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Wstęp
Szanowni Czytelnicy,
po pięknym i słonecznym lecie nadeszła jesień i czas, kiedy Euroregion Glacensis cieszy się wzmożonym zainteresowaniem
mediów, na szczęście pozytywnym. A jaki jest powód tego zainteresowania? Odsłaniane są pierwsze inwestycje z naszych
strategicznych projektów pn. „Tajemnice militarnych podziemi” oraz „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy”. Euroregion Glacensis zdobył w zeszłym roku dla siebie i swoich partnerów środki
finansowe z UE z transgranicznego programu Interreg V-A na
finansowanie tych projektów. Projekt „Tajemnice militarnych
podziemi” jest związany z turystyką militarną i dzięki pozyskanym środkom inwestycyjnym udostępniono turystom ukryte
do tej pory miejsca dawnych obiektów militarnych. Turyści na
pewno docenią parkingi zbudowane przy tych obiektach. Drugim projektem jest „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy” mający na
celu odnowienie historycznego szlaku grzbietowego oraz budowę i odbudowę wież widokowych, przede wszystkim w tych miejscach, w których stały one dawniej. Wieże widokowe to euroregionalny okręt flagowy i należy podkreślić, że bardzo popularny
wśród turystów. Szlak Grzbietowy to dla Euroregionu największy realizowany projekt o największej liczbie – 18 partnerów
i największym budżecie w wysokości 3.571.000 euro. Projekt ten
stanowi duże wyzwanie i mimo kłopotów ze stale rosnącymi cenami robót budowlanych stopniowo powstają pierwsze obiekty.
O znaczeniu działań na polsko-czeskim pograniczu świadczy
też to, że nasze obiekty są tematem głównych wiadomości ogólnokrajowych mediów. Więcej szczegółów nt. projektów można
znaleźć na stronach niniejszego biuletynu.
Obecnie jesteśmy w okresie, gdy na gruncie unijnym intensywnie przygotowywany jest nowy okres planowania 2021-2027. Po
tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego ponownie
uruchamia się procedurę programów dofinansowania, wśród
których nie brakuje funduszy na współpracę transgraniczną.
Euroregiony w ramach programów transgranicznych zarządzają tzw. Funduszami Mikroprojektów i dziś już wiadomo, że
ten instrument jest na stałe wpisany w nowym rozporządzeniu
w sprawie europejskiej współpracy terytorialnej, a więc powinien w dalszym ciągu wspierać finansowo transgraniczną
współpracę lokalnych społeczności. Euroregion Glacensis również przygotowuje się do nowego okresu. Rozpoczęliśmy opracowywanie nowej strategii Rozwoju Euroregionu Glacensis
2020+, a we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego RCz przygotowujemy
uproszczenie rozliczeń mikroprojektów w postaci wdrożenia wydatków ryczałtowych.
Życzmy sobie więc wspólnie,
by wsparcie finansowe w nowym okresie było dla nas dużą
korzyścią.
Oddany Państwu Jaroslav Štefek
sekretarz euroregionu
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Dom społeczny Solnice – 26. 9. 2019
Co roku członkowie Euroregionu Glacensis zapraszani są na konferencję regionalną stowarzyszenia. Zazwyczaj odbywa się ona
dwa razy w roku – na początku i w drugiej połowie roku.

Na miejsce organizacji drugiego tegorocznego spotkania wybrano
nowo wyremontowany Dom Społeczny w Solnicy. „Staramy się wybierać na swoje posiedzenia ciekawe miejsca i inspirujące budynki
w gminach naszych członków. Ostatnie posiedzenie Rady Euroregionu zorganizowaliśmy w nowo otwartym Centrum Wielofunkcyjnym Szkoły Podstawowej w Lánovie na ziemi trutnowskiej. Dom
Społeczny w Solnicy jest kolejnym ciekawym budynkiem, a pobyt
w nim bez wątpienia przyczynił się do konstruktywnego przebiegu
naszego posiedzenia” – dodał Jaroslav Štefek, sekretarz Euroregionu.
Po zakończeniu oficjalnego programu obrad członkowie stowarzyszenia mieli możliwość obejrzenia wspólnie z burmistrzem miasta p. Hostinskim nowo przebudowanego obiektu kulturalnego regionu, który
uroczyście otwarto 20 czerwca podczas Dni Otwartych Drzwi.
„Historia domu kultury w Solnicy sięga 1975 roku, kiedy zaczęto
przygotowywać dokumentację projektową. Budynek domu kultury,
mogący pomieścić 550 osób, ukończono w 1981 roku i przez niemal
40 lat służył do organizacji wydarzeń społecznych i kulturalnych
w regionie zamieszkiwanym przez ok. 30 000 mieszkańców. W związku z rozszerzaniem strefy przemysłowej Solnice – Kvasiny, wzrostem
liczby mieszkańców i koniecznością poprawy infrastruktury publicznej w tym regionie władze miasta stanęły przed koniecznością modernizacji i rozbudowy domu społecznego. Prace rozpoczęto jesienią 2017
roku. Znaliśmy ograniczenia starego budynku i mieliśmy świadomość
koniecznych zmian, dlatego dokonano zmian układu pomieszczeń,
obiekt rozszerzono o część magazynową, uzupełniono część sprzętu
teatralnego itd. W wyniku przebudowy powierzchnia zabudowana
zwiększyła się o 50,32%, a całkowita powierzchnia o 65,32%. Obecnie
obiekt stanowi największą ukończoną inwestycję ulepszającą infrastrukturę publiczną w regionie hradeckim zrealizowaną w ramach
uchwały rady ministrów o strategicznej strefie przemysłowej SolniceKvasiny. Koszty rozbudowy i przebudowy obiektu wyniosły prawie 114
milionów koron, a projektu nie udałoby się zrealizować bez dotacji
państwowej w wysokości 77,7 mln koron. Za to wszystko należą się
podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację
inwestycji” – dodał burmistrz miasta Solnice Ing. Jan Hostinský.
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Członkowie Rady Stowarzyszenia Euroregionu
Glacensis wrócili do ław szkolnych
Na chwilę znowu poczuć się uczniem…
tego właśnie doświadczyli członkowie
Rady Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis, gdy na początku września zawitali do szkoły podstawowej w Lánovie.
Posiedzenie odbyło się w budynku szkoły
w nowo zbudowanym centrum wielofunkcyjnym. Po zakończeniu obrad
członkowie Rady w towarzystwie dyrektor szkoły p. Konikovej i byłego burmistrza gminy Lánov Ing. Vancla zwiedzili
obiekt szkolny. Na własne oczy mogli się
przekonać, że marzenia, które wiele lat
temu przelano na papier, dzięki ogromnemu zaangażowaniu, pracy i determinacji mogą się spełnić.

Centrum Politechniczne, Językowe i Komunikacyjne

Więcej informacji nt. Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Lánovie przekazała
dyrektor Mgr. Radmila Koniková wraz
z doradcą wychowawczym PhDr. Martiną Skalkovą:
„Nasz zespół szkolno-przedszkolny znajduje
się w miejscowości Lánov, niedaleko Vrchlabí. Jesteśmy szkołą rejonową, w pełni zorganizowaną, mamy 300 uczniów oraz 95 dzieci
w trzech przedszkolach. W ciągu ostatnich
kilku lat, dzięki wsparciu i zainteresowaniu
ze strony jednostki prowadzącej, szkołę rozbudowano i zmodernizowano. Wykonano
termomodernizację budynków, zbudowano nową salę gimnastyczną, stołówkę i zewnętrzne boisko wielofunkcyjne. Rozbudowano także przedszkole i świetlicę szkolną.
Powstały wyposażone sale przedmiotowe
i klasy główne. Nauczyciele i pracownicy
szkoły włączyli się w planowanie, podzielili
się również swoimi marzeniami dotyczącymi szkoły. Udało się opracować wieloletni

plan rozwoju nazwany „Szkoła dla XXI wieku”. Obejmuje on pomysły, cele, po prostu
wszystko, co chcieliśmy w szkole osiągnąć.
Jedno marzenie w tym roku się spełniło.
W czerwcu 2019 roku oddano do użytkowania Centrum Politechniczne, Językowe
i Komunikacyjne. Pomoże nam kształtować
i rozszerzać umiejętności i nawyki, zdolności
językowe, komunikacyjne, których dzieciom
w obecnych czasach brakuje. Dzięki Centrum szkoła pozyskała cztery sale językowe,
które można przekształcić w jedną dużą salę
wykładową. Między innymi będzie tu funkcjonował także Klub Utalentowanych Dzieci
Lánovák. Na parterze zbudowano pracownie
do pracy warsztatowej. Mniejsza pracownia
służy jako warsztat ceramiczny. W dużej zaś
będzie się cięło, piłowało, wbijało...
Uczniowie naszej szkoły mogą teraz w czasie zajęć dydaktycznych korzysta z pięknej,
nowocześnie urządzonej kuchni i mieszka-

nia do ćwiczeń ze wszystkimi udogodnieniami współczesnych czasów. Swoje zdolności ogrodnicze będą testować w szklarniach
w nowym budynku lub na sąsiedniej działce.
Od października obiekt będzie wykorzystywany także podczas zajęć pozaszkolnych
w ramach kółek tematycznych. Już teraz odbywają się tu warsztaty rzemieślnicze prowadzone przez Lokalną Grupę Działania –
realizacja działania Krakonošova stopa (Ślad
Ducha Gór).
To jednak nie koniec naszych planów i marzeń. Chcemy szkołę jeszcze bardziej otworzyć na przyrodę. We współpracy z gminą,
pedagogami i architektami powstaje kolejny
projekt plenerowego boiska. Po pracy należy się przecież zabawa! Plenerowa siłownia,
plac zabaw, miejsce do nauki, arboretum,
trasy biegowe, sauna... By dzieci mogły
skorzystać z ruchu na świeżym powietrzu,
w pobliżu potoku, stawu i lasu“.
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Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
NOVUM (EUWT)
Działalności EUWT NOVUM towarzyszy
funkcjonowanie grup roboczych. Rozpoczęły one pracę już w 2016 roku, czyli
w pierwszym roku działalności EUWT,
a ich posiedzenia odbywają się regularnie
przynajmniej dwa razy w roku. Powstało
sześć grup roboczych – problemy administracyjne, ochrona środowiska, transport, zagospodarowanie i planowanie
przestrzenne, współpraca gospodarcza
oraz ochrona zdrowia i bezpieczeństwo.
Każdy z założycieli EUWT delegował do
tych grup roboczych swoich przedstawicieli i bardzo się cieszę, że ich działalność
przynosi korzyści.
Na posiedzeniach wskazywane są problemy
w poszczególnych dziedzinach życia na polsko-czeskim pograniczu, które staramy się
potem rozwiązywać. Myślałem, że dzięki
swoim wieloletnim doświadczeniom w polityce samorządowej, jak i przede wszystkim

dzięki mojej pracy w Euroregionie Glacensis większość problemów znam, ale muszę
stwierdzić, że spotkania w ramach grup roboczych uświadomiły mi coś zupełnie innego. Skład grup roboczych nie jest ostateczny
i ucieszymy się, jeżeli ktoś z czytelników
Biuletynu Euroregionu Glacensis okaże zainteresowanie włączeniem się w ich prace.
Ze względu na wspomniane doświadczenia
złożyliśmy do programu Interreg V-A projekt pn. „Wspólnie rozwiązujemy problemy” i otrzymaliśmy dofinansowanie nie tylko na działalność grup roboczych na okres
trzech lat, ale także na szkolenia i konferencje, które pragniemy w ramach poszczególnych grup roboczych przygotować.
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Pod koniec 2018 roku zorganizowaliśmy
w Trutnovie konferencję poświęconą transportowi, na której omawialiśmy nie tylko
popularny temat dobudowania autostrady
D11/S3, ale dużą jej część poświęciliśmy
także transportowi kolejowemu i rowerowemu. Wiosną tego roku odbyły się dwie
konferencje szkoleniowe na temat planowania przestrzennego i myślę, że uczestnikom
dostarczyły one wielu ciekawych informacji
i wiedzy o tym, jak te zagadnienia podejmowane są w obu naszych krajach. W tym
roku zorganizujemy tzw. konferencje szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska,
a ściślej na temat ochrony przyrody, odpa-
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Przyszłość Funduszu
Małych Projektów

Już w poprzednich numerach Biuletynu informowaliśmy o negocjowaniu
warunków i przygotowaniach do programu współpracy transgranicznej na
przyszły okres programowania na lata
2021–2027. W przygotowywanych rozporządzeniach ujęta jest także realizacja
Funduszu Małych Projektów, w związku z czym fundusze te będą elementem
programów transgranicznych także
w nowym okresie.
dów i wody. Jedna będzie dotyczyć ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa, a kolejna transportu, na której tym razem chcemy skupić
się na transporcie rowerowym i zaprezentować wyniki innego dużego projektu dotyczącego tej ciekawej dziedziny. Odbędzie się
także konferencja nt. współpracy gospodarczej. Zaproszenia na te wydarzenia wysyłamy do wszystkich gmin z obszaru przygranicznego EUWT NOVUM oraz do innych
partnerów. Najważniejszym celem tych konferencji jest zapoznanie osób, które zajmują
się daną tematyką, ze sposobem rozwiązywania tych problemów po drugiej stronie
granicy oraz wskazanie im organów administracji państwowej i samorządowej, które
są właściwym partnerem po drugiej stronie
granicy. Kolejną korzyścią i inspiracją może
być wymiana doświadczeń oraz prezentacja
przykładów dobrych praktyk.
Miroslav Vlasák,
wicedyrektor EUWT NOVUM

Dobra wiadomość jest taka, że obsługa administracyjna i zarządzanie finansami funduszu mikroprojektów w okresie programowania 2021–2027 powinny być zdecydowanie
prostsze, ponieważ w nowych przepisach
proponuje się stosowanie uproszczonych
form rozliczania w przypadku wszystkich
mniejszych projektów o wartości do 100.000
euro w zakresie działań typu people-to-people. Do uproszczonych form rozliczania
wydatków należy stosowanie kosztów jednostkowych (tzw. unit cost), kwot ryczałtowych (tzw. lump sums) i stawek ryczałtowych
(tzw. flat rates), ewentualnie kombinacji
wszystkich tych trzech typów.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz
(Instytucja Zarządzająca Programu) we
współpracy z Euroregionem Glacensis już od
połowy zeszłego roku przygotowuje możliwe
opcje, jak w praktyce mogłyby te uproszczone rozliczenia wydatków wyglądać. Odbyło
się już kilka spotkań i narad. Aktualny stan
przygotowań jest na bieżąco prezentowany

przedstawicielom pozostałych euroregionów z polsko-czeskiej granicy.
We wrześniu 2019 roku odbyły się dwa spotkania Partnerów Funduszu Mikroprojektów
w sprawie przygotowania okresu programowania 2021–2027. Przedstawiciele wszystkich polsko-czeskich euroregionów spotkali
się w Prudniku 4 września, a 25 września
odbyło się w Pradze spotkanie przedstawicieli euroregionów z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Krajową Programu.
Obecnie wszystkie euroregiony dokonują
analizy i gromadzą dane pochodzące ze zrealizowanych i rozliczonych mikroprojektów,
które dofinansowano w okresie programowania 2014-2020, aby MRR RCz miało do
dyspozycji niezbędne i dokładne dane od
euroregionów umożliwiające dalsze prace
związane z uproszczonym rozliczaniem.
Stan przygotowania uproszczonych form
rozliczania jest konsultowany także z przedstawicielami Instytucji Audytowej, która
cały proces nadzoruje.
Wierzymy, że popularny instrument, jakim
jest Fundusz Mikroprojektów, w przyszłym
okresie programowania 2021–2027 będzie
miał uproszczoną obsługę administracyjną,
co ułatwi wnioskodawcom organizację wydarzeń kulturalnych, wymian studenckich,
konkursów dla młodzieży i innych podobnych działań skierowanych na wspieranie
lokalnych partnerstw.
Jana Čejpová,
kierownik Funduszu Mikroprojektów
BIULETYN 3/2019
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Program Interreg CZ-PL w internecie
Promując projekty realizowane z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i przekazując informacje o nich, nie da się
obecnie nie korzystać z portali społecznościowych i z Internetu.
Zachęcam więc do korzystania z Internetu do promowania projektów transgranicznych, a także do przekazywania informacji
o Państwa działaniach.

Dlaczego jest to tak ważne?
I. Rola portali społecznościowych na szczeblu regionalnym i lokalnym

W obecnych czasach komunikacja przez media społecznościowe
(MS) jest kluczowa, ponieważ:
aż 45 % ludności korzysta z mediów społecznościowych
– liczba użytkowników miesięcznie:
• Facebook/2,2 mld. • YouTube/1,5 mld. • Instagram/1 mld.
MS to jeden z najważniejszych elementów strategii komunikacji.
Chcąc promować projekty, trzeba myśleć o MS. Korzystanie z MS
nie jest skomplikowane, a znaczenie i efekty są duże.
W zeszłym roku Wspólny Sekretariat przygotował ciekawe szkolenie,
podczas którego mogli Państwo dowiedzieć się, jak funkcjonują media społecznościowe, jak do nich dołączyć i jak w efektywny sposób
z nich korzystać. Szkolenia „Jak prowadzić skuteczną komunikację na Facebooku, YouTube i Instagram dla Programu Interreg
V-A Republika Czeska-Polska“ dostępne są na kanale Programu
na YouTube:
szkolenie Facebook:
https://www.youtube.com/watch?v=nGYdIE_d6ws
szkolenie YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=zPcNu5Xkj4A
szkolenie Instagram:
https://www.youtube.com/watch?v=EI6jvJF7wYo
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Zachęcamy do skorzystania z nich. Jednocześnie zapraszamy Państwa
na kolejny odcinek kursu on-line, którego celem jest przedstawienie
zagadnień związanych z komunikacją w mediach społecznościowych.

II. Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska
w dużym stopniu wykorzystuje do promocji także Internet i media społecznościowe
Gdzie można znaleźć informacje o Programie i projektach?
1. Wszelkie informacje nt. Programu i dane do kontaktu
znajdują się na stronach internetowych Programu

www.cz-pl.eu
2. Program Interreg ma także swój profil na
www.Facebook.com/Interreg V-A CZ-PL.
Jeżeli jeszcze Państwo nie polubili naszego profilu, zachęcamy do zostania naszym fanem na Facebooku. Są tam umieszczane bieżące wiadomości nt. Programu, wydarzeń i szkoleń, a także wiele ciekawych informacji o współpracy europejskiej i wspólnych projektach. Aktualnie
Facebook Programu śledzi 780 użytkowników, a ich liczba wciąż rośnie.
3. Dla wnioskodawców i beneficjentów
Programu oraz szerokiego grona odbiorców uruchomiliśmy także kanał Programu
na YouTube: Interreg VA CZ-PL.
Znajdują się tam webinaria i szkolenia dotyczące przygotowania projektów oraz wiele filmów o projektach i aktualnych wydarzeniach.
Wydarzenie Roczne Programu 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=g65mdr5mr1M
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4. Program Interreg V-A CZ-PL ma także nowe konto na
Instagramie @interregczpl, 4. na którym umieszczamy
zdjęcia z projektów.
Prosimy o aktywny udział w promocji i przesyłanie do Wspólnego
Sekretariatu ciekawych zdjęć i krótkich interesujących tekstów nt.
Programu lub projektów w Państwa regionach. Prosimy też o zamieszczanie na stronach internetowych Programu lub na portalach
społecznościowych @interregczpl i hashtagów #interregczpl #prekracujemehranice#przekraczamygranice.
5. W czasie wakacji dołączyliśmy również do telewizji
on-line https://www.televizeseznam.cz, 5. i przygotowaliśmy 2 filmy o projektach będące propozycją wycieczek:
• Górnośląski Żelazny Szlak Rowerowy:
https://www.televizeseznam.cz/video/vyletak/hornoslezskazelezna-cyklotrasa-vede-po-uzavrenych-uhelnychzeleznicnich-tratich-63927932
• Wielka Czantoria:
https://www.televizeseznam.cz/video/vyletak/velka-cantoryjetajemna-chlouba-moravskoslezskych-beskyd-63952586

III. Cele promocji i zadania na przyszłość

Należy pamiętać, że promocja i informacje dotyczące dofinansowania ze środków unijnych powinny być utrzymane w prostym i spójnym języku, działania powinny być skierowane do najszerszej możliwej grupy docelowej (general public – szeroka publiczność) i skupiać

się na podejściu jakościowym, nie tylko na samych projektach, ale
bardziej i efektach:
• znalezienie alternatywnego spojrzenia przy udostępnianiu relacji, nacisk na ważność nawiązywania kontaktu z publicznością
– w szczególności z najmłodszym pokoleniem,
• wykorzystanie nowych mediów i dostosowywanie się do nich,
• łączenie informacji i danych liczbowych z relacjami i twarzami
(human stories), muszą to być osobiste historie, aby adresaci mogli
się z nimi utożsamić,
• promocja komunikacji na podstawie takich kryteriów, jak transparentność i uproszczenie, upraszczanie języka,
• widoczność finansowania ze środków unijnych.

IV. Obchody 30-lecia Interregu.
Przyszły rok jest bardzo ważny dla współpracy transgranicznej. Będziemy wspólnie świętować 30-lecie Interregu, co
oznacza, że: rok 2020 ogłoszony jest Europejskim Rokiem Interregu i Współpracy Transgranicznej.
Warto myśleć o tym, by projekty promować z hasłem 30 lat współpracy INTERREG, przyłączać się do europejskich wydarzeń w regionach i w dużym stopniu wykorzystywać do swoich działań Internet.
Dziękuję za współpracę.
Maciej Molak i zespół WS
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Militarne podziemia stopniowo odsłaniają swoje tajemnice
Projekt pn. „Tajemnice militarnych podziemi”, poświęcony turystyce militarnej na polsko-czeskiej granicy, wchodzi
w końcowy etap. W ostatnich miesiącach
ukończono niemal wszystkie roboty budowlane w obiektach oraz w otaczającej je
infrastrukturze. W najbliższych dniach
i tygodniach rozpocznie się kampania
marketingowa obejmująca druk materiałów promocyjnych, wykonanie spotów
i organizację kilku wydarzeń, w tym konferencji podsumowującej projekt. Opracowywana jest także mobilna gra Quest.

Rokytnice v Orlických horách
– grupa warowna Hanička

Pod koniec czerwca zakończono budowę parkingu Panské pole zlokalizowanego w odle-

głości ok. 1,5 km od muzeum grupy warownej
Hanička. Z parkingu będą mogli korzystać
turyści odwiedzający grupę warowną oraz
turyści udający się na wycieczki szlakami
turystycznymi w Górach Orlickich. Główną
nowością w rokytnickiej twierdzy jest bez
wątpienia wyremontowany schron artyleryjski. Przedwojenny obiekt, w którym podczas
drugiej wojny światowej armia niemiecka
testowała nowe pociski, a który w okresie
powojennym miał być przebudowany na
schron przeciwjądrowy, został przywrócony
do pierwotnego stanu z 1938
roku. Specjalnie dla Hanički
wyprodukowano w Žďárze
nad Sázavou replikę ambrazury ważącej 5 ton. Wnętrza
wyburzono, a betonowe konstrukcje uzupełniono zgodnie
z pierwotnym układem. Także otoczenie obiektu przywrócono do dawnego stanu.
Turyści będą mogli obejrzeć
nowe pomieszczenia w przyszłym sezonie.

Stachelberg, z.s.
– twierdza Stachelberg

Drugim obiektem militarnym po stronie
czeskiej, w którym prowadzone są roboty
budowlane, jest twierdza Stachelberg. W odróżnieniu od Hanički budowa tej grupy warownej nigdy nie została ukończona. Pomimo
to otwarto ją dla turystów, a dzięki projektowi „Tajemnice militarnych podziemi” można
przedłużyć trasę zwiedzania. Udostępniono
kolejny odcinek podziemnych korytarzy,
z których trzeba było wypompować dużą

ilość wody, a pomieszczenia dostosować do
ruchu turystycznego. Z tej części korytarzy
można wyjść na zewnątrz przez nowe wyjście
zbudowane w miejscu planowanego obiektu
T-S 72. Na wystawie będą umieszczone nowe
plansze, umożliwiające porównanie obecnego stanu twierdzy z planami z 1938 roku.

8
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Gmina Głuszyca
– Podziemne Miasto Osówka

W polskim Podziemnym Mieście Osówka
ukrytym w Górach Sowich niedaleko Głuszycy można zajrzeć do labiryntu korytarzy
i dużych sal, których dokładne przeznaczenie do dnia dzisiejszego owiane jest tajemnicą. Niektóre spekulacje mówią o tym,
że miała tu powstać tajna kwatera Hitlera,
inne, że hale przeznaczone były do produkcji broni – bomby jądrowej. Inne znaki
świadczą, że w podziemiach pod Górami
Sowimi mogło zostać ukryte polskie złoto,
które tu, zdaniem świadków, kierowano.

20 września br. dokonano uroczystego
otwarcia nowej wystawy multimedialnej
w przebudowanym obiekcie. Zainstalowano tu rzutniki pokazujące zwiedzającym
historię obiektu, jego lokalizację, projekt
Riese, pracę jeńców itd. Zakupiono także
inne elementy ekspozycji, w tym tablice
informacyjne i gabloty. Zagospodarowano
wejście do podziemi z zadaszeniem dla turystów. W środku wykonano nowe schody
i oświetlenie.

Gmina Miejska Kamienna Góra
– Kompleks ARADO

25 września br. uroczyście otwarto nową
infrastrukturę w Kamiennej Górze służącą
przede wszystkim turystom zwiedzającym
kompleks ARADO, którzy będą mogli zostawi swój samochód
na nowym parkingu
w pobliżu wejścia.
Stąd mogą się wybrać
również do nowej informacji turystycznej
przy ul. Lubawskiej.
Zmodernizowano także drogę łączącą Górę
Parkową z podziemiami. W czasie drugiej
wojny światowej było
tu wiele podziemnych
kompleksów – dziś
wiemy o dziesięciu.
W 1944 roku ze wzglę-

dów bezpieczeństwa przeniesiono w te rejony część produkcji przemysłu zbrojeniowego. Oprócz tego zespół konstruktorów
rozpoczął tu pracę nad nowym modelem
samolotów o dalekim zasięgu lotu i o dużej
prędkości.
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Taras widokowy na Górze Guzowatej (492 m n.p.m.)
jest drugą ukończoną inwestycją w ramach projektu
„Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia”
W czwartek 19.09.2019 r. uroczyście
otwarto taras widokowy na Górze Guzowatej (492 m n.p.m.) nad Radkowem.
Taras widokowy mieści się nad Zalewem
Radkowskim – sztucznym jeziorem o długości prawie 1 km i szerokości ok. 300 m.
Odtworzono w ten sposób dawną platformę

Taras widokowy
na Górze Guzowatej w liczbach:
Budżet inwestycji:
182.241,- EUR
Partner projektu:
Gmina Radków
Partner Wiodący projektu:
Euroregion Glacensis
Roboty budowlane:
CAKO Sp. Z o.o., Polanica-Zdrój
Ukończenie robót:
lipiec 2019
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widokową w pobliżu granicy państwa. Była
to inwestycja ważna dla rozwoju turystyki
na ziemi radkowskiej. Z platformy roztaczają się piękne widoki na Park Narodowy Gór
Stołowych, Ściany Broumowskie i Bożanowski Szpiczak (czes. Božanovský Špičák).
Można do niej dojść szlakiem turystycznym

(ok. 1 km od zalewu) lub dojechać, gdyż
zbudowano tu nową drogę i parking.
Kolejną inwestycją w ramach projektu „Szlak
Grzbietowy”, której uroczyste otwarcie planowane jest w drugiej połowie października, jest wieża widokowa na najwyższym
szczycie Gór Orlickich, Wielkiej Desztnej

EUROREGION GLACENSIS

(1115 m n.p.m.). Wieżę widokową zbudowano w miejscu dawnej wieży. Będzie można
z niej podziwiać widoki na ziemię rychnowską, na Góry Stołowe, Sowie i Bystrzyckie,
a także Masyw Śnieżnika, Karkonosze i Jesioniki.
W ramach inwestycji realizowana jest
obecnie także budowa wieży widokowej na
wzniesieniu Feistův kopec (711 m n.p.m.)
nad Olešnicą v Orlických horách i wieży
widokowej w Vysokiej Srbskiej. Zbudowano
już ławy fundamentowe obu wież, a konstrukcje części nadziemnych produkowane
są przez firmy wykonawcze. Wieże widokowe powinny być ukończone wiosną przyszłego roku. Jeszcze w tym roku rozpocznie
się budowa mostu Jańskiego przez Dziką
Orlicę w Neratovie. Most dla pieszych po-

nownie połączy granice obu państw, dzięki
czemu znowu będzie można korzystać z historycznej drogi pielgrzymkowej z Neratova
na szczyt Jagodnej po polskiej stronie (977
m n.p.m.), gdzie w tych dniach rozpoczęła
się budowa kolejnej z dawnych wież widokowych. W ramach projektu powstaje też po
polskiej stronie wieża widokowa na Czerńcu
(840 m n.p.m.) niedaleko Międzylesia oraz
wieża widokowa na Kłodzkiej Górze (757 m
n.p.m.) na wschód od Kłodzka.
Elementem projektu jest także oznakowanie trasy grzbietowej nazwą i piktogramem
Szlaku Grzbietowego, który biegnie przez
teren krajów libereckiego, hradeckiego,
pardubickiego i ołomunieckiego. Po stronie
polskiej biegnie przez tereny województwa
dolnośląskiego, gdzie górna gałąź kopiuje

historyczną granicę dawnej ziemi kłodzkiej.
Trasa liczy łącznie 589 km i dzięki ścisłej
współpracy krajów samorządowych z Klubem Czeskich Turystów jej duża część jest
już oznakowana. Po polskiej stronie oznakowaniem trasy zajmuje się PTTK.

„Czesko-Polski Szlak Grzbietowy
– część wschodnia”

Cały projekt dotyczy rewitalizacji historycznego szlaku grzbietowego biegnącego
po polsko-czeskim pograniczu, realizacji
inwestycji towarzyszących oraz kampanii
promocyjnej prowadzonej pod wspólną
marką „Szlak Grzbietowy”. Szlak w dużej
części kopiuje granicę, a w kilku miejscach
swobodnie przechodzi na teren drugiego
państwa. Planowane inwestycje w ramach
projektu obejmują budowę jedenastu wież
widokowych, w przypadku ośmiu z nich będzie to odbudowa nieistniejących już wież/
punktów widokowych lub wykorzystanie
innego dziedzictwa historycznego. Ponadto powstaną dwie czesko-polskie informacje turystyczne (Neratov i Nový Hrádek)
i zbudowany zostanie nowy most Jański
w Neratovie.
Więcej informacji nt. całego projektu
można znaleźć na:
www.euro-glacensis.cz/hrebenovka
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Z kalendarza obchodów jubileuszowych
– Wambierzyce 2018
Wambierzyce są niepowtarzalnym miejscem trwającego od wieków kultu maryjnego, jednocześnie co roku stanowią
centrum wielu wydarzeń kulturalnych.
Tradycją stał się już - organizowany od
kilkunastu lat - Międzynarodowy Festiwal im. Ignaza Reimanna, uhonorowa-

ny Nagrodą Starosty Kłodzkiego „Róża
Kłodzka” 2016, ale tez wiele innych,
mniejszych imprez.
Jubileuszowy rok 2018 w Wambierzycach
w dwójnasób zaowocował wydarzeniami
przede wszystkim kulturalnymi w postaci

koncertów, ale też turystycznymi, ludowymi i in. Natomiast staraniem Parafii WNMP
dolnośląska Jerozolima stała się też miejscem ważnych wydarzeń religijnych, niemających odniesienia do lat minionych.

Uroczysta inauguracja obchodów roku jubileuszowego – 1 stycznia

*
Misterium Pasyjne – 25 marca

recytacja fragmentów Pisma Świętego,
przeplatanych poezją ks. Karola Wojtyły
i utworami ks. Jana Twardowskiego,
w oprawie muzycznej wambierzyckiego
zespołu „Praise for Lord”.

*
Koncert „Msza Koronacyjna” Bernarda Stielera – 3 maja

w wykonaniu światowej sławy sopranistki
Grażyny Zielińskiej z towarzyszeniem prof.
Janusza Purzyckiego (skrzypce) i Szymona
Olszańskiego (organy).
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*
Koncert „Wznoszę me oczy“ (Ps 121) – 12 maja

w wykonaniu Nysa Gospel Choir, działającego przy Instytucie Jazzu PWSZ w Nysie pod dyrekcją Piotra Barona.

EUROREGION GLACENSIS

*
Święto Prowincji – 21 maja

Eucharystię koncelebrowało ponad dwudziestu kapłanów, w tym przedstawiciele
zarządu prowincjalnego, jubilaci i księża diecezjalni. Szczególnym gościem był
o. Jacek Koman OFM, minister prowincjalny prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu
Braci Mniejszych. Oprawę liturgiczną przygotowali alumni WSD franciszkanów z Wrocławia-Karłowic. Homilię o roli wspólnoty
w życiu zakonnym wygłosił o. Alan Brzyski
OFM, minister prowincjalny. Podczas uroczystej Mszy świętej biskup Ignacy Dec i ks.
Andrzej Jackiewicz przyjęli godność afiliacji
do Zakonu Braci Mniejszych.

*
Koncert Police Symphony Orchestra
– 26 maja
jak co roku kilkudziesięcioosobowa grupa
młodych muzyków z Czech (okolice Polic, Broumova i Nachodu) dała koncert na
schodach prowadzących do Bazyliki.

*
Msza święta z ogłoszeniem dekretu
Penitencjarii Apostolskiej – 31 maja
*
XVII Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Chóralnej im. Ignaza
Reimanna – 16-17czerwca
– koncert w wykonaniu Chóru „Cantus”

*
Koncert w wykonaniu najlepiej rozpoznawalnej w kraju i na świecie polskiej orkiestry
barokowej „Arte Dei Suonatori” i duń-

skiej wirtuoz fletu prostego Bolette
Roed – 13 czerwca muzycy zaprezento-

wali „Cztery pory roku” A. Vivaldiego.

*
Rajd Pieszy „Stąd do Wambierzyc”
– 23 czerwca

uczestnicy wyruszyli z kilku miejsc na Ziemi Kłodzkiej, by spotkać się w Wambierzycach i w ten sposób uczcić jubileusz 800-lecia dolnośląskiej Jerozolimy.

z Wambierzyc, Hosanna z Nysy i Chór Carmina Alta z Czech.

BIULETYN 3/2019
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*
II Wambierzyckie Spotkania
Muzyczne im. I. Reimanna
– 23-24 czerwca

tym razem wystąpili: Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie
Słowiki” pod batutą M. Wielocha, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Chór Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach i Spirituals Singers Band
z Wrocławia.

*
Koncert Chóru „Psalmodia” Uniwersytetu Papieskiego im. Jana
Pawła II w Krakowie - 12 sierpnia;
*
Uroczystość Wniebowzięcia NMP
– 15 sierpnia; było to kulminacyjne wy-

darzenia związane z obchodami jubileuszu
800 lat kultu Maryjnego w Wambierzycach.
Mszy św. dziękczynnej za 800 lat działania
łaski Bożej w tym miejscu przewodniczył
biskup Jan Vokal z Hradca Kralove (Czechy), któremu towarzyszyli w koncelebrze
ordynariusz miejsca biskup Ignacy Dec,
biskup Wolfgang Ipolt - ordynariusz diecezji Görlitz, biskup Edward Janiak z Kalisza,
biskup grekokatolickiej eparchii gdańsko-

14
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wrocławskiej Włodzimierz Juszczak i świdnicki biskup pomocniczy Adam Bałabuch
oraz ministrowie prowincjalni Zakonu
Braci Mniejszych: o. Alan Brzyski - minister prowincjalny z Wrocławia, o. Bernard
Marciniak z Poznania, o. Jeronym Jurka
z Czech. Homilię okolicznościową wygłosił ks. biskup Andrzej Czaja - ordynariusz
opolski oraz licznie zgromadzeni duchowni
i zakonnicy, na czele z o. Albertem Krzywańskim, proboszczem parafii wambie-

rzyckiej i kustoszem Sanktuarium.
Uroczystościom towarzyszyła 22. Honorowa Kompania Batalionu Piechoty Górskiej
z Kłodzka.
Po mszy św. zgromadzeni na Placu Koronacyjnym mieli możliwość uczestniczenia
w Apelu Pamięci.
W tym dniu w Wambierzycach odbył się
także tradycyjnie Festyn odpustowy.

EUROREGION GLACENSIS

*
II Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Ziemi Kłodzkiej
- 8 września

koncert w wykonaniu organisty tytularnego Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie
Ryszarda Superczyńskiego; w ramach cyklicznego projektu, składającego się wydarzeń koncertowych o wysokich walorach
artystycznych.

*
Dożynki Diecezji Świdnickiej
– 9 września; ustanowione przez Biskupa

świdnickiego diecezjalne święto plonów, od
roku jubileuszowego na stałe weszło do kalendarza spotkań w Wambierzycach;

*
V Przegląd Młodych
Organistów
– 13 października

koncert w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej
we Wrocławiu oraz Akademii Sztuk Scenicznych (AMU)
w Pradze, w ramach cyklicznych
spotkań promujących młodych
muzyków;
BIULETYN 3/2019
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Skansen w Pstrążnej zyskał na atrakcyjności
W 2018 roku Muzeum Kultury Ludowej
Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju
(skansen w Pstrążnej) w partnerstwie
z Instytutem Dziedzictwa Kultury Ludowej z Litomyśla zrealizowało projekt pn.
„Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych Pogranicza” w ramach Funduszu
Mikroprojektów Programu Interreg V A
Czechy – Polska, wdrażanego przez Euroregion Glacensis.

kuły. Zwiedzający mogą nawet zajrzeć do
umieszczonej pod sklepem piwnicy, gdzie
znajdowało się zaopatrzenie sklepu, a więc
pękate beczki i skrzynie. W ten sposób
skansen uzyskał nową atrakcyjną ekspozycję, która poszerzyła dotychczasową ofertę
i cieszy się ogromnym zainteresowaniem
turystów. Ale to nie jedyna korzyść płyną-

Szereg wspólnych działań obu partnerów
doprowadził do zwiększenia atrakcyjności eskpozycji zabytków ludowych po obu
stronach granicy. W skansenie w Pstrążnej
odtworzony został sklep kolonialny, który

ca z projektu. Powstała aplikacja na telefony komórkowe oraz strona internetowa,
które to narzędzia wspomagają zwiedzanie
atrakcji partnerskich instytucji po obu stronach granicy. Turysta korzystając z aplikacji
i strony zdobywa dodatkowe informacje
o obiektach skansenu i zostaje zaproszony
do zwiedzenia ekspozycji partnera po drugiej stronie granicy.

w latach 30 – tych XX wieku funkcjonował
w budynku kuźni. Dostępne od ulicy pomieszczenie, w którym pierwotnie znajdował się ów sklep, zostało dokładnie odtworzone. Wybito zamurowane okna i drzwi,
położono kamienne posadzki, zrekonstruowano historyczne meble oraz zakupiono
antyczne akcesoria sklepowe – kasy, szyldy,
gliniane butelki, beczki, pojemniki na różne, sprowadzane z zamorskich krain arty-
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Obie partnerskie instytucje mają takie
same cele a więc zachowanie bogatego
dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego i udostępnianie tych tradycji turystom odwiedzającym region.
Dzięki zrealizowanemu projektowi oferta
turystyczna obu muzeów stała się bardziej
atrakcyjna, bardziej dostępna i lepiej promowana po obu stronach granicy.
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Nad Borovnicą powstanie wiatrak

Po pięćdziesięciu latach w Borovnicy
na ziemi trutnovskiej pojawi się ostatni
w Czechach młyn wietrzny typu łużyckiego. Jego budowę rozpoczęto w 2018
roku i w tym roku jest ona kontynuowana. Zakończenie robót zaplanowane jest
na wiosnę 2020 roku.
Powstanie wówczas obiekt edukacyjno-wypoczynkowy służący szerokiej rzeszy turystów. W budowę młyna jest zaangażowana
profesjonalna firma ciesielska oraz szkoły
rzemieślnicze z kraju hradeckiego. Uczniowie mają udział nie tylko w budowie, ale
w przyszłości będą także uczestniczyć
w obsłudze młyna. Drewno na budowę zostało ścięte przez uczniów
Czeskiej Akademii Leśnej w Trutnovie, a obróbką materiału zajęli się
potem cieśle ze szkoły rzemieślniczej z Jaroměřa. Dołączyli do nich
także stolarze z Novej Paki, którzy przygotowują stolarkę okienną
i drzwiową. O dokumentację i późniejszą promocję zadbają uczniowie kierunku turystyka z Dvora Králové nad Labem. Po zakończeniu
budowy młyn będzie w pełni spełniał swoje funkcje.
Samorząd Kraju Hradeckiego pomógł Gminie Borovnice w finansowaniu budowy i przekazał na ten cel kwotę 1,5 miliona koron czeskich. W publicznej zbiórce zebrano do tej pory kwotę 87 tysięcy
koron. Obecnie gmina negocjuje możliwość przedłużenia zbiórki.
Od 1997 roku mieszkańcy Borovnicy podejmowali starania o powrót
młyna do ich miejscowości, tam, gdzie jego miejsce. W tym celu lokalni społecznicy założyli w gminie Towarzystwo Větrák.

Przebieg budowy można śledzić na: www.vetrny-mlyn-borovnice.cz
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Tężnia solankowa w Stroniu-Śląskim otwarta!

28 czerwca br. miało miejsce uroczyste otwarcie tężni solankowej w parku miejskim w Stroniu Śląskim. Gmina Stronie Śląskie złożyła wniosek o dofinansowanie tego projekt w ramach
Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis i otrzymała dofinansowanie z programu Interreg V-A Republika Czeska
- Polska. Całkowity koszt inwestycji wynosi 192 000,00 zł. Partnerem projektu po stronie czeskiej jest Staré Město.

gliwości dermatologicznych czy stanów przemęczenia w wyniku
spadku odporności na stres. Przyjmuje się, że oddychanie przez godzinę powietrzem nasyconym mikroelementami z solanki odpowiada trzem dniom spędzonym nad morzem!

Solanka wspomaga leczenie między innymi: chorób dróg oddechowych, chorób laryngologicznych, niedoczynności tarczycy, dole-

Rozwiewając wątpliwości - tężnia jest ogólnodostępna, a korzystanie
z niej jest bezpłatne!
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Warto dodać, że jest to pierwsza tężnia solankowa w Kotlinie
Kłodzkiej.
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Aktualnie w Funduszu Mikroprojektów
6. nabór do FMP
W okresie letnim polski i czeski sekretariat Funduszu Mikroprojektów przeprowadzał kontrolę wniosków projektowych
złożonych w ramach 6. naboru, który zakończył się 30 maja 2019 roku.
Jak informowaliśmy już w poprzednim Biuletynie, w tym naborze złożono łącznie 43
mikroprojekty (22 projekty po stronie polskiej i 21 projektów po stronie czeskiej).
Dobra wiadomość jest taka, że w ramach
kontroli kwalifikowalności po stronie czeskiej nie odrzucono żadnego wniosku projektowego z powodu niespełnienia warunków! Po stronie polskiej odrzucono łącznie
6 wniosków, przy czym niektóre mikroprojekty przywrócono po posiedzeniu komisji
odwoławczej.

nia wniosków upływa z dniem 31.10.2019
r. W tym naborze można złożyć wniosek
projektowy do osi 2 i 4.

Następnie wnioski oceniali eksperci regionalni i teraz mikroprojekty są już kierowane
do Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który będzie omawiał ich zatwierdzenie
podczas posiedzenia 11 października
2019 r.

Warunki tego naboru są następujące:
• oś priorytetowa 4 – bez ograniczeń
• oś priorytetowa 2 – mikroprojekt musi
przyczyniać się do realizacji wskaźnika
produktu programu „elementy bogactwa kulturowego / przyrodniczego
o podniesionej atrakcyjności” (dokładna definicja tego wskaźnika znajduje się
w „Wytycznych dla wnioskodawcy”).

Lista dofinansowanych mikroprojektów
będzie w krótkim czasie po posiedzeniu
umieszczona na stronach internetowych.

7. nabór do FMP

Wszystkich zainteresowanych konsultacjami w sprawie projektu zapraszamy do siedziby naszych sekretariatów w Kłodzku lub
w Rychnovie nad Kněžnou.

Partnerzy zarządzający FMP po polskiej
i czeskiej stronie konsultują obecnie z potencjalnymi wnioskodawcami ich przedsięwzięcia projektowe, które wnioskodawcy
chcą złożyć w 7. naborze – termin składa-

Aktualny stan wykorzystania alokacji FMP
W ostatnim czasie coraz częściej słyszymy pytania, ile jeszcze jest środków w ramach pozostającej do dyspozycji alokacji
w Funduszu Mikroprojektów i czy wnioskodawcy mogą spodziewać się jeszcze kolejnych naborów w tym okresie programowania 2014-2020.
Dlatego pragniemy przedstawić Państwu przejrzysty wykres, pokazujący łączną alokację w podziale na osie priorytetowe oraz w podziale na polską i czeską stronę wraz z wartością wykorzystanych

Przegląd czerpania alokacji FM
w Euroregionie Glacensis – oś priorytetowa 2

1 500 000 €

Fundusz Mikroprojektów będzie realizowany do połowy 2023 roku,
przy czym ostatni nabór i zatwierdzanie mikroprojektów w ramach
tego okresu programowania przewidujemy w ciągu 2022 roku.
Jana Čejpová,
kierownik Funduszu Mikroprojektów

Przegląd czerpania alokacji FM
w Euroregionie Glacensis – oś priorytetowa 4
3 500 000 €

2 500 000 €
2 000 000 €

już środków finansowych. Z wykresu wynika, że środki na Państwa
mikroprojekty są wciąż dostępne.

2 053 647 €

3 000 000 €

2 000 000 €

3 080 470 €

3 000 000 €

2 500 000 €

1 529 336 €
1 203 775 €

1 000 000 €

2 000 000 €
1 500 000 €

1 595 318 €
1 133 613 €

1 000 000 €
500 000 €
0€

500 000 €
CZ strona
alokacja PO 2

PL strona
zostało wykorzystane PO 2

0€

CZ strona
alokacja PO 4

PL strona
zostało wykorzystane PO 4
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Gdzie skorzystano ze środków z Funduszu
Mikroprojektów w Euroregionie?

Mikroprojekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001399
Tytuł projektu: „Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu”
Wnioskodawca: Gmina Křinice
Partnerzy projektu: Gmina Mieroszów, Gmina Radków, Miasto Meziměstí

Nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001686
Tytuł: „Elektroniczny System Informacji Turystycznej“
Wnioskodawca: Gmina Miejska Duszniki-Zdrój
Wydawca Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Republika Czeska
we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko, Polska
Zarejestrowane przez MK RCz E 16575

Redakcja dla czeskiej części – tel.: 00420 494 531 054 ∙ e-mail: info@euro-glacensis.cz ∙ www.euro-glacensis.cz

Redakcja dla polskiej części – tel.: 0048 74 86 771 30 ∙ e-mail: biuro@eg.ng.pl ∙ www.euroregion-glacensis.ng.pl
Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Studio eMD, Rychnov nad Kněžnou
Druk: V&H Print Hlávko, Nové Město nad Metují

Projekt współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

