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Inwestycje na Czesko-Polskim Szlaku Grzbietowym
zostały zakończone ... więcej informacji na stronach 10‒13

EUROREGION GLACENSIS

Wstęp
Szanowni Czytelnicy,
Wkraczamy w kolejny rok kalendarzowy. Jest to już 25 rok istnienia naszego Euroregionu.
Rok 2020 był rokiem wytężonej pracy dla nas wszystkich. Dzięki umiejętnościom i skuteczności beneficjentów w pozyskiwaniu i wykorzystaniu
dostępnych środków w ramach programów Unii Europejskiej powstała
nowa infrastruktura turystyczna, nastąpił rozwój stosunków kulturalnych,
społecznych i gospodarczych. Realizujemy 2 etap projektu parasolowego
Fundusz Mikroprojektów, w ramach którego zostało dofinansowanych ponad 300 mikroprojektów. W 2020 roku powstała Strategia rozwoju Euroregionu Glacensis 2020+. Celem jej opracowania jest wskazanie dalszych
kierunków rozwoju obszaru Euroregionu po roku 2020. Podstawą sformułowania poszczególnych priorytetów i działań Strategii była obszerna diagnoza społeczno-gospodarcza, która została przeprowadzona po obu stronach granicy. Pracom nad dokumentem towarzyszyły konsultacje społeczne, a dokument był udostępniany w polskiej i czeskiej wersji językowej interesariuszom z terenu Euroregionu Glacensis oraz obszaru wsparcia Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Strategia rozwoju Euroregionu Glacensis na lata 2020+ to dokument, który wskazuje strategiczne kierunki polsko – czeskiej współpracy, ale jednocześnie będzie podlegał zmianom, jeżeli pojawią się nowe wyzwania związane z dalszym rozwojem Euroregionu po roku 2020.

W 2021 roku Euroregion Glacensis będzie obchodził 25-lecie swojej działalności. Aby podkreślić, jak ważny jest to dla nas jubileusz, planujemy szereg działań mających na celu upamiętnienie tej rocznicy. Będziemy wspólnie promowali współpracę transgraniczną poprzez realizację filmu promocyjnego, wydanie publikacji poświęconej szlakom rowerowym. Zostaną opracowane trasy wycieczek po euroregionie. Planujemy także zorganizowanie rajdu rowerowego oraz wspólne koncertowanie po obu stronach
granicy. Podsumowanie dotychczasowych sukcesów i wsparcie dalszego
rozwoju polsko-czeskiej współpracy nastąpi podczas uroczystej konferencji, która odbędzie się pod koniec 2021 roku. Już dzisiaj zapraszamy Państwa na te wydarzenia.
Z okazji Nowego Roku życzymy Państwu pomyślności oraz spełnienia marzeń, dużo zdrowia, optymizmu i powodzenia zarówno w życiu prywatnym, jak
i zawodowym.
Bernadeta Tambor
Dyrektor Biura SGPEG
Sekretarz polskiej części
Euroregionu Glacensis

Okrągły kalendarz Euroregionu Glacensis na rok 2021
Euroregion Glacensis kontynuuje tradycję wydawania okrągłego kalendarza
ściennego, tym razem na 2021 rok. Kalendarz ten spodoba się fanom wysokości i krajobrazów, ponieważ jego tematyka poświęcona jest projektowi pn. Czesko-Polski Szlak Grzbietowy i nowo zbudowanym wieżom widokowym, miejscom widokowym i innej infrastrukturze turystycznej.
Niektóre obiekty ukończono całkiem niedawno, a więc kalendarz
zawiera nowe, nieznane ich ujęcia.
Przedstawiono dwanaście atrakcyjnych miejsc, które warto zwiedzić. Wszystkie atrakcje turystyczne znajdują się na nowo oznakowanym szlaku grzbietowym prowadzącym z Gór Izerskich na Pradziada.
Dokładny przebieg szlaku, w tym
polskich odgałęzień Szlaku Grzbietowego, można zobaczyć na portalu
internetowym
www.hrebenovka.cz.
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Przyszłość Biuletynu Euroregionu Glacensis
Euroregion Glacensis działa na polsko-czeskim pograniczu od
24 lat. Do pokazywania życia na granicy korzystamy z jednego
z podstawowych narzędzi komunikacji – Biuletynu Euroregionu, który wydajemy regularnie od 2006 roku.
„Szanowni Czytelnicy, witam Państwa na stronach nowego „Biuletynu Euroregionu Glacensis”. W biuletynie, który będzie się ukazywał co kwartał, pragniemy informować naszych członków oraz pozostałe osoby i podmioty o możliwościach, jakie nasz euroregion
oferuje gminom oraz innym podmiotom, oraz o tym, co udało się
już zrealizować”, napisał w pierwszym wstępie pierwszego numeru biuletynu ówczesny przewodniczący pan Zdeněk Filip. To, czy
po 14 latach udało się spełnić oczekiwania związane z biuletynem,

muszą ocenić przede wszystkim jego czytelnicy. Jak duże jest zainteresowanie życiem i wydarzeniami na polsko-czeskiej granicy,
świadczą setki pobranej ze stron www.euro-glacensis.cz/zpravodaj
wersji elektronicznej biuletynu. Obecnie coraz częściej klasyczne
wydawnictwa ustępują kanałom informacyjnym na portalach społecznościowych. Informacje są tu szybko dostępne i łatwiej się rozpowszechniają. Podobna decyzja stoi też przed Biuletynem Euroregionu, gdyż niniejszy numer jest ostatnim, który jest w formie papierowej dofinansowany w ramach projektu pn. Kwartalnik Euroregionu Glacensis. Jaka decyzja zostanie podjęta, pokażą pierwsze
miesiące 2021 roku.
Sekretariat Euroregionu
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Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. J. K. Tyla
w Hradcu Králové uczą się o Euroregionie Glacensis
Edukacja jest jednym z wielu obszarów, na których skupia się
Euroregion Glacensis w swojej działalności. Wspólnie z innymi
partnerami realizuje obecnie projekt pn. „Wykształcenie nie
zna granic”. W ramach tego projektu na początku października
br. rozpoczęto realizację części edukacyjnej, która obejmuje
przeprowadzenie łącznie trzech rocznych kursów nauki języka
polskiego i czeskiego. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem
opracowanego modułu e-learningowego. Odbędzie się także
trzydniowy kurs z lektorem oraz warsztaty końcowe.

Kolejnym działaniem są wizyty przedstawicieli Euroregionu w szkołach podstawowych, podczas których uczniowie w popularnej formie zapoznają się z efektami polsko-czeskiej współpracy oraz zdobywają informacje o Polsce. Wizyty te przeprowadzano w 2019 roku
w ramach projektu pn. „Promocja współpracy w EG” w zgłoszonych
szkołach. Przeprowadzano je także poza projektem, ponieważ zainteresowanie szkół podstawowych tymi działaniami oświatowo-edukacyjnymi było duże. Taka aktywność planowana jest także w przyszłości w ramach bieżącej działalności Euroregionu. Wobec zainteresowania współpracą w ramach euroregionów budujące jest to, że
tematyka dotycząca euroregionów, konkretnie Euroregionu Glacensis, została wprowadzona do programu nauczania w Liceum Ogólnokształcącym im. J. K. Tyla w Hradcu Králové, powiedział Ing. Roman Klíma z Wydziału Grantów Europejskich Urzędu Krajskiego
Kraju Hradeckiego, członek Rady Euroregionu Glacensis. Do jego
słów nawiązała Mgr. Šárka Janečková, wychowawczyni klasy, kie-
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rownik komisji ds. przedmiotu geografia oraz doradczyni zawodowa
w liceum. Tematyka ta została wprowadzona do zajęć w naszej szkole jako element tematu integracja międzynarodowa w ramach nowego planu zajęć w klasach czwartych. Niektórzy uczniowie po raz
pierwszy zetknęli się z tematyką współpracy przygranicznej, choć
mieszkają w miejscu należącym do euroregionu. Głównym celem
działań było przedstawienie uczniom funkcjonowania ugrupowania integracyjnego, jakim jest euroregion, na przykładzie Euroregionu Glacensis, do którego należy także kraj hradecki. Na oficjalnych
stronach internetowych Euroregionu uczniowie poszukiwali odpowiedzi na pytania zapisane na karcie pracy, którą w tym celu opracowano. Pracowali w grupach, więc udzielone odpowiedzi były wynikiem wspólnej pracy i dyskusji. Uczniowie sprawdzali, czym jest Euroregion. Szukali odpowiedzi na to, jak ta forma integracji wpisuje
się w ogólny kontekst europejski. Zaznaczali na mapie nie tylko Euroregion Glacensis, ale także inne euroregiony w Czechach. Szukali podmiotów, które mogą przystąpić do tego ugrupowania, i sprawdzali, na jakich warunkach mogą to zrobić. Kto je finansuje i w jaki
sposób. Następnie starali się wskazać kluczowe problemy i zadania,
jakimi Euroregion się zajmuje. Poznawali konkretne projekty, które były w ten sposób realizowane, i próbowali je sklasyfikować według wspólnych cech. Poszukiwali bezpośrednich korzyści wynikających z tej integracji dla mieszkańców, którzy żyją w tych regionach, w tym ich samych. Końcowym zadaniem było opracowanie
analizy SWOT, która wskaże słabe i mocne strony tej formy międzynarodowej współpracy, pokaże też jej szanse oraz zagrożenia, które
mogłyby się pojawić. Następnie poszczególne grupy prowadziły dyskusję, uzupełniając swoje analizy spostrzeżeniami kolegów i koleżanek. Uczniom udało się osiągnąć wyznaczony cel. Są w stanie ocenić znaczenie, możliwości i efekty współpracy przygranicznej oraz
jej wpływ na rozwój regionu, a także przytoczyć w tym zakresie konkretne przykłady ze swojego otoczenia. Uczniowie lepiej poznali region, w którym mieszkają, oraz możliwości aktywnego uczestnictwa
w życiu regionu w przyszłości. Ze względu na to, że jest to nowe zagadnienie wprowadzone do zajęć w naszej szkole, będziemy w przyszłości rozważali także jakąś formę współpracy bezpośrednio z Euroregionem Glacensis.
Ing. Roman Klíma, Wydział Grantów Europejskich Urzędu
Krajskiego Kraju Hradeckiego
Mgr. Šárka Janečková, wychowawczyni klasy Gymnázium
J. K. Tyla Hradec Králové
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Spotkania członków Euroregionu Glacensis w 2020 roku
tylko zdalnie
W trakcie minionych 24 lat istnienia Euroregionu Glacensis rok
2020 jest pierwszym, gdy ani razu wszyscy członkowie nie mogli
się spotkać na wspólnym posiedzeniu – Konferencji Regionalnej.
W kwietniu przeprowadzono pierwsze posiedzenie, które odbyło
się w formie procedury obiegowej. Kolejne posiedzenie zaplanowane było na grudzień. W ostatnich dniach z nadzieją śledziliśmy
wydarzenia związane z pandemią COVID-19 i do ostatniej chwili
mocno wierzyliśmy, że obostrzenia zostaną złagodzone i będziemy
mogli chociaż jesienne spotkanie członków zorganizować w tradycyjnej formie. Obostrzenia złagodzono, ale wciąż utrzymano ograniczenie dotyczące spotkań w pomieszczeniach zamkniętych i nie
pozostało nam nic innego, jak tylko ponownie ogłosić posiedzenie
Konferencji Regionalnej Euroregionu Glacensis w formie procedury obiegowej. W odróżnieniu od wiosennego posiedzenia to jesienne wzbogacono wirtualnym spotkaniem w formie wideokonferencji, która odbyła się 15 grudnia 2020 roku.
Sekretariat Euroregionu

Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych Gratias Agit dla
pana Juliana Golaka za rozsławianie dobrego imienia
Republiki Czeskiej za granicą
Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie PhDr. Ivan Jestřáb
wręczył w czwartek 22 października 2020 roku nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych Gratias Agit panu Julianowi Golakowi, jednemu z ojców założycieli Euroregionu Glacensis i obecnemu pełnomocnikowi marszałka województwa dolnośląskiego ds. współpracy z Republiką Czeską i Słowacką.
Julian Kazimierz Golak, pionier polsko-czeskiej współpracy regionalnej, wydawca,
polityk, organizator PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, urodził się w 1957
roku w Nowej Rudzie. W latach 1975-1982 pracował
jako drukarz w Zakładach
Graficznych Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, następnie do 1990 roku jako nauczyciel w Technikum Poligraficznym w Nowej Rudzie.
W 1990 roku ukończył kierunek nauczanie społeczne
Kościoła w Archidiecezjalnym Studium Teologicznym
we Wrocławiu. Od 1980 roku
działał w Solidarności jako
działacz i członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we
Wrocławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował akcje protestacyjne w zakładach, w których pracował, i ostatecz-

nie został zwolniony z pracy. Zaangażował się w działalność Polsko-Czechosłowackiej Solidarności oraz zajmował się dystrybucją i wydawaniem nielegalnych czasopism. Po 1989 roku czynnie
uczestniczył w życiu politycznym. Został przewodniczącym Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie w latach 1990-1994, przewodniczącym
Rady Powiatu Kłodzkiego w latach 1998-2002, w latach 19982018 był członkiem Sejmiku
Samorządowego Województwa Dolnośląskiego, a od
2016 roku jego wiceprzewodniczącym. Julian Golak aktywnie działał w latach
80. w Polsko-Czechosłowackiej Solidarności. Za swoją działalność był prześladowany przez ówczesne polskie
władze. Po 1989 roku kontynuował prace na rzecz polsko-czeskich stosunków. Od
1990 roku organizuje PolskoCzeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, a ostatnia edycja
tego wydarzenia poświęcona
była przesłaniu św. Wojciecha dla dziedzictwa duchowego Polaków i Czechów.
Jest głównym propagatorem
tradycji kultury czeskiej na ziemi kłodzkiej. Na początku lat 90.
XX wieku założył i dotąd prowadzi wydawnictwo Ziemia Kłodzka oraz trójjęzyczny polsko-czesko-niemiecki periodyk o tej saBIULETYN 5/2020
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mej nazwie, poświęcony historii i współczesności ziemi kłodzkiej
w duchu pojednania i wzajemnego porozumienia. W 1996 roku
czasopismo „Ziemia Kłodzka” zdobyło nagrodę paryskiej „Kultury”. Julian Golak jest inicjatorem odbudowy nagrobka Arnoszta
z Pardubic w kościele Wniebowzięcia NMP w Kłodzku. Jest także
zwolennikiem i pionierem polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. W 1996 roku był jednym z założycieli Euroregionu Glacensis, którego w latach 1996-1998 był sekretarzem. Julian Golak
jest aktywnym propagatorem polsko-czeskiej przyjaźni. Jego wielokierunkowe działania wykraczają daleko poza ziemię kłodzką,
a umiejętność nawiązywania kontaktów na polsko-czeskim pograniczu, utrzymywania ich i pozyskiwania wciąż nowych partnerów i współpracowników na rzecz polsko-czeskich stosunków zasługuje na wyróżnienie. Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych
Gratias Agit za rozsławianie dobrego imienia Republiki Czeskiej
za granicą została zainicjowana w 1997 roku jako uhonorowanie
dla wyróżniających się osób i organizacji za wzorcowe działania
w sferze pozarządowej. Nagroda Gratias Agit, przyznawana przez
ministra spraw zagranicznych RCz za rozsławianie dobrego imienia Republiki Czeskiej za granicą, może zostać przyznana – bez
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względu na narodowość i obywatelstwo oraz niezależnie od kraju
pochodzenia i obecnego pobytu – osobom, które w wyniku swojej długotrwałej działalności wykraczającej poza ramy obowiązków zawodowych lub w wyniku ważnego czynu w sposób świadomy przyczyniły się lub przyczyniają do rozsławiania dobrego imienia Republiki Czeskiej za granicą. Nagrodę tę otrzymali między
innymi Mariusz Szczygieł (2009) oraz Agnieszka Holland (2014).
To był dla nas wielki zaszczyt móc uczestniczyć w tej uroczystości
w Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie.
Bartosz Bartniczak – dyrektor EUWT NOVUM
Miroslav Vlasák – wicedyrektor EUWT NOVUM
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Program współpracy transgranicznej
Republika Czeska–Polska 2021–2027

Przygotowania do nowego programu współpracy transgranicznej Republiki Czeskiej i Polski na okres 20212027 idą pełną parą. Chociaż punkty przygotowywanego programu są coraz bardziej konkretne, to należy podkreślić, że wszystkie przytaczane tu informacje to na razie informacje wstępne, które wynikają z dotychczasowych prac grupy roboczej i do tej pory nie zostały oficjalnie zatwierdzone. Najciekawszymi nowościami są
niektóre nowe dziedziny wsparcia, takie jak wspieranie różnorodności biologicznej i dostosowania do zmian
klimatu oraz modernizacja transgranicznych linii kolejowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe elementy
nowego programu.

GŁÓWNE DZIEDZINY WSPARCIA:

1. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw (transgraniczne wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw
w zakresie tworzenia struktur sieciowych, wchodzenia na
sąsiedni rynek, wdrażania innowacji) – wsparcie pośrednie.
2. Środowisko (dostosowanie do zmiany klimatu, zapobieganie ryzyku i wspieranie odporności na klęski żywiołowe, sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w środowisku miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia).
3. Transport (modernizacja transgranicznych linii kolejowych i połączeń drogowych, w tym mostów, przygotowanie
projektowe transgranicznych projektów transportowych,
homologacja/certyfikacja taboru kolejowego, cyfryzacja
w transgranicznym transporcie drogowym i kolejowym).
4. Sfera społeczna (wspieranie niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego, ogólnie dostępna infrastruktura turystyczna, wspieranie transgranicznych produktów i ofert turystycznych, edukacja i staże wymienne

w zakresie turystyki, budowa i oznakowanie nowych ścieżek i szlaków turystycznych).
5. Interreg (tworzenie struktur sieciowych instytucji,
kształcenie językowe, staże wymienne, transfer doświadczeń i dobrych praktyk, Fundusz Mikroprojektów).

OBSZAR WSPARCIA:

Podobnie jak w poprzednim okresie (województwo opolskie, części województw dolnośląskiego i śląskiego, kraje liberecki, hradecki, pardubicki, ołomuniecki i morawsko-śląski). Nowością będzie określenie specyficznego obszaru
wsparcia dla konkretnych dziedzin wsparcia lub w poszczególnych naborach wniosków projektowych.

POZIOM DOFINANSOWANIA Z EFRR:

Prawdopodobnie 80%, finansowanie ex-post.

POZIOM DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU
PAŃSTWA RCZ:

Na razie nie jest pewne, w obecnym okresie wynosi 5%.

KWALIFIKOWALNI WNIOSKODAWCY:

Specyficznie wg dziedzin wsparcia (celów polityki). Ogólnie
co do zasady są kwalifikowalne podmioty sektora publicznego i non-profit.

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW:

Prawdopodobnie zachowana zostanie część alokacji przeznaczona na małe projekty, która będzie zarządzana przez
poszczególne euroregiony w ramach tzw. funduszy mikroprojektów. W przeciwieństwie do obecnego okresu powinny zostać wycofane tzw. projekty „najniższej jakości” typu C
(realizowane tylko przez jeden podmiot bez partnera z drugiej strony granicy).
Maciej Molak
BIULETYN 5/2020
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Projekt: Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin
na polsko-czeskim pograniczu
Numer projektu: CZ.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836
Partnerzy projektu: Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Obec Bílá
Voda i Gmina Złoty Stok
Rozpoczęcie projektu: 01.03.2019
Zakończenie projektu: 31.03.2022
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 2 492 397,18 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2 118 537,60 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 29 416,53 EUR
Kamieniec Ząbkowicki, Złoty Stok i Bílá Voda to partnerzy
realizujący projekt pn. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką
rozwoju gmin na polsko-czeskim pograniczu. Co łączy tych
partnerów w ramach projektu? Jak wskazuje tytuł projektu,
łączy ich wspólna historia niderlandzkiej księżnej Marianny
Orańskiej. Księżna była ważną postacią, która pozostawiła
w tym regionie polsko-czeskiego pogranicza trwałe ślady.
Jej pełne imię to Wilhelmina Fryderyka Luiza Charlotta
Marianna, w Polsce była jednak znana jako Marianna
Orańska (1810-1893). Była bardzo wykształcona i za swojego
życia zleciła m.in. budowę pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim.
Przebywała też w Złotym Stoku i Bilej Vodzie.
Partnerzy projektu chcą zaprezentować jej spuściznę poprzez
kilka działań. Dotyczą one rewitalizacji części pałacu w Kamieńcu
Ząbkowickim, rewitalizacji kościoła w Złotym Stoku, wymiany
konstrukcji dachowej i budowy strychu w budynku Muzeum
Izolacji, Internowania i Integracji w Bilej Vodzie. Muzeum
mieści się w centrum tej malowniczej miejscowości, w pobliżu
kościoła pielgrzymkowego pw. Nawiedzenia Maryi Panny
i gimnazjum pijarów. Dzięki temu w Bilej Vodzie powiększy się
przestrzeń wystawiennicza i muzealna, powstanie tu również
stała ekspozycja poświęcona Mariannie Orańskiej i historii tego
regionu. Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania
istniejącego potencjału historycznego zasobów kulturowych
oraz zwiększenia ruchu turystycznego poprzez przedstawienie
pamiątek związanych z życiem i działalnością niderlandzkiej
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księżnej na terenie Śląska, podzielonego między Monarchię
Habsburską a Prusy. Ma ambicje, by stać się transgranicznym
produktem turystycznym znacznie wzbogacającym ofertę
turystyczną polsko-czeskiego pogranicza.

EUROREGION GLACENSIS

Projekt: Poprawa dostępności i odnowa atrakcji kulturowych
w obszarze pogranicza polsko-czeskiego
Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001779
Partnerzy projektu: Gmina Lewin Kłodzki i Městys Nový Hrádek
Rozpoczęcie projektu: 01.07.2019
Zakończenie projektu: 30.06.2021
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 542 215 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 460 882 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 11 511 EUR

w dzielnicy Dlouhé i prowadzi w kierunku granicy. Ma 764,74
m długości i 3 m szerokości. Do nowo zbudowanej ścieżki
rowerowej po stronie czeskiej dołącza na granicy nowa ścieżka
rowerowa po stronie polskiej. Wspólna ścieżka rowerowa

Region Nový Hrádek-Lewin Kłodzki położony jest
na malowniczym przedgórzu Gór Orlickich. Gmina
Lewin Kłodzki i miasto Nový Hrádek wprawdzie
sąsiadują ze sobą, ale wciąż jeszcze dzieli je granica
państwa. Kiedyś był to jeden wspólny obszar, który
został w przeszłości podzielony administracyjnie,
co spowodowało zerwanie wszelkich kontaktów
handlowych i społecznych. Istnieje tu wiele
atrakcji przyrodniczych i kulturowych, które
zostały w bieżącym roku fizycznie transgranicznie
połączone zbudowanymi ścieżkami rowerowymi.

umożliwi przede wszystkim bezpieczny przejazd
rowerzystom i przejście pieszym kierującym się na
drugą stronę granicy.
Dzięki realizacji projektu zbudowano wspólną drogę,
która z pewnością przyczyni się do odnowienia
dobrych sąsiedzkich i przyjacielskich stosunków
oraz przyczyni się do udostępnienia i podniesienia
potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
regionu Lewin Kłodzki-Nový Hrádek, dzięki czemu
zostanie połączona i wzbogacona wspólna oferta
turystyczna dla rowerzystów i pieszych turystów.

W ramach projektu zbudowano trzy odcinki ścieżek
rowerowych, przy czym dwa łączą się bezpośrednio
– prowadzą do granicy państwa i stanowią całość.
Trzeci udostępnia kolejne atrakcje Lewina Kłodzkiego
– ogród japoński w Jarkowie oraz zabytkowy most
kolejowy, przy którym w pierwszej połowie 2021 roku
zostanie zamontowane oświetlenie. Na wiosnę przy
ścieżkach rowerowych zostaną umieszczone elementy
drobnej infrastruktury oraz tablice informacyjne.
Ścieżka rowerowa po stronie czeskiej zbudowana
w 2020 roku prowadzi trasą dawnej gruntowej
drogi, która służyła jako polna droga. Znajduje się
na północny wschód od miasteczka Nový Hrádek,
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Kolejne nowe obiekty na Czesko-Polskim Szlaku Grzbietowym
Chociaż jesienią i w końcówce 2020 roku towarzyszy nam druga fala pandemii koronawirusa i wprowadzanie obostrzeń po obu
stronach granicy, projekt Szlaku Grzbietowego nie spowalnia i działania inwestycyjne z powodzeniem zbliżają się do końca.
Wprawdzie nie uniknęliśmy pewnych drobnych utrudnień, ale wszystkie udało się pomyślnie pokonać.

Czerniec
W polskich lasach, niedaleko granicy, na żółtym szlaku turystycznym znajduje się góra Czerniec, będąca drugim co do wysokości szczytem Gór Bystrzyckich. Na wysokości 841 m n.p.m.
znajdowała się dawniej wieża widokowa, a obecnie – dzięki projektowi – znowu tam stoi. Przy dobrej widoczności można oglądać z jej szczytu nie tylko najbliższy szczyt Jagodnej i ukryty
w dolinie kościół w Neratovie, ale także Masyw Śnieżnika, Suchý
vrch oraz część Gór Orlickich. Drewniany obiekt jest zwieńczeniem polsko-czeskiej współpracy. Został sfinansowany przez polskiego partnera projektu Gminę Międzylesie, a wykonawcą była

Neratov
Niemal rok po ukończeniu czesko-polskiego mostu Jańskiego
przez Dziką Orlicę w Neratovie zakończono także budowę informacji turystycznej zlokalizowanej w miejscu dawnej oczyszczalni ścieków. Znajduje się u podnóża kościoła pielgrzymkowego
pw. Wniebowzięcia Maryi Panny. Na przełomie 2020 i 2021 roku
będzie ona w pełni wyposażona i oddana do użytku. Już wkrótce będzie więc służyła turystom i pielgrzymom, coraz liczniej odwiedzającym to wyjątkowe miejsce.
Po zwiedzeniu kościoła, w którym dzięki szklanemu dachowi panuje niezwykła atmosfera, można przez most udać się do jednej
z nowych wież widokowych. Żółty szlak prowadzi do Poniatowa, skąd po niebieskim szlaku w lewo można dojść na szczyt Jagodnej lub w prawo na Czerniec. Na szczytach stoją kolejne dwie
nowe wieże widokowe zbudowane w ramach projektu Szlaku
Grzbietowego.
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czeska firma Tesmen z Červenego Kostelca. Tę współpracę transgraniczną wprawdzie na pewien czas skomplikowało zamknięcie
granic na wiosnę, jednak wszystko udało się z powodzeniem sfinalizować i wieża widokowa już wita pierwszych turystów.
Wykonawca: TESMEN spol. s r.o.
Wartość inwestycji: 472 927 PLN
Termin realizacji: lipiec 2019 – październik 2020
Wysokość n.p.m.: 841 m
Wysokość wieży widokowej: 23,40 m

Wykonawca: KERSON spol. s r.o.
Wartość inwestycji: 7 565 695,01 CZK
Termin realizacji: grudzień 2019 – październik 2020
Wysokość n.p.m.: 615 m

EUROREGION GLACENSIS

Nový Hrádek
Niedaleko miasteczka Nový Hrádek na szczycie Šibeník powstała kolejna unikatowa budowla. Ze słupa dawnej elektrowni wiatrowej powstała wieża widokowa połączona kładką z nową informacją turystyczną urządzoną w obiekcie dawnej stacji transformatorowej. To przykład unikatowego zaadaptowania nieczynnych obiektów do pełnienia nowej funkcji. Dzięki oryginalnemu
rozwiązaniu architektonicznemu obiekt jest doskonałym kandydatem do konkursu na budowlę roku. W celu poprawy dostępności zostanie też udostępniony mały parking na 10 samochodów.
Z powodu ograniczeń związanych z koronawirusem wieża czekała na platformę widokową nieco dłużej niż początkowo planowano, ale w połowie listopada platforma została już zamontowana.

Wejście na platformę mieszczącą się na wysokości 30 m to
wprawdzie nie lada wyzwanie, ale nagrodą są piękne widoki roztaczające się nie tylko na Nový Hrádek, ale także szczyty Gór Orlickich, część Polski, zbiornik wodny Rozkoš lub Kuněticką horę
koło Pardubic.
Wykonawca: Průmstav Náchod s.r.o.
Wartość inwestycji: 16 512 676,76 CZK
Termin realizacji: styczeń 2020 – listopad 2020
Wysokość n.p.m.: 674 m
Wysokość wieży widokowej: 30,50 m (45,70 m z masztem)
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Orlica
Dziesiątą i ostatnią wieżą widokową, której budowę zakończono
w 2020 roku oraz w ramach całego projektu, jest wieża na Orlicy. Na wysokości 1084 m n.p.m., na najwyższym szczycie polsko-czeskiej granicy. Gmina Duszniki-Zdrój zbudowała drewnianą wieżę widokową, stojącą w połowie drogi między dwoma ważnymi schroniskami Gór Orlickich: Čihalka nad Olešnicą i Masarykova chata na Šerlichu. To kolejny obiekt odtworzony w miejscu, w którym dawniej stała wieża.

Kampania marketingowa

W związku z zaawansowaniem realizacji projektu w pełni
prowadzona jest kampania marketingowa, za którą
odpowiedzialne są kraje samorządowe: Hradecki, Pardubicki,
Ołomuniecki i Liberecki, Euroregion Glacensis oraz
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Rozpoczęto już prace
nad nowym kształtem portalu www.hrebenovka.cz, na którym
można nie tylko uzyskać informacje dotyczące przebiegu szlaku
i jego atrakcji turystycznych, ale także dzięki wirtualnym
spacerom można odwiedzić najważniejsze miejsca lub obejrzeć
nowe spoty promocyjne. Spoty umieszczone są także na
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Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane CAKO Sp. z o.o.
Wartość inwestycji: 798 973,56 PLN
Termin realizacji: kwiecień 2020 – listopad 2020
Wysokość n.p.m.: 1084 m
Wysokość wieży widokowej: 25,50 m

stronach Euroregionu pod adresem www.euro-glacensis.cz/
spotyhrebenovka.html oraz na kanale YouTube „Euroregion
Glacensis”. Na 2021 rok tradycyjnie przygotowywany jest okrągły
kalendarz, którego kartki będą zdobione właśnie wieżami
widokowymi z projektu Szlaku Grzbietowego.
Aktualne informacje można śledzić, a także samemu
udostępniać na portalu społecznościowym Instagram. Pod
hasztagiem #zazijhrebenovku znajdują się zdjęcia z całej trasy
Szlaku Grzbietowego od Gór Izerskich po Jesioniki. Stąd są
bezpośrednio połączone także ze stronami hrebenovka.cz

EUROREGION GLACENSIS

Nasze obiekty zdobywają kolejne nagrody
Wieża widokowa na Wielkiej Desztnej zbiera jedną nagrodę za
drugą.
Dnia 23 listopada w ramach Czeskiej Nagrody za Architekturę
wieża zdobyła nagrodę Agencji Ochrony Przyrody i Krajobrazu
RCz za najbardziej inspirujące rozwiązanie obiektu dominującego w krajobrazie przyrodniczym. „Agencja doceniła
w szczególności przyjazny
stosunek nowego obiektu
do środowiska oraz odpowiednią wysokość uwzględniającą dorastające okoliczne drzewa, użycie drewna jako naturalnego materiału w widocznej części
konstrukcji oraz oryginalność kształtu, dzięki któremu można z daleka oglądać
prosty pion budowli. Obu-

dowa, wyglądająca jak efekt oddziaływania deszczu i wiatru, odzwierciedla
typowe warunki klimatyczne najwyższych partii Gór Orlickich”.

Projekt: Poprawa dostępności transportowej
Gór Orlickich i Bystrzyckich
Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000735
Partnerzy projektu: Královéhradecký kraj, Powiat Kłodzki
Rozpoczęcie projektu: 01.03.2017
Zakończenie projektu: 31.12.2021
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 11 162 980,94 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9 488 532,00 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 403 770,00 EUR
Góry Orlickie i Bystrzyckie to dwa ważne regiony turystyczne
na polsko-czeskim pograniczu. Równolegle do grzbietu Gór
Orlickich po stronie polskiej leżą Góry Bystrzyckie z najwyższym szczytem Jagodną (977 m n.p.m.). Granicę państwową
stanowi rzeka Dzika Orlica (ok. 30 km), której źródło znajduje się na rozległych wrzosowiskach po stronie polskiej. Dzięki
realizacji projektu w 2020
roku w tym atrakcyjnym
pod względem turystycznym przygranicznym regionie, leżącym na terenie
dwóch państw, poprawi się
niewystarczająca dotychczas jakość infrastruktury drogowej, co przyczyni się do lepszej dostępności ważnych atrakcji turystycznych.
Przedmiotem
projektu
była modernizacja dróg nr
III/3111, III/31010, III/3109
w Republice Czeskiej leżą-

cych na terenie Parku Krajobrazowego Góry Orlickie. Po polskiej
stronie zmodernizowano drogę powiatową nr 3236D na odcinku
Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka, która bezpośrednio łączy się z drogą wojewódzką nr 389, prowadzącą do przejścia granicznego Mostowice - Orlické Záhoří.
Przedmiotem robót po stronie czeskiej było odnowienie nawierzchni jezdni na odcinkach dróg 3. kategorii III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orlických horách, III/3109 Rokytnice
- Říčky v Orlických horách oraz III/31010 w miejscowości Říčky
v Orlických horách oraz towarzyszących obiektów. Remontowane odcinki znajdują się przede wszystkim poza terenem zabudowanym miasta Rokytnice v Orlických horách, na terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym gminy Říčky v Orlických
horách oraz poza terenem
zabudowanym gminy Orlické Záhoří w powiecie Rychnov nad Kněžnou.
Modernizacja dróg polegała na frezowaniu jezdni, naprawie zniszczonych poboczy, wzmocnieniu konstrukcji jezdni, położeniu nowych
warstw asfaltu, odnowieniu systemu odwadniającego, w tym przepustów, odnowieniu i wymianie poziomego i pionowego oznakowania drogowego oraz wymianie lub uzupełnieniu ba-
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rierek. Jak wspomniano powyżej, elementem projektu po stronie czeskiej jest także odbudowa i remont przepustów i mostów.
Jeszcze jeden przepust i most w Orlickim Záhoří budowane będą
w 2021 roku. Nie przeszkadza to jednak, by już teraz korzystać ze
zmodernizowanych dróg. Samorząd Kraju Hradeckiego w ramach
tego projektu zmodernizował już łącznie 17,12 km dróg.
Drogi są wykorzystywane nie tylko do podróży lokalnych między
tymi miejscowościami, ale są także głównymi trasami wykorzystywanymi przez osoby odwiedzające Góry Orlickie. Realizacja
projektu przyczyni się do zwiększenia potencjału endogenicznego obszaru, poprawy dostępności zasobów przyrodniczych i kulturowych Gór Orlickich i części ziemi kłodzkiej. W wyniku poprawy dostępności transportowej obszaru zwiększy się liczba turystów, co wpłynie na poprawę zatrudnienia przede wszystkim
w dziedzinie turystyki.
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Czarna Góra zaprasza do aktywnego wypoczynku!
Czarna Góra Resort to całoroczny ośrodek górski położony
w malowniczym masywie Śnieżnika. Latem to prawdziwy
raj dla rowerzystów i miłośników turystyki górskiej. Zimą
staje się jednym z najlepszych ośrodków narciarskich
w kraju, prezentujący doskonałą infrastrukturę narciarską
i noclegową. Czarna Góra Resort to najlepsze stoki na Dolnym
Śląsku, blisko 60 ha atrakcji, komfortowy wypoczynek
i pyszne jedzenie.

czeskim Paprsek i miastem Stare Mesto), zwolennicy tej formy
zimowej aktywności mogą skorzystać łącznie z ponad 200
km ratrakowanych i oznakowanych tras, zlokalizowanych
w najbliższym sąsiedztwie Czarna Góra Resort. Warto
wspomnieć: aby szybko dotrzeć do trasy prowadzącej na Śnieżnik,
należy skorzystać z wyciągu Żmija.

Korzyści

Do dyspozycji Gości jest aż czternaście tras, w tym jedna
dojazdowa i pięć polan narciarskich, o łącznej długości 14
kilometrów. Cztery stoki szczycą się długością powyżej 1000
metrów, a najdłuższy z nich ciągnie się przez niemal 1700
metrów. W Czarna Góra Resort w Siennej w Gminie Stronie
Śląskie, znakomicie odnajdą się narciarze i snowboardziści
o różnym stopniu zaawansowania. W skład naszej rozbudowanej
infrastruktury wchodzą zarówno łagodnie nachylone stoki
– idealne do nauki jazdy dla początkujących, jak i czarna
trasa A, która została zaprojektowana z myślą o najbardziej
doświadczonych miłośnikach sportów zimowych.

Czarna Góra Resort oferuje jeden karnet, który pozwala na
korzystanie ze wszystkich wyciągów, kolei oraz tras zjazdowych
znajdujących się na jego terenie. Za transport na stoku
odpowiada sześć wyciągów, trzy koleje linowe oraz trzy taśmy.
Wyróżniającą się wśród nich jest sześcioosobowa, nowoczesna
Luxtorpeda, która dociera do górnej stacji kolei linowej na
Czarnej Górze (na wys. 1150 m n.p.m.). Nie ustępują jej dwie
4-osobowe koleje, w tym jedna prowadząca prosto na Żmijowiec
(1100 m n.p.m.), a także cztery wyciągi typu BabyLift. Dodatkowo
w samym sercu ośrodka znajdują się cztery wypożyczalnie
sprzętu zimowego i szkółki narciarskie rekomendowane przez
Czarna Góra Resort.

Biegówki

Ratrakowanie i nocne jazdy

Okolice Czarnej Góry (1205 m.n.p.m) to mekka dla narciarzy
biegowych, których ulubiony sport potrafi być równie wymagający,
jak zjazdy na stoku. W naszej najbliższej okolicy znajdziesz wiele
tras biegowych o zróżnicowanym stopniu trudności. W Masywie
Śnieżnika oraz pobliskich Górach Bialskich stworzono największy
w Polsce system tras narciarstwa biegowego. Ogrom dobrze
przygotowanych szlaków przyciąga miłośników zimowych
wycieczek i – co oczywiste – samych biegówek. Dzięki owocnej
współpracy z czeskimi partnerami (głównie ze schroniskiem

Wszystkie nasze trasy są ratrakowane dwa razy dziennie,
a za dośnieżanie odpowiada nowoczesny, zautomatyzowany
system naśnieżania oraz wykwalifikowany zespół nadzorujący
– SnowCrew. Mamy też coś dla miłośników długiej jazdy!
Pomimo krótkich, zimowych dni, szusowanie w Czarna Góra
Resort nie musi kończyć się wraz z zachodem słońca. Własnym
oświetleniem cieszy się aż siedem tras oraz cztery polany
szkoleniowe (najdłuższa ma nawet 1680 m), dlatego jazdą na
nartach można się cieszyć także po zmroku.
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Atrakcje dodatkowe

Jedną z największych atrakcji Czarna Góra Resort jest najdłuższy w Polsce, dwuosobowy Alpine Coaster Czarna Żmija. To 33 wagoniki
mknące 950-metrowym torem z prędkością 40 km/h. Ekscytująca trasa wiedzie przez trzy pętle, las oraz wiadukt nad potokiem. Widoki
są naprawdę ujmujące. Czarną Żmiją mogą zjeżdżać zarówno dorośli, młodzież, jak i dzieci wraz z opiekunami. Wystarczy zająć miejsce
w jednym z kolorowych wagoników, zapiąć pasy… i dobrze się bawić! Gwarantujemy, że po jeździe wyjdziecie z wagonika z szerokim
uśmiechem!
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Naśnieżanie

Posiadamy nowoczesny system naśnieżania, który na bieżąco modernizujemy,
aby zapewnić idealne warunki na stoku, bez względu na pogodę. W utrzymaniu
stoków pomaga również najnowsza flota ratrakowa, która od 2017 roku, co roku
uznawana jest za najnowocześniejszą w Polsce. Poza infrastrukturą oraz flotą
pojazdów i maszyn, dbamy przede wszystkim o rozwój naszych pracowników.
Blisko współpracujemy m.in. ze Snow Support (odpowiedzialni m.in. za organizacje
Igrzysk w Soczi), które zapewniają naszej kadrze stałe szkolenia i dostęp do
najnowszych rozwiązań technologicznych. Dodatkowo od 2018 roku powołany
jest dedykowany zespół o nazwie „Snow Crew”, który specjalizuje się wyłącznie
w utrzymaniu i modernizacji tras narciarskich. Wszystkie skrupulatnie prowadzone
przez nas działania, pozwalają uzyskać nam alpejski standard ośrodka.
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Wywiad– Zbigniew Czendlik
Niniejszy wywiad przeprowadzono w czasie osobistej wizyty
u rzymskokatolickiego księdza Zbigniewa Czendlika w jego
parafii w Lanškrounie. Pytania zadawał sekretarz stowarzyszenia p. Štefek.
Wiem, że Ksiądz urodził się w Polsce i od wielu lat mieszka w Czechach. Jest Ksiądz bardziej Polakiem czy Czechem?
Jestem polskim obywatelem w Republice Czeskiej. W tej kwestii
mam lekką schizofrenię. Już wiele lat temu, po którymś powrocie do swojej rodzinnej miejscowości, stwierdziłem, że jestem
trochę obcokrajowcem w miejscowości, w której dorastałem.
Wiele osób, które pamiętałem, już zmarło, wielu się wyprowadziło, nowi się urodzili. Po upływie tych wielu lat nie mam już
tam żadnych więzi społecznych. Tylko te rodzinne. Czuję więc,
że mój dom jest tutaj, w Lanškrounie.
Jaką największą różnicę postrzega Ksiądz między polską
a czeską mentalnością?
To bardzo ciekawe, ale myślę, że polska i czeska mentalność
bardzo się różnią, chociaż jesteśmy sąsiadami. Być może wynika
to z tego, że Polacy, Morawianie, a także Słowacy są Słowianami, natomiast Czesi to bardziej Germanie. Polacy są bardziej towarzyscy, nastawieni na życie rodzinne i przyjacielskie. Czesi są
bardziej zamknięci w sobie. Mam taką koncepcję, która wynika z moich obserwacji. Narody, które mają dostęp do morza, są
bardziej otwarte na świat. Dlatego też ta narodowościowa walka o dostęp do morza. To dla kraju bardzo ważne, to okno na
cały świat.
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Coraz częściej spotykamy Polaków w obcych krajach. Wiem,
że w Londynie jest duża polska społeczność, więc oni są naprawdę bardzo otwarci na świat.
To prawda. Po przystąpieniu do strefy Schengen i otwarciu granic miliony Polaków wyjechało do pracy za granicę. Przede
wszystkim była to migracja ekonomiczna. Polacy to naród, który przyrównałbym do narodu izraelskiego lub armeńskiego,
ponieważ także te narodowości rozsiane są po całym świecie.
Może ma na to wpływ historia, czasy, gdy Polska w ogóle nie
istniała, nie miała swojego państwa, lub miała, ale nie utożsamiała się z nim. Polacy wszędzie czują się dobrze.
Jest Pan księdzem, co jest najtrudniejsze w tej posłudze dla
ludzi?
Myślę, że w moim zawodzie nie ma dla mnie trudnych rzeczy.
Robię to, co mnie całkowicie wypełnia, co sprawia mi przyjemność i daje satysfakcję. Moja praca daje mi ogromną radość. Kiedyś ktoś mnie zapytał, jak mogę być księdzem w Czechach, w tak
ateistycznym środowisku? Odpowiedziałem, Pan Bóg zapłać za
to, przynajmniej mam pracę. Gdybym pracował w mocno katolickim środowisku, nie miałbym co robić. Dla mnie bardzo interesująca jest rozmowa z kimś, kto ma inny światopogląd, dzięki
takiemu człowiekowi możemy posunąć się gdzieś dalej.
Umie sobie Ksiądz wyobrazić, że byłby kimś innym niż księdzem?
Jestem księdzem i w niczym mnie to nie ogranicza. Bywam
moderatorem, organizatorem imprez społecznych i kultural-
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nych. Czasami nawet uatrakcyjniam to aktorstwem. To wszystko jest możliwe

ści, niezmiernie szanuję dar wolności i ten okres mnie w tym
ogranicza.

Teraz znajdujemy się w takim szczególnym czasie COVIDu.
Jak Ksiądz na to patrzy? To czas na refleksję? Jak bardzo
wpłynęło to na Księdza działalność?
Rozmawiamy teraz w czasie adwentu. Muszę powiedzieć, że
w życiu nie miałem tak spokojnego adwentu i trochę się tym denerwuję. Obecna sytuacja też wpływa na to zdenerwowanie. Ludzie zwracają się do mnie z wieloma pytaniami, potrzebują się
wygadać, poskarżyć. Samo słuchanie lub czytanie tych historii
działa na mnie depresyjnie. Z przesadą już mówię, że nawet ja
niedługo będę potrzebował psychiatry. Niestety, nie mam żadnej rady czy wskazówki, jak ci ludzie mają rozwiązywać swoje
problemy w relacjach czy problemy egzystencjalne. Jestem w podobnej sytuacji, jak wszyscy ludzie wokół. Mnie też to dotyka i trudno mi się z tym pogodzić. Jestem z natury ekstrawertykiem, który potrzebuje otwartych drzwi. Jestem człowiekiem
otwartym na świat i te różne obostrzenia, których przestrzegam, bardzo mnie męczą. Jestem wielkim miłośnikiem wolno-

Ostatnie pytanie. Czy ma Ksiądz jakieś przesłanie dla czytelników naszego Biuletynu?
Mieszkam tu w Czechach od wielu lat i nie jest przyjemny dla
mnie, jako Polaka, ten niekorzystny medialny wizerunek Polski i Polaków ogólnie. Ale wiem, że wizerunek medialny to nie
jest rzeczywisty obraz. W swoim życiu już nieraz się przekonałem, mówiąc w cudzysłowie i z przesadą, że najwłaściwsze
zdanie o mnie mają ci, którzy mnie nigdy osobiście nie spotkali. I dokładnie to samo dotyczy postrzegania Polski. Tak jakoś
to w naszym życiu działa. Za bardzo ważne uważam jednak to,
że dzięki Unii Europejskiej nasze narody bardziej się na siebie
otworzyły, a to, co nas najbardziej zbliża, to wzajemny dialog
i komunikacja. Myślę, że Państwa Biuletyn odgrywa w tym zakresie ważną rolę.
A czego życzę Czytelnikom? Wszystkim życzę, byśmy się
sobą przede wszystkim interesowali.

Euroregion Glacensis na 2021 rok przygotowuje:
Instrukcja turystyczna dotycząca podróży do Polski
Przeznaczona dla podróżujących na przygraniczne
tereny Polski. Opracowanie będzie zawierało dziesięć
propozycji jedno- i dwudniowych wycieczek na Dolny
Śląsk z podstawowymi informacjami nt. odwiedzanych
atrakcji w formie opisowej oraz zdjęć. Dodatkowo
zamieszczone zostaną przydatne wskazówki, m. in.
jakim grupom docelowym polecana jest wybrana
wycieczka, sposób transportu, dostępność cenowa,
godziny otwarcia, czas zwiedzania. Instrukcja będzie
wydana w formie papierowej, ale będzie dostępna także
w postaci elektronicznej. Więcej informacji na
www.euro-glacensis.cz/polskojinak.

Nauka języka polskiego
Od października 2020 do czerwca 2021 roku trwać
będzie pierwszy kurs języka polskiego/czeskiego dla ok.
100 uczestników. A jak to działa? Uczestnicy otrzymują
hasło do modułu e-learningowego, po czym mogą
rozpocząć naukę. W ciągu jednego roku szkolnego
kursant musi przerobić 36 lekcji (każda lekcja ma ok. 30
zadań), w tym testy. W trakcie kursu uczestnik wysłucha
też zdalnych wykładów lektora i odbędzie trzydniowe
wspólne praktyczne spotkanie z lektorami oraz weźmie
udział w warsztatach zamykających kurs. Od września
2021 roku ruszy nabór kolejnych uczestników do drugiej
edycji kursu. Więcej informacji na
www.euro-glacensis.cz/vzdelavani.

Publikację pt. „Woda podstawą życia”
Nowa publikacja ukaże się pod koniec 2021
roku. Będzie to ciekawe opracowanie książkowe
przedstawiające wodę w jej różnorodnych formach:
jako źródełka, rzeki, jeziora, mokradła, a także obiekty
hydrotechniczne: młynówki i zbiorniki wodne.
Autorzy pokażą również sposoby wykorzystywania
wody w naszym codziennym życiu, gdy do celów
rekreacyjnych korzystamy z wody w postaci
żeglownych rzek – turystyka wodna, do produkcji
energii elektrycznej w postaci elektrowni wodnych, po
wykorzystanie jako źródło wody pitnej.
Szczegóły na www.euro-glacensis.cz/voda.
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Aktualnie w Funduszu Mikroprojektów
IX posiedzenie EKS (październik 2020)
Dnia 23 października 2020 r. odbyło się IX posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis – całe posiedzenie przeprowadzono tym razem w formie on-line wideokonferencji. Na
posiedzeniu omówiono mikroprojekty złożone w 8. naborze do
FMP, w ramach którego składano wnioski do osi priorytetowej
4. Z łącznej liczby 32 mikroprojektów złożonych do rozpatrzenia członkom EKS dofinansowanie otrzymało 29 mikroprojektów. W listopadzie wszyscy wnioskodawcy otrzymali informację
o wynikach posiedzenia EKS i z wnioskodawcami, których projekty zostały zatwierdzone, są obecnie podpisywane umowy o dofinansowanie. Listę zatwierdzonych mikroprojektów można pobrać także ze stron internetowych www.euroregion-glacensis.
ng.pl i www.euro-glacensis.cz.
X posiedzenie EKS (marzec 2021)
Zarządzający FMP przygotowują obecnie kolejne mikroprojekty
do dofinansowania – są to projekty złożone w naborze zakończonym z dniem 30.09.2020 r. (oś priorytetowa 4) oraz w naborze zakończonym z dniem 30.10.2020 r. (oś priorytetowa 2).

W osi priorytetowej 4 złożono łącznie 36 wniosków projektowych, a do osi priorytetowej 2 wpłynęło w sumie 28 mikroprojektów. Przeprowadzono już kontrolę formalną oraz kontrolę kwalifikowalności, następnie projekty zostaną przekazane do oceny punktowej ekspertom regionalnym i zostaną przygotowane,
by członkowie Euroregionalnego Komitetu Sterującego mogli je
omówić na X posiedzeniu, które odbędzie w marcu 2021 roku.
Kolejne nabory do FMP
Na IX posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego zatwierdzono także termin nowego naboru do FMP, który został
ogłoszony z dniem 31.10.2020 r. i potrwa do 30.04.2021 r. Nabór ten dotyczy tylko projektów składanych do osi priorytetowej
4. Ponadto określono warunek, że realizacja wniosków projektowych składanych w tym naborze musi się zakończyć najpóźniej 31.12.2022 r. Mikroprojekty złożone w tym naborze będą
zatwierdzane na XI posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które planowane jest na wrzesień 2021 roku.
Jana Čejpová
kierownik Funduszu Mikroprojektów

Gdzie skorzystano ze środków z Funduszu
Mikroprojektów w Euroregionie?
Mikroprojekt: CZ.11.2.45/0.0/0
.0/16_008/0001679
Tytuł: „Mini singletrack turystyczna trasa rowerowa”
Wnioskodawca:
Gmina Miejska Nowa Ruda
Partner Projektu:
Mésto Broumov

Projekt ma na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających
Ziemię Noworudzko-Broumovską poprzez uruchomienie kolejnej
atrakcji turystycznej w bezpośrednim sąsiedztwie Góry Wszystkich
Św. (wieża widokowa odrestaurowana w ramach pl-cz projektu
"Widoki bez granic") oraz drogi rowerowej łączącej Nową Rudę
z Broumovem. W ramach projektu powstała mini trasa typu
singletrack wykorzystywana do turystyki sportowej w atrakcyjnym
turystycznie środowisku.

Mikroprojekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001780
Tytuł projektu: „Świętujemy dziesięcioletnią współpracę gmin
Paszowice i Rapotín”
Wnioskodawca: Gmina Rapotín
Partner projektu: Gmina Paszowice
Celem projektu było pogłębienie dziesięcioletniej już współpracy
gmin partnerskich oraz nawiązanie współpracy między szkołami
podstawowymi z Paszowic i Rapotína. Dzieci wraz z nauczycielami
uczestniczyły we wspólnych spotkaniach oraz w wydarzeniach
sportowych i turystycznych organizowanych po obu stronach granicy.
Elementem towarzyszącym tym działaniom było poznawanie atrakcji
turystycznych w regionach przygranicznych Polski i Czech, dzięki
czemu wzrasta świadomość, że po drugiej stronie granicy również
istnieją ciekawe miejsca.
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