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Wstęp
Szanowni Państwo, 

Dobiega końca kadencja samorządowa w Cze-
chach. Minione 4 lata obfitowały w wiele cieka-
wych i znaczących wydarzeń transgranicznych. 
W ubiegłym roku świętowaliśmy wspólnie 25 
lecie Euroregionu Glacensis.  Razem przeszli-
śmy przez kryzys covidowy, który zamknął nas 
w domach, przerwał realizację wspólnych pro-
jektów, jednakże nie sparaliżował pracy naszych 
sekretariatów. 

Do dnia dzisiejszego w ramach Funduszu 
Mikroprojektów zatwierdzono ponad 450 projek-
tów a kolejne 24 czeka na decyzję o dofinansowa-
niu. Te statyki świadczą o bardzo dobrej współ-
pracy transgranicznej. 

Dzięki intensywnej i owocnej współpracy 
samorządów polskich i czeskich udało się zre-
alizować wiele ciekawych projektów, powsta-
ła nowa infrastruktura oraz nowe produkty tury-
styczne, dzięki którym nasza część pogranicza 
jest jeszcze bardziej atrakcyjna. Obserwujemy 
ciągły wzrost odwiedzalności naszego regionu 
przez turystów.  

W 2020 roku opracowaliśmy pierwszy wspól-
ny dokument strategiczny dla naszego eurore-
gionu. Strategia rozwoju Euroregionu Glacensis 
2021 + stworzy warunki dla dalszego systema-
tycznego rozwoju współpracy transgranicznej 
oraz wspierania działalności podmiotów podej-
mujących współpracę transgraniczną na terenie 
Euroregionu Glacensis.

W okresie ostatnich 2 lat razem z Burmistrza-
mi, Wójtami, Prezydentami i Starostami, będący-
mi członkami naszego euroregionu, odwiedzili-
śmy polsko – słowacki Euroregion Tatry, polsko 
-niemiecki Euroregion Sprewa -Nysa Bóbr oraz 
Euroregion Karpacki funkcjonujący na obszarach 
przygranicznych Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumu-
nii i Węgier. Wspólne wyjazdy były świetną oka-
zją do odnowienia oraz rozwoju istniejących kon-
taktów, a także nawiązania nowych kontaktów 
transgranicznych. Podczas wyjazdów uczestni-
cy mieli możliwość zobaczenia projektów reali-
zowanych w ramach programów współpracy  

transgranicznej na innych granicach, poznania 
funkcjonowania euroregionów oraz EUWT Tatry. 
Był to mile spędzony czas a zdobyta wiedza  
i nowe doświadczenia zostaną wykorzystane do 
przygotowania nowych, ciekawych projektów.

Dziękujemy czeskiej części Rady Euroregionu 
Glacensis za zaangażowanie i otwartość. Dzięki 
Wam mogliśmy realizować nasze pomysły i nowe 
wyzwania. Szczególne podziękowania kieruję do 
Pana Przewodniczącego Miroslava Wágnera, za 
wkład włożony w rozwój naszego euroregionu, za 
dobrą atmosferę naszych spotkań i chęć dziele-
nia się swoim doświadczeniami i wiedzą. 

Dziękujemy członkom czeskiej części za 
dotychczasową aktywność. Życzymy pomyśl-
nych wyników wyborów. Przed nami nowy okres 
programowania i nowe wyzwania.  

Bernadeta Tambor
sekretarz polskiej części EG
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WędróWki po EurorEgioniE 
glacEnsis dobiEgły końca

W przedostatnim numerze biuletynu przed-
stawiliśmy artykuł poświęcony naszej dwudnio-
wej wędrówce na nartach biegowych po Górach 
Orlickich. Ten popularny sport zimowy rozpo-
czął jako pierwszy cykl kolejnych zaplanowanych 
imprez sportowych, które sukcesywnie organizo-
waliśmy przez cały ten rok. Naszym celem było 
pokazanie szerokiej publiczności, że nasz region 
umożliwia uprawianie sportu przez cały rok i ma 
wiele do zaoferowania.

Zima minęła, a więc może spróbować wędrówki 
po wodzie? 

Mogłoby się wydawać, że ze względu na 
swoje położenie Euroregion Glacensis nie jest 
idealnym miejscem do uprawiania turystyki 
wodnej. Pozory jednak mylą, bo i na naszym 
terenie jest wiele rzek, które wiosną i latem 
wręcz zachęcają do spływów.

Nasze wydarzenie zaplanowano na trzy dni. 
Termin został wybrany na lipiec, w okresie waka-
cji. Wybrano dwa miejsca – w Polsce na Nysie 
Kłodzkiej w pobliżu Barda oraz po stronie cze-
skiej na rzece Orlicy. W pierwszym dniu wydarze-
nia, po krótkim przeszkoleniu, wszyscy uczestnicy  

wsiedli do przygotowanych pontonów. Sam 
spływ trwał około czterech godzin. Był to przy-
jemny spływ, odpowiedni nawet dla zupełnie 
początkujących. Po aktywności sportowej, wie-
czorem do uczestników dołączył burmistrz 
Barda, pan Krzysztof Żegański. Wraz ze swo-
imi współpracownikami przedstawił plany sku-
piające się na turystyce w okolicach Barda, gdzie  
w najbliższym czasie istniejącą infrastrukturę uzu-
pełnią nowe obiekty noclegowe, a także dodatko-
we trasy rowerowe, przeznaczone przede wszyst-
kim dla rodzin z dziećmi, a także dla mniej spraw-
nych sportowców jako uzupełnienie już istniejącej 
sieci singletracków.
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Drugiego dnia uczestnicy przejechali do 
Czech na rzekę Orlicę, gdzie czekała na nich 
popularna trasa wodna z Týniště nad Orlicí do 
Krňovic. Ten spływ jest już nieco bardziej wyma-
gający zarówno pod względem czasu spędzo-
nego na wodzie, jak i sprawności fizycznej. 

Na wieczorne spotkanie zaproszona była 
dyrektor Organizacji Turystycznej Góry Orlickie i 
Podorlicko, która zaprezentowała produkt tury-

styczny ściśle związany z rzeką – Pałace nad 
Orlicą, który może pochwalić się nagrodą Euro-
pean Destinations of Excellence. Na trasie liczą-
cej ok. 9 km znajdują się cztery pałace i dwa 
zamki, z których większość jest własnością sta-
rych rodów szlacheckich. Ta wyjątkowa atrak-
cja regionu była punktem programu trzeciego,  
a zarazem ostatniego dnia, kiedy cała grupa 
zwiedziła otoczenia pałaców Potštejn, Doudleby 
nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí i Častolovice.

4
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Woda była dobra, a teraz nadszedł czas 
nieco mocniejszych wrażeń, wsiadamy na 
rower…

Euroregion Glacensis to prawdziwy raj dla 
rowerzystów. Swoje miejsce znajdą tu zarówno 
miłośnicy wysokich wzgórz z widokami na oko-
lice, jak i bardziej płaskich tras prowadzących 
wzdłuż rzek i wokół pałaców. Na całym obsza-
rze, po stronie zarówno polskiej, jak i czeskiej, jest 
kilkaset kilometrów ścieżek i tras rowerowych, 
nieustannie też rozrasta się sieć singletracków. 
Dodatkowym atutem jest dobrze funkcjonująca 
sieć tzw. cyklobusów kursujących w miesiącach 
letnich.

Trzecim w kolejności wydarzeniem projek-
tu było spotkanie wszystkich miłośników jazdy 
na rowerze. Na początku sierpnia przedstawicie-
le gmin, mediów i innych organizacji udali się na 
ziemię broumowską do miejscowości Hejtmán-
kovice, gdzie zaplanowano dwa dosyć trudne pol-
sko-czeskie etapy kolarskie. Pierwszy z nich pro-
wadził uczestników przez przejście graniczne  
w Janovičkach i gminę Głuszyce do Podziemnego  5
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Miasta Osówka, które było w 2019 roku ele-
mentem strategicznego projektu Euroregionu 
pn. „Tajemnice militarnych podziemi“ i w którym 
powstała multimedialna wystawa, która za swoje 
opracowanie zdobyła uznanie w całej Europie. 
Drugiego dnia trasa prowadziła przez gminę Kři-
nice i Ściany Broumowskie do Radkowa. Koło 
Zalewu Radkowskiego oraz nowego punktu 
widokowego na Guzowatej, zbudowanego z inne-
go projektu euroregionalnego, pn. „Czesko-Polski 
Szlak Grzbietowy“, rowerzyści dotarli do radkow-
skiego ratusza. Stamtąd ruszyli dalej koło bazyli-
ki w Wambierzycach, wieży widokowej Suszynka 
i zamku w Sarnach do przejścia granicznego Tłu-
maczów/Otovice i dalej do Broumova. W trzecim 
dniu uczestnicy mieli okazję poznać Broumov, 
miasto, które kandyduje na Europejską Stolicę 
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A na samo zakończenie przygotowali-
śmy wydarzenie, które mogło zainteresować 
wszystkich. Wystarczyło włożyć dobre buty, 
zabrać plecak, ci sprawniejsi mogli wsiąść na 
rower i wyruszyć do nas w góry.  

Końcowe wydarzenie projektu zostało zaplano-
wane na pierwszą sobotę września. Po wyciecz-
kach przeznaczonych dla mniejszych grup, kiedy 
to sprawdzano możliwości w zakresie turystyki 
na nartach biegowych, pontonach i rowerach po 
terenie euroregionu, nadeszła pora na 
wydarzenie skierowane do szerokiej 
publiczności, miłośników turysty-
ki pieszej i rowerowej oraz pięk-
nych widoków. Z czterech miejsc 
startowych można było udać 
się na wieże widokowe w górach 
Orlickich i Bystrzyckich, zbudowane 
niedawno w ramach największego pro-
jektu Euroregionu Glacensis, „Czesko-Polskiego  

7

Kultury 2028. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić z 
przewodnikiem klasztor w Broumovie, przedsta-
wiciele lokalnej Informacji Turystycznej przedsta-
wili ciekawy lokalny teatr oraz ogólną ofertę tury-
styczną miasta i okolic.
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Szlaku Grzbietowego“. Na wieżach widokowych 
na Šibeníku, wzgórzu Feistův kopec, Orlicy, Wiel-
kiej Desztnej, Czerńcu i Jagodnej, w Informacji 
Turystycznej w Neratovie i przy schronisku Masa-
rykova chata uczestnicy mogli zdobyć pieczątki 
na karty do gry. Jeśli uczestnik przeszedł lub prze-
jechał na rowerze co najmniej przez trzy punkty 
z pieczątkami, w nagrodę otrzymywał nową grę 
planszową „Wędrówki po Euroregionie Glacensis“ 
oraz inne drobne upominki. Kilku śmiałków zde-
cydowało się na pokonanie wszystkich wzniesień, 
czym zasłużyli na nasz wielki podziw, a także 
otrzymali bardziej wartościowe nagrody w posta-
ci kijków turystycznych, plecaka, koszulki oraz 
publikacji „Atlas map historycznych“.

Ta impreza rowerowo-turystyczna skierowana 
do szerokiej publiczności była dla naszego sto-
warzyszenia – Euroregionu Glacensis – ostatnim 
wydarzeniem związanym z 25-leciem stowarzy-

Chcąc dowiedzieć się więcej o tym, jakie atrakcje 
sportowe ma do zaoferowania nasz region? 

zapraszamy do stronę internetową 
Euroregionu Glacensis

 https://www.euro-glacensis.cz/
putovani.html
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szenia. Po pomyślnym zrealizowaniu wszystkich 
działań w ramach tego projektu możemy tylko 
stwierdzić, że mieszkamy w pięknym regionie,  
w którym wszyscy miłośnicy sportu znajdą coś 
dla siebie.
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poznajEmy naszych sąsiadóW
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis od kwietnia 2022 

roku realizuje  mikroprojekt własny nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003066 
pn. „Poznajemy naszych sąsiadów”.

9

W ramach realizacji tego projektu  w dniach 
20 – 22 lipca 2022 roku odbył się trzydniowy 
wyjazd  polskich i czeskich Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów i Starostów będących członkami 
Euroregionu Glacensis po obu stronach grani-
cy do Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr funkcjo-
nującego na polsko - niemieckim obszarze przy-
granicznym. Pierwszego dnia odbyła się konfe-
rencja  z udziałem przedstawicieli Euroregionu 
Sprewa-Nysa-Bóbr: Pana Czesława Fiedoro-
wicza - Prezesa Konwentu, Pani Izabelli Pant-
kowskiej – Dyrektor biura oraz Pani Katarzyny  
Hoffmann - Kierownik Zespołu Projektów Euro-
regionalnych. Konferencja poświęcona była te-
matyce działalności Euroregionu, realizowane-
mu Funduszowi Mikroprojektów oraz  realizowa-
nym projektom  z pogranicza polsko-niemiec-
kiego. Drugiego dnia miała miejsce prezenta-
cja projektów dofinasowanych ze środków Unii 
Europejskiej. Uczestnicy odwiedzili Wojewódzki 
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, Cen-
trum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze  
oraz Winnicę Stara Winna Góra. Ostatniego dnia 
uczestnicy wyjazdu spotkali się z przedstawicie-
lami niemieckiej części Euroregionu Spree-Neis-
se-Bober w Burgu, gdzie brali udział w wyciecz-
ce barkami w Burg (Spreewald) zwiedzając naj-
piękniejsze zakątki legendarnego Szprewaldu ze 
Spreehafen. Wiele małych rzek w Burg zapra-
sza na spokojną wycieczkę łodzią, która jest naj-
popularniejszą formą spędzania wolnego czasu  
w Szprewaldzie. 

W dniu 26 sierpnia 2022 roku odbyło się dru-
gie wydarzenie w ramach naszego mikropro-
jektu - polsko-czeski spływ pontonowy. Uczest-
nicy spotkali się w Bardzie w bazie głównej Ra-
fting Bardo Spływy Pontonowe & Kajakowe. Po 
przewiezieniu na miejsce startu i szkoleniu roz-
począł się spływ malowniczą trasą z Młynowa 
do Barda. Po zakończonym spływie uczestnicy 
spotkali się przy grillu i mieli okazję do rozwija-
nia kontaktów transgranicznych oraz omawiania 
nowych, wspólnych przedsięwzięć. 

Dziękujemy uczestnikom obu wydarzeń za 
aktywny udział i mile spędzony czas.

Projekt „Poznajemy naszych sąsiadów” współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu 
państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
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Broumov, reprezentujący cały szerszy cze-
sko-polski region, zgłosił swoją kandydatu-
rę na Europejską Stolicę Kultury 2028. Kiedy 
dwa lata temu Broumov zdecydował się przy-
stąpić do konkursu, wydawało się to nieosią-
galnym marzeniem. Ale od tego czasu wraz  
z całym regionem i samorządem kraju hradec-
kiego pokazuje, że nie boi się realizować swo-
jej wizji, wierzy w rozwój regionalny poprzez 
kulturę i jest otwarty na nową współpracę. Ja-
kie konkretne działania przyniosła ta kandy-
datura i jaki jest ich cel na przyszłość?

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przyznawa-
ny jest miastom w całej Europie od prawie 40 
lat. Celebruje różnorodność kulturową, wspólne 
wartości europejskie, życie kulturalne i dziedzic-
two historyczne. Ale jest to również narzędzie do 
długofalowego zrównoważonego rozwoju mia-
sta i jego okolic poprzez kulturę. W Czechach do 
tej pory dwa miasta były gospodarzami tego ty-
tułu: Praga i Pilzno, a oprócz Broumova o tytuł  
w 2028 roku walczą także Brno, Czeskie Budzie-
jowice i Liberec.

To, co Broumov jako małe miasto może tracić 
na tle innych większych miast (wielkość nie jest 

decydującym kryterium konkursu), zyskuje na 
unikalnym połączeniu barokowego krajobrazu  
z bogactwem przyrodniczym i zdeterminowa-
nych ludzi, którzy chcą zmieniać swoje otocze-
nie. Ponadto reprezentuje 30% Europejczyków, 
którzy żyją w małych miastach i na obszarach 
wiejskich w bliskim połączeniu z naturą. Wszyst-
kie te "europejskie Broumovy" borykają się z po-
dobnymi problemami. Głównym przesłaniem 
kandydatury Broumova, idącym w świat nieza-
leżnie od tego, czy miasto zdobędzie tytuł czy 
nie, jest połączenie tych miejsc i wzmocnienie 

broumoV W drodzE po tytuł 
EuropEjskiEj stolicy kultury 2028
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ich pewności siebie i wiary w to, że zmiana jest 
możliwa. 

Nad takimi zmianami należy pracować lokal-
nie, łącząc miejscowych ludzi, sąsiadów, w tym 
także poprzez współpracę transgraniczną i mię-
dzynarodową. W ciągu dwóch lat, w których Bro-
umov przygotowywał swoją aplikację do kon-
kursu, powstała nowa Koncepcja Kultury Miasta 
2022-2032. Setki godzin rozmów z mieszkańca-
mi i ekspertami z zewnątrz, cztery całodniowe 
warsztaty i ponad trzysta ankiet wyznaczyły kie-
runek rozwoju na najbliższe dziesięć lat.

W nawiązaniu do kandydatury odnowiono na-
bór na mikrogranty Máme rádi Broumov(sko), 
dający lokalnym mieszkańcom możliwość reali-

zacji projektów, które ożywią region i zintegrują 
lokalną społeczność. Dzięki temu dofinansowa-
niu w 2021 roku udało się między innymi oży-
wić Pielgrzymkę św. Jerzego między Otovica-
mi a Martínkovicami oraz stworzyć Ścieżkę Bo-
sych Nóg w Policach nad Metují. Kolejnym pro-
jektem związanym z kandydaturą jest OnStage 
w ramach krajowej sieci URBACT, która wspiera 
włączenie dzieci znajdujących się w trudnej sy-
tuacji społecznej poprzez grupowe uczenie się 
sztuk performatywnych. 

W ostatnich latach miasto Broumov aktyw-
nie pielęgnuje stosunki czesko-polskie i stwarza 
możliwości spotkań po obu stronach granicy.  
Do dotychczasowych działań wkrótce dołączą 
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nowe działania kulturalne i społeczne. Wraz  
z miastem partnerskim Nowa Ruda, Broumov 
zamierza stworzyć transgraniczny szlak poetyc-
ki, który będzie przedstawiał takie zagadnienia, 
jak poszukiwanie pełnego szacunku stosunku 
do przyrody, historii miejsca i siebie nawzajem. 
W ramach Europejskiego Ugrupowania Współ-
pracy Terytorialnej NOVUM połączono inicjaty-
wy regionu, miasta i polskiego obszaru trans-
granicznego, by wspólnie pracować nad roz-
wojem przyjaznej dla środowiska turystyki kul-
turowej. Celem wspólnego projektu będzie inte-
gracja, edukacja i wspieranie przedstawicieli tu-
rystyki, instytucji publicznych, podmiotów go-
spodarczych i aktorów działających w kulturze  

w zakresie tworzenia nowych zrównoważonych 
możliwości życia kulturalnego po obu stronach 
granicy.

Broumov postanowił pójść do przodu, świa-
domie iść dalej w swoim tempie i być otwar-
tym na spotkania ze wszystkim, co nowe i nie-
spodziewane. Zachęca do tworzenia i dzielenia 
się bezpieczną przestrzenią, w której możemy 
dbać o siebie i swoje otoczenie, aby w jej obrę-
bie mogły rosnąć i zielenić się tętniące życiem 
społeczności. By nie bać się odkrywać i pielę-
gnować własnego wnętrza.

W imieniu zespołu Broumov 2028 Jitka Smolíková

13
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cEntrum obsługi turystóW 
rEgionu ŚniEżnika W králíkach

14

W ramach jednego z działań projektu  
„Kladsko-Orlicko-Śnieżnik”, współfinansowanego 
z programu Interreg V-A Republika Czeska  
– Polska, w mieście Králíky powstało nowe cen-
trum obsługi turystów, które zostało uroczyście 
otwarte dnia 27 września 2022 roku. Z tego pro-
jektu zrealizowano także odbudowę wieży wido-
kowej Polsko-Czeskiej Solidarności na Śnieżniku, 
której inwestorem była Gmina Stronie Śląskie. 
W ramach działań towarzyszących wieży wido-
kowej Miasto Králíky zbudowało po stronie cze-
skiej nowe centrum z wystawą proekologiczną 
dla turystów odwiedzających Narodowy Rezer-
wat Przyrody Králický Sněžník i z tarasem wido-
kowym na Śnieżnik.

Sala wystawiennicza podzielona jest na dwie 
części, które są z sobą powiązane. Poszcze-
gólne elementy wystawy tworzą panele wysta-
wiennicze, informujące o atrakcjach Narodowe-
go Rezerwatu Przyrody Králický Sněžník a także 
o zasadach zachowania na terenie rezerwa-
tu. Kolejnymi elementami jest manekin narcia-
rza, rzeźbiona drewniana replika kamiennej rzeź-
by słoniątka, zlokalizowanej na szczycie Śnieżni-
ka, interaktywny ekran dotykowy, gabloty z przy-
kładami lokalnej flory i fauny. Wystawa jest jed-

nocześnie wprowadzeniem dla głównej atrakcji 
turystycznej zlokalizowanej na terenie rezerwatu, 
wieży widokowej na szczycie Śnieżnika.

Miasto Králíky jest najbardziej na wschód 
położonym miastem Czech, leży na terenie kraju 
pardubickiego, na trójstyku z Morawami i Ślą-
skiem, w obniżeniu między Górami Orlickimi  
z zachodu a Masywem Śnieżnika i Górami Hanu-
szowickimi (Hanušovická vrchovina) ze wscho-
du. Dzięki bogactwu dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego ruch turystyczny stanowi naj-
ważniejszą branżę gospodarczą w regionie. Znaj-
dują się tu urokliwe tereny, nadające się dosko-
nale do letniego i zimowego wypoczynku. Zabyt-
kowe centrum miasta Králíky należy do najlepiej 
zachowanych w szerokiej okolicy a od 1990 roku 
jest miejską strefą ścisłej ochrony konserwator-
skiej. Wyjątkowa jest też liczba obiektów fortyfi-
kacyjnych, spośród których niektóre funkcjonu-
ją jako muzea fortyfikacyjne. Nad miastem góru-
je kościół z klasztorem zlokalizowany na Górze 
Matki Boskiej, będący narodowym zabytkiem 
kultury. Zespół klasztorny połączony jest z mia-
stem aleją, wzdłuż której stoją sześcioboczne 
barokowe kaplice. 

Ing. Martina Cinková
Městský úřad Králíky
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WiEża na ŚniEżniku
otWarta

Dobiega końca realizacja projektu „Kladsko-
Orlicko-Śnieżnik” realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Gminę Stronie 
Śląskie oraz miasto Králíky, w ramach którego 
powstały dwie inwestycje po obu stronach gra-
nicy. Miasto Králíky przy schronie K-S 14 U ciel-
ny wybudowało nowoczesne Centrum Obsłu-
gi Turystów regionu Śnieżnika. Natomiast Gmi-
na Stronie Śląskie jako inwestor postawiła naj-
większą inwestycję na Czesko - Polskim Szla-
ku Grzbietowym – wieżę na Śnieżniku. 

Budowa wieży od początku była monitoro-
wana pod kątem dbałości o środowisko. Po-
wołano Czesko – Polską grupę, która stale śle-
dziła przebieg prac i w efekcie jej działalno-
ści oraz dzięki niezależnej od naszego projek-
tu  odtwarzaniu starej drogi na szczyt Śnież-
nika, będziemy mieli do czynienia, wbrew oba-
wom, ze znaczną poprawą ochrony przyrody  
w szczytowej partii. 

Dojdzie do reorganizacji szlaków na Śnież-
nik, by skoncentrować ruch turystyczny i za-
pobiec zadeptywaniu cennej roślinności, jak to 
ma miejsce obecnie. W przyszłości powstaną 
wygrodzenia szlaków po obu stronach granicy. 
W dniu 26 września 2022 roku nastąpiło uro-
czyste otwarcie wieży. 
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Szczyt dostępny jest z wielu miejsc:
• z  parkingu na końcu Międzygórza po 

około 2 h 40 min czerwonym szlakiem 
z Międzygórza, a od schroniska Na 
Śnieżniku szlakiem zielonym,

•	 szlakiem żółtym z parkingu pod Jaskinią 
Niedźwiedzią, a od schroniska Na 
Śnieżniku szlakiem zielonym szczyt 
osiągniemy po 2 h 50 min,

•	 szlakiem czerwonym ze szczytu Czarna 
Góra po wjechaniu koleją krzesełkową, 
a od schroniska Na Śnieżniku szlakiem 
zielonym szczyt osiągniemy po 2 h 45 
min,

Informacje o Czesko-Polskim Szlaku 
Grzbietowym i pozostałych wieżach 

i punktach widokowych oraz  
sąsiadujących z nimi atrakcjach po obu 

stronach granicy na stronie
 https://szlakgrzbietowy.pl

•	 z miejscowości Stříbrnice niebieskim 
 i czerwonym szlakiem osiągniemy szczyt 

po 2 h 55 min,

•	 z ostatniego parkingu w miejscowości 
Dolní Morava szlakiem żółtym po około 

 3 h 35 min znajdziemy się na szczycie. 

Mobilna aplikacja 
CzeSko-PolSki Szlak 

Grzbietowy 
pobierz tutaj



BIULETYN 3/2022 | EUROREGION GLACENSIS

17

miasta partnErskiE 
kudoWa-zdrój i hronoV

 Projekt „Wspólne zarządzanie ryzykiem – Hronov i Kudowa Zdrój“
CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000901

Miasta partnerskie Kudowa-Zdrój i Hronov 
współpracują w różnych dziedzinach życia już 
od 1996 roku. Projekt „Wspólne zarządzanie 
ryzykiem – Hronov i Kudowa-Zdrój” ma na celu 
podniesienie zdolności działania jednostek 
ochotniczych straży pożarnych obu partnerów 

w taki sposób, by sytuacje kryzysowe i zagroże-
nia były rozwiązywane w jak najbardziej profe-
sjonalny sposób, w jak najkrótszym możliwym 
czasie, by zapewnić ochronę zdrowia i majątku 
mieszkańców wspólnego regionu.

W czerwcu 2020 roku w ramach 
tego projektu utwardzono plac przed 
remizą strażacką w Hronovie.

W grudniu 2021 roku firma THT 
Polička s.r.o. dostarczyła strażakom z 
OSP z Hronova cysternę CAS 30 - SCA-
NIA P 500. Pojazd strażacki wyposa-
żony jest w zbiornik na wodę o pojem-
ności 9000 litrów. 

Obie powyższe inwestycje Miasto Hronov zrealizowało przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej 
w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
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ŚWięto kultury polsko – czEskiEgo 
pogranicza W poWiEciE 
dziErżonioWskim

Wszystko w ramach projektu realizowanego 
przez Powiat Dzierżoniowski i czeskie miasto La-
nškroun pod nazwą „Upowszechnienie i rozwój 
transgranicznych więzi kulturowych na pogra-
niczu Polsko-Czeskim”. Projekt był współfinan-
sowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa  
w ramach Programu Interreg V-A Republika Cze-
ska -Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euro-
regionu Glacensis”.

W sobotę 27 sierpnia miały miejsce Polsko – 
Czeskie Warsztaty Kulturowo – Językowo – Kuli-
narne, podczas których delegacje samorządowe 
z Czech i Polski wysłuchały wykładu edukacyj-
nego, przygotowanego przez  Jolantę Maniec-
ką  dotyczącego podobieństw w kulturze, języ-
ku oraz kulinariach łączących oba kraje. Czeską 
delegację powitali starosta dzierżoniowski Grze-
gorz Kosowski, wicestarosta  Andrzej Bolisę-
ga  oraz zastępca dyrektora Arboretum Wojsła-
wice Tomasz Dymny.

Dużą atrakcją zarówno dla uczestników z Po-
wiatu Dzierżoniowskiego, jak i gości z Lanškro-

un było wspólne gotowanie między innymi trady-
cyjnego czeskiego gulaszu. Warsztaty kulinarne 
poprowadził szef kuchni wrocławskiej Hali Stu-
lecia  Maciej Til, który znane czeskie potrawy 
przygotował wraz z uczestnikami w nowoczesny 
sposób. Wspólne gotowanie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem wśród odwiedzających ogród 
botaniczny.

Dzięki przychylności władz Arboretum Woj-
sławice delegacje miały możliwość spacerowa-
nia wraz z przewodnikiem po ogrodzie. Następ-
nie po wspólnej degustacji wcześniej wspólnie 
przygotowanego posiłku, goście z Lanškroun 
odwiedzili najciekawsze zakątki powiatu.

Dzień później, czyli w niedzielę 28 sierpnia, 
również na terenie Arboretum Wojsławice, odbył 
się Przegląd Zespołów Folklorystycznych Pogra-
nicza Polsko-Czeskiego „Folkove”. Gośćmi wy-
darzenia, oprócz przedstawicieli Lanškroun, była 
delegacja czeskiego miasta Letohrad wraz z bur-
mistrzem Petrem Fialą.

27 i 28 sierpnia na terenie arboretum wojsławice trwało prawdziwe święto 
polsko - czeskiej kultury.
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Wśród samorządowców z powiatu dzierżo-
niowskiego, którzy wzięli udział w imprezie byli: 
starosta  Grzegorz Kosowski, burmistrz Niem-
czy  Jarosław Węgłowski, członkowie zarządu 
powiatu –  Wacław Dziendziel  i  Adam Doma-
gała, przewodniczący Rady Miejskiej Niemczy 
Andrzej Osipowicz  oraz radni Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego – wiceprzewodniczący Rady 
Robert Czajkowski, Bernadetta Szczypka,  
Grażyna Król, Małgorzata Greiner, Janusz Cą-
ber, Tomasz Mitraszewski, a także sekretarz po-
wiatu dzierżoniowskiego Izabela Szygudzińska.

W wydarzeniu wzięli udział także sekretarz 
Euroregionu Glacensis i jednocześnie dyrektor 
Biura Bernadetta Tambor oraz specjalista ds. 
projektów euroregionalnych Funduszu Mikropro-
jektów Dariusz Tatka.

Tego dnia na scenie wystąpiły zespoły ludo-
we z Polski i Czech, więc impreza była idealną 
okazją do bliższego spotkania z tradycją, kulturą 
i muzyką pogranicza polsko-czeskiego. 
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Wydarzenia były realizowane w ramach projektu pn. „Upowszechnienie i rozwój transgranicznych 
więzi kulturowych na pograniczu Polsko-Czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0008/0002573 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014-2020 za pośrednictwem 

Euroregionu Glacensis”, którego beneficjentem jest Powiat Dzierżoniowski.

Podczas przeglądu na scenie zaprezentowało 
się 18 zespołów z kilkunastu powiatów.

Na scenie zaśpiewało i zatańczyło blisko 300 
artystów, a wśród nich byli również wykonawcy  
z Czech, którzy zaprezentowali publiczności 
swoje tradycyjne tańce ludowe. Na koniec wy-
stępu każdy zespół otrzymał pamiątkową statu-
etkę, dyplom, foldery promujące projekt, czeskie 
miasto Lanškroun oraz Powiat Dzierżoniowski. 
Czesi w podziękowaniu za dwudniową zabawę  

i integrację, przygotowali dla gości festiwalu tra-
dycyjny gulasz, który zachwycił każdego, kto 
miał okazję go spróbować.

Warto dodać, że podczas dwudniowego wy-
darzenia prowadzona była transmisja wideo dla 
wszystkich tych, którzy z różnych względów nie 
mogli w nim osobiście uczestniczyć. Transmi-
sja dostępna jest stronie powiatu oraz na Face-
booku.
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aktualniE W Funduszu 
mikroprojEktóW
zakończony 13. i 14 nabór do FMP

W trakcie letnich miesięcy w polskim i cze-
skim sekretariacie FMP przeprowadzano kon-
trolę nowo złożonych wniosków projektowych. 
Zakończono dwa nabory wniosków projekto-
wych, składanych do osi priorytetowej 4. Na 
dzień 30.06.2022 r. zakończył się nabór wnio-
sków projektowych obejmujących uproszczo-
ne metody rozliczania, a na dzień 31.07.2022 r. 
nabór klasycznych projektów. W obu tych nabo-
rach złożono łącznie 24 wnioski projektowe. 
Spośród nich 9 projektów obejmowało uprosz-
czone metody rozliczania wydatków, a 15 pro-
jektów było standardowych. 

Mikroprojekty poddano kontroli kwalifikowal-
ności oraz ocenie merytorycznej. Aktualnie są 
już przygotowane do omówienia na posiedzeniu 
Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które 
odbędzie się pod koniec października 2022 roku. 
Konkretnie 26 października 2022 r. odbędzie się 
XIV EKS, na którym będą zatwierdzane uprosz-
czone projekty, a dzień później, 27 października 
odbędzie się XV EKS, poświęcony omówieniu 
klasycznych projektów. 

Wyniki z obu posiedzeń Euroregionalnego 
Komitetu Sterującego będą w krótkim czasie 
umieszczone na stronach internetowych 

 www.euro-glacensis.cz oraz  www.eurore-
gion-glacensis.ng.pl.

ostatni nabór w ramach FMP 
w okresie 2014-2020

Obecnie można składać wnioski projektowe 
w ramach naboru do Funduszu Mikroprojektów, 
który będzie już ostatnim w niniejszym okre-
sie programowania. W Funduszu są jeszcze do-
stępne środki finansowe na dofinansowanie mi-
kroprojektów w osi priorytetowej 4. Wnioski pro-
jektowe można składać do 15.11.2022 r. Nabór 
obejmuje zarówno projekty uproszczone, rozli-
czane w sposób uproszczony, czyli z minimal-
ną liczbą dokumentów, jak i projekty klasyczne, 
które są rozliczane w standardowy sposób wg 
faktycznie poniesionych wydatków. Wszystkie 
te mikroprojekty będą omawiane na XVI i XVII 
posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Steru-
jącego, które odbędą się w styczniu 2023 roku. 
Małe projekty można realizować do 31.05.2023 
roku, a jeżeli mikroprojekt zostanie dofinanso-
wany przez EKS jako tzw. rezerwowy, rzeczy-
wista jego realizacja będzie mogła trwać do 
31.07.2023 r. Wszystkie szczegółowe informacje 
i warunki umieszczone są na naszych stronach 
internetowych. Jeżeli chcą Państwo skonsulto-
wać przedsięwzięcie projektowe lub wniosek 
projektowy, pracownicy Zarządzających Fundu-
szem są do Państwa dyspozycji. 

Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 zosta-
nie ostatecznie zakończony z dniem 31.10.2023 
r. Następnie od 1.11.2023 r. będzie ogłoszony 
nowy Fundusz Małych Projektów na okres pro-
gramowania 2021-2027.

Jana Čejpová
kierownik Funduszu Mikroprojektów
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tytuł projektu: Zabytki kultury – droga do wspólnego poznania
Mikroprojekt: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002282
wnioskodawca: město Ústí nad Orlicí
Partner projektu: Gmina Bystrzyca Klodzka

W ramach projektu wykorzystano potencjał 
ważnych zabytków kultury w Bystrzycy Kłodz-
kiej i Ústí nad Orlicí. Stworzono wspólny pro-
dukt turystyczny – polsko-czeski szlak tema-
tyczny promujący ciekawe sakralne atrakcje 

turystyczne na trasie z Bystrzycy Kłodzkiej do 
Ústí nad Orlicí. Po stronie czeskiej działania 
projektu obejmowały roboty budowlane i odre-
staurowanie 3 kapliczek na drodze krzyżowej.
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gdziE Wykorzystano 
Środki z programu 
transgranicznEgo 
W projEktach inWEstycyjnych?
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tytuł projektu: Polsko-Czeski świat z kartonu
Mikroprojekt: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002551
wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury Turystyki i Sportu w Radkowie
Partner projektu: město Police nad Metují

Działania skierowane są do dzieci, młodzie-
ży i dorosłych z terenu pogranicza. Wspólnie 
zorganizowano 3- dniowy konkurs modelarski 
(modele z kartonu) wraz z warsztatami mode-
larskimi dla wszystkich chętnych z pogranicza 
. Wykonano modele ratusza w Radkowie, wie-
ży Suszyny oraz Kaplicy Matki Boskiej Śnieżnej 
na Hvězda. Uczestnicy projektu wezmą udział 
w warsztatach organizowanych przez partnera 
w muzeum w Policach.
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Wędrówki po Euroregionie Glacensis dobiegły końca


