalnej i wsparcia rozwoju istniejących 
spółdzielni socjalnych 

Kwota środków stanowiąca dofinansowanie działalności Ośrodków Wsparcia Spółdzielni Socjalnych na rok 2007 
wynosi 900 000 zł, co oznacza możliwość przekazania instytucjom wyłonionym w trakcie procedur  
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konkursowych jednostkowego grantu w maksymalnej wysokości do 150 000 zł 
- Termin składania wniosków mija 15 marca 2007r. 
- Więcej informacji na stronie www.mps.gov.pl 
 

VII. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na Kluby Integracji Społecznej w środowisku wiej-
skim (jednostki organizujące działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym we-
dług art. 18 ustawy  o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.) 

- Konkurs ma na celu wyłonienie do 65 projektów na terenie kraju.  

- O dotację mogą się ubiegać gminy oraz organizacje pozarządowe z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich.  

- Maksymalna kwota dotacji wynosi 15 000 zł. 

- Termin składania wniosków upływa 30 marca 2007r.  

- Więcej informacji na stronie http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=693 
 
VIII. Złote Formaty Miast 

- Złote Formaty to promocja osiągnięć i ciągłego podwyższania poziomu realizowanych 
przez miasta projektów promocyjnych. 

- Konkurs organizowany w ramach Festiwalu Promocji Miast Polskich na najlepsze pro-
jekty promocyjne realizowane w 2006 roku. Obejmuje 4 etapy: plakat reklamowy, wyda-
rzenie specjalne, strona internetowa, wydawnictwo promocyjne 

- Organizatorem konkursu jest Grupa Ströer w Polsce, jeden z liderów reklamy zewnętrz-
nej w Polsce i w Europie, obecny w 12 krajach 

- W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie projekty, które realizują cele promocyjne 
miast i służą budowaniu jego pozytywnego wizerunku 

- Nagroda główna to outdoorowa kampania reklamowa o wartości 100 000 zł, w ramach 
każdej z kategorii konkursowych 

- Wyniki Konkursu Złote Formaty zostaną ogłoszone 18 kwietnia 2007 roku podczas uro-
czystej Gali Festiwalu Promocji Miast Polskich 

- Termin składania zgłoszeń mija 15 marca 2007r. 

- Więcej informacji na stornie www.outdoordlamiast.pl/festiwal 
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ZABYTKI  JASTRZĘBIA  ZDROJU  
Na obowiązkową uwagę będąc 

w Jastrzębiu Zdroju zasługuje Park i 
Dom Zdrojowy. Park Zdrojowy zaj-
mujący obszar 18 hektarów położo-
ny jest w Jastrzębiu-Zdroju pomię-
dzy ul. 1 Maja i Witczaka i jest Park, 
uznawany za zabytek klasy A. W 
parku znajduje się wiele ciekawych 
drzew z różnych stron świata oraz 

mieści się tam zabytkowy Dom 
Zdrojowy, w którym obecnie odby-
wają się różne imprezy, między in-
nymi pokazy teatralne, zabawy i 
warsztaty. Naprzeciwko Domu 
Zdrojowego znajdują się Łazienki, 
które obecnie służą jako filia Uni-
wersytetu Śląskiego. Na centralnym 
placu znajduje się muszla koncerto-
wa. Nieopodal znajduje się Kawia-
renka Letnia, która kiedyś służyła 
jako Pijalnia Wód. W parku znajdu-
ją się również rzeźbione pomniki z 

drewna, kamienna szachownica, 
zegar kwiatowy, mostki nad stru-
myczkami. Niedaleko parku po-
wstaje miejski rynek. 

Podczas wycieczki po centrum 
Jastrzębia Zdroju warto zwrócić 
uwagę na drewniany kościół paraf. 
pw. św. Barbary i Józefa. Zbudowa-
ny w pierwszej połowie XVII w., 
przeniesiony na obecne miejsce w 
1974r. z Jedłownika. Jest to budowla 
drewniana składająca się z kon-
strukcji zrębowej oszalowanej de-
skami. Prezbiterium jest krótkie, 
zamknięte trójbocznie z przylegają-
cą zakrystią. Nawa i prezbiterium 
przykryte są sklepieniami kolebko-
wymi. Ściany wieży oraz dach po-
kryte są gontem. W kościele warto 
przyjrzeć się barokowym rzeźbom 
Chrystusa Ukrzyżowanego, Matki 
Boskiej, św. Jana Ewangelisty oraz 
wizerunkowi czterech ewangeli-
stów umieszczonemu na ambonie, 
pochodzącemu najprawdopodob-
niej z XVII w. W kościele po przeno-
sinach dokonano wielu zmian np. 
usunięto dwa boczne ołtarze, zmie-
niono całkowicie wygląd ołtarza 
głównego, osadzono kościół na be-
tonowym cokole, zatem wygląd 
kościoła na dzień dzisiejszy znacz-
nie odbiega od tego stojącego nie-
gdyś w Jedłowniku. 

Będąc w Boryni nie można nie 
zobaczyć pałacu. Malow-
niczo położony został 
zbudowany w drugiej 
połowie XVIII wieku w 
stylu klasycystycznym z 
silnymi wpływami póź-
nego baroku. Jest to bu-
dynek murowany z ce-
gły, na planie prostokąta, 
o piętrowej zabudowie. 
Na parterze budynku 
znajduje się obszerna 

sień. Okna 

pałacu są prostokątne, a na pierw-
szym piętrze zamknięte łukiem pół-
kolistym. Dach jest mansardowy, 

pokryty dachówką. Budynek odno-
wiono ponad 15 lat temu, obecnie 
jest w bardzo dobrym stanie. 
 W niedalekiej dzielnicy Jastrzę-

bia Zdroju - Bziu Zameckim znajdu-
je się późnorenesansowy dwór 
obronny z początków XVII w. Jest to 
jedyna tego typu budowla w okoli-
cy. Dwór powstał w 1636 r. w stylu 
późnorenesansowym na niewielkim 
wzgórzu. Został wzniesiony pod-
czas wojny trzynastoletniej i służył 
do celów obronnych. Można to po-
znać po otworach strzelniczych w 
środku budynku. W trakcie drugiej 
wojny światowej dwór został czę-
ściowo zburzony, a po wojnie odbu-
dowany. Doprowadziło to do utraty 
cech stylowych. Zbudowany został 
z cegły i kamienia.  
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Zdj. Kościół paraf. pw. św. Barbary i Józefa   

Zdj. Dwór obronny w Bziu Zameckim 

Zdj. Park i Dom Zdrojowy  

Zdj. Pałac w Boryni. Zdjęcie jest własnością Marka i Ewy Wojciechowskich.   


