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KARWINA
HISTORIA KARWINY
Powstanie Karwiny wiąże się z rokiem 1268, z którego pochodzą pierwsze pisemne wzmianki o tej
okolicy. Centrum dzisiejszego miasta stanowi Frysztat [Fryštát], który pierwotnie był samodzielnym miastem
i jako pierwszy posiadał prawa miejskie. Obecnie jest jedną z dziewięciu dzielnic Karwiny. Odkrycie złóż
węgla kamiennego w II poł. XVIII w. zaowocowało istotnymi zmianami w rozwoju ekonomicznym okolicy,
dzięki czemu sąsiednia wioska Karwina zyskała ważne znaczenie gospodarcze dla całej Monarchii AustroWęgierskiej.
Podstawa administracyjna dla dzisiejszego miasta Karwina powstała w 1948 r., kiedy to połączono
wioski Frysztat, Karwina [Karviná], Darków [Darkov], Raj [Ráj] i Stare Miasto [Staré Město]. Od połowy XIX w.
zaczęło też powstawać uzdrowisko oparte na wodzie jodowo-bromowej. Stopniowo Uzdrowisko Darków
zyskało duży rozgłos nawet daleko poza granicami kraju, a dzisiaj stanowi niezastąpiony element obecnego
rozwoju Karwiny, podobnie jak uniwersytet i tereny przemysłowe.

WARTO ZOBACZYĆ
Zamek Frysztat – zabytek
będący własnością miasta
statutowego Karwina
Masarykovo nám. 1, 73301
Karviná-Fryštát
Zamek
Frysztat
wybudowany w stylu empire jest jedynym w swoim
rodzaju zabytkiem w tym regionie. W 1997 r. został
udostępniony zwiedzającym, w ofercie są dwie trasy
wycieczkowe. www.zamek-frystat.cz

chętnie odwiedzane przez rodziców z dziećmi.
Park zamkowy – Altana
Larischa
Karviná-Fryštát
Bryłę
masywnego
grobowca
Larischa
przewieziono do parku z
obszaru byłego zamku w Solcy w Karwinie-Dołach, by
wybudować altanę.

Lottyhaus – skrzydło boczne
Park zamkowy – grobowiec
zamku Frysztat
Larischa
Masarykovo nám. 1, 73301
Karviná-Fryštát
Karviná-Fryštát
Do parku wchodzi się z
Zde se nachází stálá
rynku przez bramę łączącą
expozice ze sbírek Národní galerie Praha, klasici zamek i kościół. Tuż za
českého umění 19. stol.
bramą przy ścianie kościoła Podwyższenia Krzyża
Świętego znajduje się grobowiec rodu LarischKościół św. Piotra z
Mönnich.
Alkantary, zwany „czeską
Pizą“
Park zamkowy – plac zabaw
Karviná-Doly, na drodze z
w
stylu
słowiańskiego
Ostrawy,
naprzeciwko
grodziska
cmentarza
Karviná-Fryštát
Z powodu odchylenia o 6,9 stopnia od pionu kościół Plac zabaw dla dzieci,
ten stał się wyjątkową atrakcją nie tylko tego stylizowany na grodzisko
regionu.
słowiańskie, znajduje się w lewej części Parku Boženy
Němcovej (parku zamkowego).
Park zamkowy – Park
Boženy Němcovej
Areał „Loděnice“ – Park
Karviná-Fryštát
Boženy Němcovej
Pierwotnie park zamkowy,
Karviná-Fryštát
obecnie
Park
Boženy
Obszar
rekreacyjny
z
Němcovej, został założony
wypożyczalnią
łódek,
w 1804 r. W stylu angielskim po przebudowie zamku bufetem i różnymi atrakcjami
w stylu empire. Zajmuje powierzchnię 36 ha.
rekreacyjno-sportowymi znajduje się w ślepym
zakolu Olzy w południowej części parku.
Park zamkowy – mini-zoo
Karviná-Fryštát
Amfiteatr / kino letnie –
Dawniej w parku znajdował
Park Boženy Němcovej
się zwierzyniec, obecnie jest
Karviná-Fryštát
tu mini-zoo z wybiegiem dla
Teren służy do organizacji
danieli i pawi; miejsce jest
różnych
wydarzeń

społecznych i kulturalnych w miejscu publicznym, w zastąpił wcześniejszy, drewniany z XVI
okresie letnim wyświetla się tu filmy.
w.
Kościół
Podwyższenia
Krzyża Świętego
Masarykovo náměstí 11,
Karviná-Fryštát
Kościół
parafialny
Podwyższenia
Krzyża
Świętego jest najstarszym świadkiem bogatej historii
miasta. Szacuje się, że powstał w okresie założenia
Frysztatu pod koniec XIII w.

Sala Wystawowa Muzeum
Śląska Cieszyńskiego
Masarykovo nám. 10, 733
01 Karviná-Fryštát
W muzeum organizowane
są wystawy tematyczne dokumentujące wydarzenia
historyczne regionu a także całych Moraw i Czech
Właściwych.

Biblioteka regionalna
Rynek im. T.G. Masaryka
Masarykovo
nám. 9,
[Masarykovo nám.]
Karviná-Fryštát
znajduje się bezpośrednio w
Oferuje bogaty zbiór
historycznym
centrum
książek
i
czasopism,
miasta, które wraz z
najnowsze nagrania muzyczne i filmy, archiwalny
Parkiem Boženy Němcovej i
zbiór płyt gramofonowych. Organizuje koncerty,
Parkiem Uzdrowiskowym jest częścią zabytkowej wykłady,
panele
strefy miejskiej. Zachowały się tu liczne domy dyskusyjne.
mieszczańskie z interesującymi fasadami i Kościół filialny św. Marka
stiukowymi dekoracjami.
ul. Karola Śliwky 13,
Karviná-Fryštát
Pochodzi z 1774 r. Przed
Ratusz
powstaniem
Fryštátská 72, 733 24
murowanego budynku stała tutaj drewniana kaplica
Karviná-Fryštát.
pogrzebowa z XVI w., która powstała pierwotnie jako
Budynek ratusza z 1520 r. z
kościół protestancki.
renesansową wieżą, która
wyraźnie dominuje nad
rynkiem im. T.G. Masaryka, jest obecnie siedzibą Wielofunkcyjna
hala
miasta statutowego Karwina.
sportowa STaRS
ul. Karola Śliwky 783,
Karviná-Fryštát
Galeria Pod Wieżą
Znajduje się tu kryty kort do tenisa, badmintona,
Masarykovo nám. 71, 733 01
squasha, jak również studio fitness, sauna i solarium.
Karviná-Fryštát
Galeria Pod Wieżą znajduje się w
budynku
Centrum
Informacji
Galeria Zdrowego Miasta
Miejskiej.
Organizuje
liczne
Karwina, obiekt Wydziału
wystawy
dzieł,
głównie
Ekonomii
Uniwersytetu
miejscowych artystów.
Śląskiego w Opawie
Univerzitní nám. 1934,
Karviná-Fryštát
Fontanna
Wystawy zmienne dzieł sztuki, jak również wystawy
Masarykovo nám., Karviná-Fryštát
tematyczne dotyczące zdrowego stylu życia i
Historyzująca żeliwna fontanna na
przyrody.
środku Rynku została wybudowana
w 1900 r. w miejscu, gdzie
pierwotnie znajdował się kamienny
Rzeka Olza
zbiornik na wodę z XVIII w., który
Rzeka Olza ma długość ok.

99km, z czego 16km znajduje się na terenie Polski a
83km – Czech. Olza jest dopływem Odry. Na całej
długości rzeki można znaleźć liczne atrakcje
rekreacyjne.
Uzdrowisko Darków –
Ośrodek Zdrowia Darków
(stary
budynek
uzdrowiska), Lázeňský park
48, Karviná-Lázně Darkov
Lázeňský park 48, KarvináLázně Darkov
Uzdrowisko Darków, w którym do celów leczniczych
wykorzystuje się solankę jodowo-bromową zwaną
„darem z głębi ziemi“, jest jednym z najstarszych w
Europie. Uzdrowisko składa się z kompleksu
budynków w malowniczym parku.

Państwowe
Archiwum
Powiatowe w Karwinie
ul. Fryštátská 55, 733 21
Karviná-Fryštát
Ogólnodostępne wystawy,
sala wykładowa, wykłady
historyczne, seminaria specjalistyczne, wyświetlanie
filmów.
Uzdrowisko Darków –
Sanatorium
Rehabilitacyjne
(nowy
budynek uzdrowiska)
Čsl. armády 2954, 733 12
Karviná-Hranice
Najnowsza część uzdrowiska. Wszystkie usługi
oferowane są pod jednym dachem. Przyjemną
atmosferę dodatkowo podkreśla park uzdrowiskowy.

Park Uzdrowiskowy Lázeňský park 48
Karviná-Lázně Darkov
Wieża wodna
Założony w 1895 r. jako
73301 Karviná-Hranice, ul.
naturalny
park
U Vodárny
krajobrazowy dr. Wilhelma
Wieża
powstała
jako
Degré na obszarze 22ha. Symbolem parku stała się budynek
w
stylu
rzeźba Jana Kodeta zwana „Żywe źródło”.
konstruktywizmu
najprawdopodobniej w 1928 r. Jej wysokość wynosi
39,4m, a średnica obiektu kołowego – 11,4m.
Most
Darkowskich
Bohaterów Sokołowskich
ul. Lázeňská, naproti lázním
Sala Wystaw Mánesa
(u čp. 48), Karviná-Darkov
tř. Osvobození 1639, 735
Most na rzece Olza jest
06 Karviná-Nové Město
znanym
zabytkiem
Organizuje przedstawienia
technicznym, leży na Trasie Rowerowej Wzdłuż Rzeki teatralne,
baletowe,
Olzy 6257 i na Trasie Rowerowej Regiotour 6097.
estradowe, koncerty i inne
występy, kursy, wykłady, wystawy oraz wyświetla
filmy.
Jest
organizatorem
licznych
kółek
Wydział
Ekonomii
zainteresowań
i
klubów.
Uniwersytetu Śląskiego w
Opawie
Univerzitní nám. 1934,
Sala Wystaw Mánesa
Karviná-Fryštát
al. Osvobození 1639, 735 06
Założona w Karwinie w
Karviná-Nové Město
1990 r.. Studia koncentrują się na działalności Sala wystawowa znajduje
ekonomicznej w trzecim sektorze, bankowości i się
w
podziemiach
finansach, technologiach informatycznych oraz Miejskiego Domu Kultury.
turystyce.
Organizuje interesujące wystawy dzieł czeskich
artystów, powierzchnie wystawowe są udostępniane
także miejscowym twórcom.

Miejski
Dom
Reprezentacyjny [Obecní
dům] Družba
Fryštátská 181, 733 01
Karviná-Fryštát
W odnowionym budynku
odbywają się wydarzenia towarzyskie, kulturalne i
imprezy filmowe – bale, karnawały, wieczorki
towarzyskie i taneczne, konferencje, wykłady
specjalistyczne itp.

Biblioteka Regionalna
ul. Centrum 2299/16, 734 11 Karviná-Mizerov
Bogaty księgozbiór, w ofercie także audiobooki, ebooki; dyskusje, wykłady, klub filmowy.
Wojewódzkie Centrum Czasu Wolnego Juventus
U Bažantnice 1794, Karviná-Nové Město
Tereny przemysłowe Nové Pole
Bohumínská 403, Karviná-Staré Město

Park leśny Dubina
Karviná-Mizerov
(za
Poliklinikou 2379)
Ścieżki rowerowe, plac
zabaw dla dzieci, pole do
gry frisbee

Dwór Olšiny
Olšiny 59, 733 01
Karviná-Staré Město
Teren zabytkowy. Stadnina,
hotel, restauracja na wesela i duże imprezy, klub
jeździecki, przejażdżki bryczką, hipoterapia.

Przejażdżki bryczką
Masarykovo nám. 71 (u
MIC), Karviná-Fryštát
Atrakcja turystyczna w
formie
romantycznych
przejażdżek
zaprzęgiem
konnym. Kursy bryczką odbywają się regularnie w
piątki i soboty w sezonie letnim.

Cmentarz główny
Borovského, 872, Karviná-Ráj
Cmentarz, Kolumbarium
al. Těreškovové 337, Karviná-Mizerov

DLA INWESTORÓW
Strefa przemysłowa Nové Pole
Bohumínská 403, 733 01 Karviná-Fryštát
Strony internetowe: http://www.zony.cz/

MOGĄ BYĆ UŻYTECZNE
Centrum Informacji Miejskiej
Masarykovo nám. 71, 733 01 Karviná-Fryštát
Udziela informacji o zabytkach Karwiny i
wydarzeniach
sportowych,
połączeniach
autobusowych i kolejowych, noclegach, usługach
gastronomicznych oraz wszelkich informacji o życiu
miasta.
Szpital Górniczy w Karwinie S.A
Zakladatelská 975,735 06 Karviná-Nové Město
Szpital z polikliniką

Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná-Ráj
Straż Miejska
Univerzitní park 51, Karviná-Fryštát
Dworzec kolejowy
Nádražní, Karviná-Fryštát
Dworzec autobusowy
Nádražní, Karviná-Fryštát
Policja
Havířská 1511, Karviná-Nové Město

SPORT I REKREACJA
Stadion zimowy
ul. Karola Śliwky 783,
Karviná-Fryštát
Znajdują się tu lodowiska
(duże i małe), służące nie
tylko do celów sportowych,
ale udostępniane także
użytkowników.

szerokiemu

Disc golf
Park Leśny Dubina,
Karviná-Mizerov (przez
drogę naprzeciwko
Kauflandu)
gronu Pole do frisbee –
popularnej zabawy na świeżym powietrzu dla
każdego.

Stadion Kovona
Sportovní 896, Karviná-Nové Město
Kino Centrum
al. Těreškovové 2234/24,
734 01 Karviná-Mizerov
Kino cyfrowe wyposażone
w technologie 4D, 3D,
DepthQ, HFR, 7.1
Sauna
Karola Sliwky (po prawej
stronie Parku Boženy
Němcovej), Karviná-Fryštát

Golf Resort Lipiny
Ostravská 2066, 733 01
Karviná-Fryštát, GPS:
49.848358, 18.516855
Nowe, 19-dołkowe pole
golfowe, które dostarczy
wrażeń zarówno początkującym, jak i
zaawansowanym.
Kino Ex, mała sala MDK
al. Osvobození 1639, 735 06 Karviná-Nové Město
Klub Filmowy
ul. Centrum 2299/16, 734 11 Karviná-Mizerov
Oferuje kinomanom dzieła kina niszowego,
koncentruje się na filmach wszystkich gatunków i z
różnych krajów, których nie wyświetla się w zwykłych
kinach.

Strzelnica
U Bažantnice 1869, Karviná-Nové Měst
Strzelnica Kovona
Sportovní 896, Karviná-Nové Město
Kryta pływalnia
Leonovova 1797
(naprzeciwko Kauflandu),
733 01 Karviná - Hranice
Otwarta przez cały rok,
do dyspozycji dwa baseny –
25-metrowy basen
z ośmioma torami i basen dla dzieci.
Trasa do jazdy na rolkach
Park Boženy Němcovej
(Park zamkowy)
Karviná-Fryštát
Kąpielisko letnie
Havířská 1783, 735 06
Karviná-Nové Město
Możliwość grania
w siatkówkę plażową,
trzy baseny, zjeżdżalnia,
duża zjeżdżalnia z trzema torami i mnóstwo innych
atrakcji.
Hala do piłki ręcznej
Na vyhlídce 1652, 735 06
Karviná-Nové Město
Mistrzostwa w piłce

ręcznej i międzynarodowe
mecze piłki ręcznej
reprezentacji Czech oraz Ligi Mistrzów.
Stadion Miejski
U Hřiště, KarvináRáj
Stadion znajduje
się
w spokojnej części
parku
leśnego Bažantice.
W 2016 r. zakończyła się gruntownym remoncie
stadionu.

SKLEPY
Rynek Centralny
Fryštátská, Karviná-Fryštát
Regularnie odbywają się tu targowiska.

Nádražní 1939, Karviná-Fryštát
Tesco
al. 17. listopadu 883, Karviná-Ráj

Dom Handlowy Prior
al. 17. Listopadu 23, Karviná-Fryštát

Lidl
al. 17. listopadu 873, Karviná-Ráj

Kaufland
Leonovova 2015, Karviná-Hranice
Centrum Handlowe Karwina

ZAKWATEROWANIE
Hotel – Restauracja Na Fryštátské
Fryštátská 202, Karviná-Fryštát

Hotel Darkov
Lázeňská 254, 735 03 Karviná-Lázně Darkov
Hotel Sport
Karola Śliwky 783, 733 01 Karviná-Fryštát
Typowy miejski hotel funkcjonujący przez cały rok,
znajdujący się na terenie stadionu zimowego w
centrum miasta Karwina.

Dom Zdrojowy (noclegi)
Lázeňský park 498, Karviná-Lázně Darkov
Znajduje się bezpośrednio w Parku Uzdrowiskowym
Uzdrowiska Darków.
Pensjonat Jelen
Zámecká 1942, Karviná-Fryštát
Pensjonat Aldo
Masarykovo nám. 8,
Karviná-Fryštát

MOŻNA RÓWNIEŻ ZNALEŹĆ
Sąd Rejonowy
park Bedřicha Smetany 176,
733 01 Karviná-Fryštát

Schronisko dla psów
Brožíkova, Karviná-Lázně Darkov
Szkoła Średnia Ochrony Osób i Mienia
Leonovova 1795, Karviná-Hranice

Zarząd Miasta
Karola Śliwky, Karviná-Fryštát

Technikum
Žižkova 1818, Karviná-Hranice
Liceum medyczne
Borovského 2315, Karviná-Mizerov
Gimnazjum, Mírová 1442
Karviná-Nové Město

Urząd Skarbowy
Fryštátská 89, Karviná-Fryštát
a Zakladatelská 974, KarvináNové Město

Akademia Handlowa
Leonovova
1795,

Karviná-Hranice

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Pobyty zdrowotne dla 1.
stopnia SP w Karwinie
W ramach projektu w
terminach 04–14.03.2014 i
18–28.03.2014 odbywały
się pobyty zdrowotne dla
120 dzieci z 1. stopnia czterech szkół podstawowych
w Karwinie, w Hotelu Moravice w Małej Morawce.
Zakup dla przedszkoli
jonizatorów do
czyszczenia powietrza
W ramach projektu w
2012 roku zakupiono

łącznie 83 sztuki oczyszczaczy powietrza z
jonizatorami typu Super Plus Turbo. Jonizatory
zostały dostarczone w sumie do 19 budynków 17
przedszkoli założonych przez miasto statutowe
Karwina.
Paszport zieleni
Istotą projektu,
realizowanego w latach
2012-2013, było
zmapowanie wszystkich
elementów zieleni w
lokalizacjach Karwina-Mizerov i Karwina-Raj. Częścią
paszportu będzie kompleksowy przegląd dotyczący

lokalizacji, stanu zdrowia i planu opieki nad drzewami odnowienie elementów zabawowych i
i krzewami w zurbanizowanym środowisku łącznie z nasadzenie zastępcze wyciętych drzew ogrodu
projektem środków naprawczych.
Przedszkola Dvořáka. Istniejące elementy zabawowe
zostały zdemontowane i zostały zastąpione nowymi.
Podłączenie domu nr
Wykonano także przebudowę chodników.
1352-1356 przy alei
Osvobození w KarwinieRewitalizacja ogrodu
Nowym Mieście do
Przedszkola Dvořáka
ogrzewania rejonowego z
Istotą projektu było
węzła cieplnego DALKIA
zrealizowanie w 2012
ČR – zmiana
roku przeróbek
dokumentacji projektowej
budowlanych
Realizacją projektu z 2012 roku jest zastąpienie
istniejących powierzchni,
istniejącego systemu domu nr 1352-1356
odnowienie elementów zabawowych i nasadzenie
ogrzewaniem rejonowym z węzła cieplnego DALKIA zastępcze wyciętych drzew ogrodu Przedszkola
ČR. Mieszkania zostały wyposażone w grzejniki
Dvořáka. Istniejące elementy zabawowe zostały
płytowe ze zintegrowanymi zaworami
zdemontowane i zostały zastąpione nowymi.
termostatycznymi a łazienki w drabinkę łazienkową. Wykonano także przebudowę chodników.
Rewitalizacja powierzchni
publicznych w Karwinie Nowym Mieście.
W ramach projektu w latach
2012-2013 została wykonana
powierzchnia parkingowa
oraz oświetlenie publiczne w części miejskiej Nowe
Miasto. Wykonane zmiany ulepszyły infrastrukturę
komunikacyjną danej lokalizacji.

Rewitalizacja Parku
Uniwersyteckiego
Istotą projektu
zrealizowanego w latach
2012-2013 było usunięcie
suchych i nie mających
perspektyw roślin drzewiastych, wykonanie
przycinania zdrowotnego, sadzenie nowych roślin
drzewiastych i dofinansowanie realizacji projektu w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.

Nasadzenie zastępcze
roślin drzewiastych w
mieście
Istotą projektu,
zrealizowanego w latach
2012-2013, była przecinka
i zdrowotne wycinanie 4
szt. roślin drzewiastych zagrażających zdrowiu i
majątku, frezowanie 27 szt. pni, sadzenie 107 drzew
ustalonych rozmiarów, sadzenie 129 szt. krzewów
ustalonych rozmiarów oraz sporządzenie bieżącej
dokumentacji fotograficznej.

Instalacja ławek i koszy na
śmieci w parku Boženy
Němcovej
Istotą projektu,
zrealizowanego w 2013
roku, było opracowanie
dokumentacji projektowej
a następnie realizacja projektu, tj. uzupełnienie 32
szt. ławek oraz 8 szt. koszy na śmieci wzdłuż pieszych
ścieżek w parku Boženy Němcovej.

Rewitalizacja ogrodu
Przedszkola Dvořáka
Istotą projektu było
zrealizowanie w 2012 roku
przeróbek budowlanych
istniejących powierzchni,

Zwiększenie liczby
kontenerów stojących na
terenie miasta
W ramach projektu z 2013
roku została zwiększona
istniejąca wzmocniona
powierzchnia miejsc dla
kontenerów stojących, wybudowano 14 miejsc dla

kontenerów stojących oraz odnowiono miejsca dla
pieszych, rowerzystów i niewidomych
kontenerów stojących w częściach miejskich Mizerov obywateli.
i Nowe Miasto.

Remiza Rájecká rozbudowa parku dla
społeczeństwa
Istotą projektu,
zrealizowanego w 2013
roku, jest wykonanie
projektu łącznie z inwentaryzacją roślin drzewiastych,
interwencją sanitarną, projektem nowego sadzenia
oraz wyposażenia miejskiego oraz rewitalizacja
lokalizacji remizy Rájeckiej w części miejskiej Ráj
zgodnie z projektem.
Rewitalizacja parku
leśnego Dubina
Istotą projektu,
zrealizowanego w latach
2012-2013, było
wycinanie uszkodzonych
i nieodpowiednich roślin drzewiastych łącznie z
realizacją przycinania, porządkowania terenu,
zakładania powierzchni trawiastych oraz sadzenia
drzew. Miejscem realizacji projektu jest park leśny
Dubina w części miejskiej Mizerov.
Pobyty zdrowotne dla
dzieci ze szkół
podstawowych i
przedszkoli
Istotą projektu były pobyty
zdrowotne dla dzieci w
wieku przedszkolnym i szkolnym, łącznie 579 dzieci,
które odbyły się w latach 2012 i 2013. Były to pobyty
nad morzem w Chorwacji i górskich regionach
Republiki Czeskiej.
Przeróbki budowlane trasy
4. kategorii dla pieszych i
rowerzystów przy alei
Osvobození i alei 17
listopada w Karwinie Nowym Mieście
W ramach projektu w 2010
roku przebiegła przebudowa znacznej części ścieżek
rowerowych i chodników przy alei 17 listopada i przy
alei Osvobození w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Seria aktywności dla
seniorów czyli zabawa nie
zna granic
W ramach projektu w
2011 roku miały miejsce
różne aktywności z seniorami - dzień sportu, konkurs
smakosza, wycieczka do Łomnej Górnej, wycieczki do
różnych miejsc w Republice Czeskiej (Muzeum
Landek w Ostrawie, Muzeum Techniki w Petřvaldzie,
Łomna Górna) i Polski (Kraków - zamek na Wawelu,
kopalnia soli w Wieliczce) i koncert.
Relaksacyjno rehabilitacyjny kącik dla
niepełnosprawnych
seniorów
W ramach projektu w
latach 2011 i 2012
zostały wybudowane
relaksacyjno-rehabilitacyjne kąciki dla seniorów,
łącznie 10 urządzeń dla 4 klubów seniorów w
Karwinie. Elementy zostały zaprojektowane na miarę
seniorów i spełniają ich potrzeby utrzymywania i
regenerowania dobrego stanu zdrowia przez
ćwiczenie i wzmacnianie wszystkich ważnych mięśni.
Kolorowa Jesień 2012
Istotą projektu była akcja
ekologicznowychowawcza dla ludzi
wszystkich kategorii
wiekowych. Odbyła się
17. edycja akcji
"Kolorowa Jesień", która została zrealizowana w
ramach Światowego Dnia Zwierząt. Kolorowa Jesień
2012 została zorganizowana w dniach 16-22 września
2012. Główne obchody Światowego Dnia Zwierząt
przypadały na 21 września 2012 roku.
Pobyt kondycyjny i
Memoriał Jana Schmida
W ramach projektu, z
realizacją w 2012 roku,
w części "Pobyt

kondycyjny" 6. dzień pobytu dla seniorów odbył się
w mieście Vrbno pod Pradědem. W ramach pobytu
były zapewnione wycieczki, ćwiczenia z
fizjoterapeutą i inne aktywne atrakcje. Drugą częścią
projektu był "Memoriał Jana Schmida" - konkurs
pływacki współorganizowany ze Stowarzyszeniem
Diabetyków Republiki Czeskiej.
Jesień życia może być
barwna
Istotą projektu,
zrealizowanego w 2012
roku, było uprzyjemnienie
jesieni życia seniorom, za
pośrednictwem różnych wycieczek, akcji sportowych,
konkursów smakosza i wykładów, organizowanych w
Klubach Seniorów w Karwinie.

zieleni osiedla Karwina - Ráj, w
zachodniej części osiedla, między aleją 17 Listopada a
ulicami Březovą, Dačickiego a Prameny. Odbyło się
uzupełnienie zieleni o bardziej stabilne gatunki.
Następnie dokonano usunięcia drzew, zasadzenia
nowych i założenia trawnika.
Rekonstrukcja DK Družba
W ramach projektu w 2010
roku odbyła się rewitalizacja
obiektu - scena, sala
towarzyska na 300 miejsc,
zaplecze sali z szatniami dla
występujących. Obiekt jest wykorzystywany w
celach towarzyskich i kulturalnych o charakterze
reprezentacyjnym.
Miejsca parkingowe DK
Družba
Projekt został zrealizowany w
2010 roku i wybudowano
wtedy trasy dojazdowe, 60
miejsc parkingowych i 3
miejsca postoju dla
niepełnosprawnych w celu ułatwienia parkowania
przy obiekcie DK Družba, który pełni funkcję
towarzyską i kulturalną.

Elementy zabawowe dla
dzieci
Projekt był realizowany w
2013 roku. Istotą
projektu była poprawa
stanu przestrzeni
publicznych osiedla
blokowisk Karwina - Hranice a to za sprawą
wybudowania elementów zabawowych dla dzieci.
Elementy zabawowe tworzą karuzela słupowa, wielki
kompleks zabawowy i huśtawka obrotowa. Elementy
zabawowe są przeznaczone dla dzieci od 2 do 12 lat.
Elementy zabawowe zostały zainstalowane w pobliżu
Przedszkola Mendla.
Przeróbki budowlane
oraz wyposażenie miejsca
Rewitalizacja osiedla
pracy Biblioteki Rejonowej Karwina
Karwina - Ráj, 8. etap
Projekt został zrealizowany
Istotą projektu z 2013
w 2010 roku. Istotą
roku jest rewitalizacja
projektu była rekonstrukcja
zieleni osiedla Karwina i rozbudowa budynku głównego Biblioteki
Ráj, w północnoRejonowej w Karwinie-Mizerovie łącznie z jego
zachodniej części osiedla,
modernizacją. Doszło nie tylko do rozbudowy
na rogu między aleją 17
pomieszczeń, ale przede wszystkim do rozszerzenia
Listopada i ulicą K. H. Borovskiego. Zostały usunięte oferty dla wszystkich użytkowników, w tym dzieci.
rośliny drzewiaste, zasadzono nowe rośliny
drzewiaste i został
Ogród Przedszkola Olbrachta w stylu naturalnym założony trawnik.
Karwina- Ráj
W ramach projektu dokończonego w 2014 roku,
Rewitalizacja osiedla
został uporządkowany ogród Przedszkola Olbrachta
Karwina - Ráj, 13. etap
w stylu naturalnym. Zostały stworzone wzniesione
Istotą projektu z 2013
zagony do sadzenia i sezonowej uprawy, karmniki,
roku jest rewitalizacja
owadownia, kompost z dżdżownicami, łąka z tablicą

informacyjną, zabawa z wodą, drewniane huśtawki
wiszące i inne elementy.

Karwina jeździ na nartach
Projekt był realizowany
w latach 2012–2013.
W ramach projektu
w pobytach narciarskich
uczestniczyło w sumie
271 dzieci. Były to dzieci z przedszkoli w wieku
przedszkolnym i uczniowie 1. stopnia szkół
podstawowych. Wyjazdowy kurs narciarski miał
miejsce na terenie ośrodka Kempaland Bukovec.
Przebudowa ścieżki pieszej
i rowerowej przy
ul. Borovskiego w Karwinie
Projekt został zrealizowany
w 2009 roku a jego celem
było zrekonstruowanie
ścieżki dla pieszych i rowerzystów przy ulicy
Borovskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa
pieszych i cyklistów.

projektu został rozserzony istniejący
workout plac zabaw o nowe elementy. Plac zabaw
jest używany do wykonywania ćwiczeń fizycznych na
zewnątrz.
Rekonstrukcja Miejskiego Klubu Tenisowego w
Karwinie
Projekt
byƚ
realizowany w latach
2014–2015.
W
ramach
projektu
przebudowano
budynek
administracyjny
Miejskiego Klubu Tenisowego w Karwinie.
Otwórz 13 komorę
Projekt
byl
realizowany w latach
2015-2016. W ramach
projektu
została
wprowadzona nowa
trasa
z tajemniczą
postacą (Marie Louisa,
hrabina Larischová-Wallersee) na Pałacu Frysztat.

Uczymy się języka przez zabawę
Projekt
został
Expozicja Pałacu Frysztat
zrealizowany
w
Projekt
został
2014
roku.
W
zrealizowany w 2015
ramach
projektu
roku.
W
ramach
wybudowano plac
projektu
zostały
zabaw dla dzieci w
wykonane
pobliżu forest park
profesjonalne zdjęcia
Dubina w Karwinie
Pałacu Frysztat i jego
i plac zabaw dla dzieci w Parku Zdrojowym w ekspozycji. Zdjęcia są używane w materiałach miasta
Jastrzębie-Zdroju.
skierowanych do atrakcji turystycznych miasta.
Workout Karwina
Projekt został zrealizowany
w 2014 roku. W ramach
projektu
wybudowano
workout plac zabaw służący
do wykonywania ćwiczeń
fizycznych na zewnątrz.
Rozserzenie workout
placu zabaw
Projekt
został
zrealizowany w 2015
roku.
W
ramach

Industrial Communities Network (ICED): Civil
Society For Reindustrialization Of Europe
Projekt
byl
realizowany w latach
2015-2016.
W
ramach
projektu
odbyło
się
7
posiedzeń partnerów
projektu na tematy
związane z ponownej
industrializacji. Spotkania odbyły się w krajach:
Polska, Słowacja, Francja, Niemcy, Serbia, Słowenia i
Republika Czeska.

Czech i Polak dwa bratanki
Projekt
został
zrealizowany w 2017
roku.
W
ramach
projektu wybudowano
schronisko w Rudniku,
odbył się polsko-czeski
rodzinny
rajd
rowerowy, polsko-czeska rywalizacja kulinarna,
polsko-czeski piknik straży pożarnej, zabawa
taneczna oraz polsko-czeski dzień seniora.

Probierz wszystkie informacje na temat Karviné
do smartgonu lub tabletu!
Odwiedź nas na:

www.aplikacecitygo.cz

