NOWA RUDA JEST NIEWIELKIM MIASTECZKIEM, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W
POŁUDNIOWO - ZACHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI, W SUDETACH ŚRODKOWYCH.
POŁOŻONA JEST MIĘDZY GÓRAMI SOWIMI A WZGÓRZAMI WODZICKIMI, LEŻY NA
POGRANICZU POLSKO-CZESKIM.
WRAZ Z MIASTEM PARTNERSKIM BROUMOV, SĄSIADAMI: RADKOWEM I GMINĄ
NOWA RUDA TWORZĄ PRZEPIĘKNĄ TURYSTYCZNĄ KRAINĘ „ZIEMIĘ NOWORUDZKORADKOWSKO-BROUMOVSKĄ.

REALIZACJA PROJEKTÓW PARTNERSKICH





W trakcie trwania poprzedniego Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska-Rzeczpospolita Polska w latach 2007-2013
Gmina Miejska Nowa Ruda zrealizowała 20 partnerskich
projektów. Udało nam się pozyskać na rozwój
współpracy ponad 800 tyś euro tj. ponad 3,5 ml złotych.
Od początku trwania programu INTERREG VA do dnia
dzisiejszego udało nam się podwoić kwotę pozyskanych
środków z programu polsko-czeskiego. Aktualnie
realizujemy 10 partnerskich polsko-czeskich projektów,
których łączna wartość to ponad 1,5 mln euro tj. 6,6 mln
złotych.

Najbardziej spektakularne inwestycje w
latach 2007-2013
W ramach projektu „Miejsca pełne widoków
w Euroregionie Glacensis” realizowanego
wspólnie z Partnerem Wiodącym –
Euroregionem Glacensis udało nam się
pozyskać środki na remont wieży widokowej
na Górze Św. Anny. W ramach tego projektu
również Gmina Radków wybudowała
przepiękną wieżę w Suszynie. Dzięki realizacji
wspólnego projektu na terenie Ziemi
Noworudzko-Radkowsko-Broumovskiej
udostępniono turystom dwie wieże widokowe,
które znajdują się na polsko-czeskim szlaku
wież widokowych.

Druga noworudzka
wieża widokowa

W ramach projektu „Widoki
bez granic”
odrestaurowaliśmy drugą
wieżę widokową na Górze
Wszystkich Świętych. Projekt
został zrealizowany w
partnerstwie z Broumovem
oraz Radkowem. Dzięki
realizacji tego projektu na
terenie Ziemi NoworudzkoRadkowsko-Broumovskiej
udostępniono turystom
kolejne trzy punkty
widokowe.

WSPÓLNE
PRZYGOTOWANIA
DO KOLEJNEJ
PERSPEKTYWY



Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska
wypiękniała dzięki środkom pochodzącym z
Europejskiej Współpracy Terytorialnej.



Powstawały nowe spektakularne inwestycje, które
zaczęły przyciągać turystów.



Partnerzy wychodząc naprzeciw ich potrzebom w
2014 roku opracowali Strategię rozwoju dla obszaru
funkcjonalnego Partnerstwa Noworudzko–
Radkowskiego ze szczególnym uwzględnieniem
rozwoju pogranicza w dalszej perspektywie.
Szczegółowo przeanalizowaliśmy nasze potrzeby w
zakresie rozwoju Ziemi Noworudzko-RadkowskoBroumovskiej.



Wspólne badania i analizy dały nam obraz kierunków
dalszego wspólnego rozwoju.



Strategia określiła jakie inwestycje są dla nas
kluczowe. Postawiliśmy na:



- rozbudowę połączeń rowerowych z czeskimi
sąsiadami,



- udostępnianie kolejnych atrakcji turystycznych na
szlakach rowerowych i pieszych



- oraz budowanie poczucia przynależności
mieszkańców do pogranicza.

Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Radków oraz Broumov realizują projekt
w ramach którego powstaje zintegrowany system ścieżek rowerowych
łączących wszystkich partnerów. Powstające ścieżki łączą się z już istniejącymi.
Dzięki realizacji wspólnego projektu zostanie wybudowanych 14 km nowych
ścieżek rowerowych oraz 10km ścieżek pieszych.
Miasto Nowa Ruda buduje drogę rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej 381 od
dzielnicy Słupiec do centrum Nowej Rudy a następnie do drogi rowerowej w
Gminie Nowa Ruda gdzie dalej trasa przebiega przez Gminę Radków i łączy się
z istniejącymi drogami rowerowymi do Broumva.

Budując drogi rowerowe łączymy się z już istniejącymi
terenowymi szlakami rowerowymi, tak aby udostępnić
turystom atrakcje turystyczne, które powstały w latach
wcześniejszych.

Wspólnie realizujemy również projekty „miękkie” w ramach
których integrujemy mieszkańców naszej krainy oraz
realizujemy liczne działania oddolne lokalnych grup
działania. Naszym celem jest rozwój zintegrowanej
społeczności lokalnej oraz rozwój współpracy na
pograniczu.
 Partnerzy: Miasto Broumov, Miasto Nowa Ruda, Gmina
Nowa Ruda oraz Gmina Radków w latach 2017-2020
zrealizują wspólnie 71 imprez trans granicznych (35 po
stronie pl. i 36 po stronie cz ). Łączna wartość projektu:
460 tyś euro.

Czesko- Polski szlak Grzbietowy – część
wschodnia.
Partnerzy kontynuują swoje działania w zakresie aktywizacji
turystycznej Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumovskiej w ramach
projektu Czesko- Polski szlak Grzbietowy – część wschodnia. Dzięki
realizacji tego projektu na terenie naszej krainy powstaną koleje
punkty widokowe.

Gmina Miejska Nowa Ruda w ramach projektu uruchomi dla
turystów trzeci punkt widokowy na terenie miasta. Na uwagę
zasługuje fakt, że wszystkie trzy punkty zostały oddane w ręce
turystów dzięki realizacji projektów transgranicznych

PUNKT WIDOKOWY Z TARASEM
Punktu widokowy powstanie na
szybie kopalnianym. Na istniejącym
obiekcie zostanie nadbudowany
szklany taras widokowy wraz z
uruchomieniem windy wewnętrznej
oraz klatki schodowej zewnętrznej.
Na terenie wieży widokowej
funkcjonuje już najwyższa w Polsce
ścianka wspinaczkowa zewnętrzna
. Dostępna jest również ścianka
wspinaczkowa wewnętrzna.
Jako jeden z nielicznych tego typu
obiektów będzie dostępny również
dla osób niepełnosprawnych.

NASZE PLANY NA DALSZĄ
WSPÓŁPRACĘ
Miasto Nowa Ruda ze swoimi partnerami planuje kolejne działania
mające na celu rozwój turystyczny Ziemi Nworudzko-RadkowskoBroumovskiej. Głównym celem współpracy jest ostatni etap aktywizacji
turystycznej Góry Świętej Anny poprzez połączenie jej traktem pieszorowerowym z zabytkowym centrum miasta oraz budowa trasy typu
SINGIELTRAK z uwzględnieniem odrestaurowanych wież widokowych i
szlaku „Przyjaźni Polsko-Czeskiej” łączącego miasto z Broumovem.
Poprzez wyznaczenie w obrębie Góry św. Anny i Góry Wszystkich
Świętych w kierunku Broumova tras activ: run, bike i nordic walking
chcemy przyciągnąć do miast partnerskich turystów aktywnych.
Nasze wspólne działania ukierunkowane będą również na
promowanie powstałych atrakcji turystycznych tak aby przyciągnąć
na teren Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumovskiej jak największą
liczbę turystów co zaowocuje rozwojem branży okołoturystycznej.

Dziękuję za uwagę i zapraszam
Państwa do odwiedzenia naszej
polsko-czeskiej krainy: Ziemi
Noworudzko-RadkowskoBroumowskiej.
ANNA ZAWIŚLAK

