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Častolovice

S za nowni c z y te l ni c y ,
Zbliżamy się powoli do zakończe-

IIIA najaktywniejsi byli nasi członkowie z zachodniej części kłodzkiego

nia Funduszu Mikroprojektów PIW

pogranicza.

INTERREG IIIA Czechy – Polska. W

Pomimo opóźnienia w uruchomieniu Programu Operacyjnego

bieżącym numerze prezentujemy

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita

zestawienie wszystkich projektów,

Polska 2007 – 2013 i tak jesteśmy w najlepszej sytuacji z wszyst-

jakie otrzymały wsparcie po pol-

kich regionów granicznych. Polsko – czeski program ruszy praw-

skiej stronie. Na szczegółowe oceny

dopodobnie jako pierwszy w Europie. Miejmy nadzieję, że

programu przyjdzie jeszcze czas.

skomplikowana sytuacja polityczna w Polsce i przyspieszone wy-

Najistotniejsze jest to, aby w nowej

bory parlamentarne, mogące przemodelować całą scenę poli-

perspektywie budżetowej nie po-

tyczną, nie przeszkodzi w zatwierdzeniu programu do realizacji

pełnić tych samych błędów oraz nie

i rozpoczęciu naboru projektów.

skomplikować jeszcze bardziej i tak

Bez względu na służbowe i polityczne komplikacje starzy i nowi

już skomplikowanych procedur. Zawiązane podczas realizacji wspól-

pracownicy Euroregionu postanowili ostatnie dni ciepła przed sezo-

nych projektów partnerstwa już owocują. Pod kątem nowych środ-

nem zimowym wykorzystać aktywnie na integracyjnym spotkaniu w

ków finansowych wspierających działania transgraniczne już opraco-

kolejnej atrakcji na obszarze Euroregionu – Leśnym Parku Przygody

wywanych jest około trzydziestu wspólnych inicjatyw. Wśród nich

SKALISKO w Złotym Stoku, z którego wrażeniami pragnę się poprzez

z pewnością na uwagę zasługują inicjatywy wokół prezentowanego

dokumentację fotograficzną podzielić.

w ubiegłym numerze biuletynu Szlaku Królewny Marianny Orańskiej,
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który zaktywizuje wschodnią część Euroregionu Glacensis, gdyż w

Radosław Pietuch

dotychczas realizowanych programach Phare CBC oraz IW INTERREG

Sekretarz polskiej części Euroregionu Glacensis

Hi storycy o Kłod z k u po r az c z te r nas ty
Historii Czeskiej Akademii Nauk, który spotkanie także dofinansował.
W ramach posiedzenia odbyła się także międzynarodowa konferencja
pn. Zakątek kłodzki i czeski. Dzieło Josefa Štefana Kubína – od motywacji po inspirację. Na konferencji wystąpiło 11 prelegentów. Rozmawiano na temat badań prowadzonych przez Kubína i Jecha w około
11 wioskach tzw. Czeskiego Zakątku przy obecnej granicy polskoczeskiej, o problematyce uprzemysłowienia, o rozwoju języka i osadnictwa, o sytuacji po 1945 roku, o dziele J. Š. Kubína oraz innych zagadnieniach. Uczestnicy zwiedzili także Muzeum Tekstylne w Českiej
Skalicy. Na posiedzeniu wystąpiło około 40 badaczy.
Na przyszły rok planowane jest uroczyste posiedzenie komisji, gdyż
przypadnie 15. rocznica jej założenia. Omówiono również kwestie
organizacyjne, publikację pokonferencyjną oraz kwestie związane
z grantami. Historycy mają obecnie w planie poświęcić szczególną
W

miłym

otoczeniu

Čerychovej

wili

w

Českiej

Skalicy

w

dniach 5-7 września br. obradowała Kłodzka Komisja Historyków. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Polsko - Czeskiego. Towarzystwa Naukowego, Instytut Historii
Wydziału Studiów Humanistycznych Uniwersytetu w Hradcu Kralove. Po raz pierwszy do działań podejmowanych przez Kłodzką Komisję Historyków zaangażował się oficjalnie także Instytut

uwagę okresowi 1945-69, w szczególności w zakresie współpracy
gospodarczej obu regionów przygranicznych. Niektórzy uczestnicy
kontynuowali obrady w Muzeum Ziemi Kłodzkiej na zaproszenie Polsko - Czeskiego Towarzystwa Naukowego, które kontynuuje.
Prof. PhDr. Vladimír Wolf

N ow e wyda wnictwo na te m at
rolnictwa ekologicznego
w Kraju Ołomunieckim
W niedalekiej przeszłości ukazał się nowy informator pod nazwą Rolnictwo ekologiczne Kraju Ołomunieckiego (Ekologické zemědělství Olomouckého kraje). Publikacja poświęcona jest produkcji biożywności, agroturystyce ekologicznej oraz rolnictwu ekologicznemu w regionie. Zawiera również wykaz
rolników zajmujących się tą dziedziną oraz książkę adresową sklepów z biożywnością, znajdujących się
na terenie kraju. W folderze umieszczono także adresy stron internetowych poświęconych tej tematyce
oraz mapę. Informator został wydany przez Kraj Ołomuniecki w nakładzie sześciu tysięcy egzemplarzy,
na co przeznaczył on 175 tysięcy CZK. Publikacja ukazała się w języku czeskim i angielskim. Można ją
zdobyć w Wydziale środowiska i rolnictwa Urzędu Krajskiego.
Kraj Ołomuniecki
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Kra j P a r d ubi c k i i ni c j uj e
powstanie nowej organizacji turystycznej
Kraj Pardubicki zwraca się obecnie do partnerów z grona podmiotów

LINK „http://www.vychodni-cechy.info“ www.vychodni-cechy.info oraz

gospodarczych, gmin oraz związków branżowych z ofertą stworzenia

wieloma innymi przedsięwzięciami. Wśród najbliższych celów w zakresie

nowej organizacji, która zapewniałaby wszelkie działania marketingowe

rozwoju znajduje się między innymi stworzenie elektronicznego systemu

w turystyce. “Oferta możliwości podróżowania jest obecnie ogromna.

rezerwacji lub medialnego banku danych. Organizacja przyjmie najprawdo-

Jednak aby oferta atrakcji naszego regionu mogła odnieść sukces w tym

podobniej formę prawną stowarzyszenia osób prawnych, jednak ostatecz-

zakresie, powinniśmy ściśle i bardzo elastycznie współpracować z tymi,

na decyzja zależna jest od doprecyzowania programów Unii Europejskiej,

którzy pracują w terenie, tj. z przedsiębiorcami i przedstawicielami gmin“,

aby nie nastąpiły później kłopoty z korzystaniem z pomocy finansowej.

wyjaśniał powody takiego działania radny kraju, odpowiedzialny za tu-

Wraz z jej powstaniem (zgodnie z założeniami z dniem 1 stycznia 2008

rystykę, pan Miloslav Macela. Nowa spółka będzie zarządzała obszarem

roku) na poziomie kraju zostanie zlikwidowana samodzielna jednostka ds.

Wschodnich Czech, który stanowi markę, pod jaką Kraj Pardubicki od dłu-

turystyki, aby nie po-

giego już czasu się promuje. Jednym z założycielskich instytucji powinno

wielano prowadzonych

być stowarzyszenie miast i gmin o tej samej nazwie, założone na rzecz

działań. Na poziomie

wspomagania turystyki w 1997 roku. „Wstępnie rozmawialiśmy o możli-

urzędu krajskiego pozo-

wości współpracy z Krajem Královéhradeckim, jak na razie ograniczy się

stanie odpowiedzialność

ona prawdopodobnie do konkretnych projektów, przykładowo wspólnych

za sprawy o charakterze

produktów turystycznych. W pierwszej fazie będziemy więc podejmowali

koncepcyjnym

starania o nawiązanie kontaktów z podmiotami z Kraju Pardubickiego, je-

stępowanie w sprawie

steśmy jednak otwarci na współpracę z sąsiednimi regionami,“ uzupełnił

grantów. Jednak również

Miloslav Macela. Nowy podmiot będzie zajmował się wydawaniem mate-

w tym zakresie nowa or-

riałów promocyjnych, uczestnictwem w targach, tworzeniem produktów

ganizacja powinna funk-

turystycznych, administrowaniem stron o tematyce turystycznej HYPER-

cjonować jako ekspert-doradca. 			
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Kraj Pardubicki

Ka rk ono s z e be z gr ani c
W 2004 roku podpisano wspólne memorandum. Jego praktyczne wdrażanie polegało do tej pory na realizacji projektów z dziedziny turystyki
rowerowej lub przykładowo na skoordynowanym systematycznym utrzymywaniu biegowych tras narciarskich po obu stronach gór.
Związek Gmin Karkonoskich zaczął stosować wspólną prezentację graficzną w opracowywanych przez siebie materiałach promocyjnych, a w
swoich wydawnictwach umieszcza informacje na temat czeskich karkonoskich „cyklobusów“. W polskich informacjach turystycznych dostępne
są polsko-czeskie publikacje oraz nowa zimowa mapa wydana w wersji
polsko- i czeskojęzycznej, obejmująca całe Karkonosze.
Celem dwustronnej współpracy jest wzmocnienie kilkuletniego partnerstwa. W tym celu konieczne jest także podnoszenie jakości kapitału ludzkiego oraz nieformalne dokształcanie pracowników. Działania te zostały
ujęte w nowym projekcie, w ramach którego planowana jest konferencja
Ing. Jan Sobotka, prezes Związku Krkonoše oraz burmistrz Vrchlabí wraz ze
Zdzisławem Pietrowskim, prezesem Związku Gmin Karkonoskich oraz burmistrzem Piechowic podpisali Porozumienie o współpracy, tj. aneks do Memorandum o przyjaźni, porozumieniu i współpracy w Karkonoszach.

specjalistyczna, wyjazd pracowników czeskich informacji turystycznych

Współpraca międzynarodowa pomiędzy polską i czeską stroną Karkono-

rakterze promocyjno-informacyjnym na temat obu części Karkonoszy

szy przyjmuje konkretne kształty.

oraz inne przedsięwzięcia.

Podmioty partnerskie, jakimi są Związek Gmin Karkonoskich oraz Sva-

Celem podejmowanych działań jest odpowiednie przygotowanie obu

zek měst a obcí Krkonoše (Związek Miast i Gmin Karkonosze), należą

stron Karkonoszy do składania i realizacji kolejnych i większych wspól-

do kluczowych aktorów w zakresie koordynowania przedsięwzięć po-

nych projektów w okresie programowania Unii Europejskiej 2007-2013.

dejmowanych w turystyce po obu stronach wspólnych gór. Pogłębienie

Uwaga skierowana jest przede wszystkim w stronę możliwości, jakie

ich dotychczasowej współpracy wyraźnie przyczyni się do podniesienia

stwarzają w tym zakresie Euroregiony Glacensis oraz Nysa. To właśnie

jakości wzajemnych stosunków oraz wzmocni strategię w zakresie zrów-

wykorzystanie środków finansowych UE daje większe szanse na realizację

noważonego rozwoju turystyki w Karkonoszach oraz wpłynie na bardziej

projektów transgranicznych.

intensywną koordynację działań promocyjno-informacyjnych.
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w polskie Karkonosze i vice versa, aktualizacja stron internetowych wraz
z ich tłumaczeniem na język polski i niemiecki, opracowanie płyt o cha-

Sekretariat euroregionu
we współpracy SMO Karkonosze

O STATN IA IN WES T Y CJA D O F IN A N SO WA NA
Z PHA R E CBC
wreszcie zakończona
Po wielomiesięcznych utrudnieniach w ruchu ukończono budowę
pasów wolnego ruchu na odcinku drogi krajowej nr 8 Lewin Kłodzki
– Duszniki Zdrój. Udostępniony trzeci pas z pewnością poprawił bezpieczeństwo i płynność ruchu na tym górskim odcinku drogi, który
w okresie zimowym wielokrotnie był zablokowany przez samochody
ciężarowe, których dziennie porusza się tym szlakiem ponad 2 tysiące.
To jednak tylko fragment ze zmodernizowanych odcinków tej najniebezpieczniejszej w Polsce drogi tranzytowej. Aby obywatele obu
krajów swobodnie i bezpiecznie się nią przemieszczali potrzebne
są kolejne inwestycje – zwłaszcza obwodnice miejscowości, w tym
również obwodnicę całkowicie zakorkowanego Nachodu. Z punktu
widzenia ostatnich wydarzeń – przyznania Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej – EURO 2012, pozostaje coraz
mniej czasu by obywatele południowej Europy bezpiecznie dotarli
do piłkarskich aren. Mamy nadzieję, że drużyna Republiki Czeskiej
zakwalifikuje się do turnieju finałowego, a jak już się to stanie, że jej
mecze rozgrywane będą we Wrocławiu.
Sekretariat euroregionu

R o zpo c z y na s i ę p r oje k t p aszp o r t ó w r o d zi n n y ch
– udzielane rabaty będą wsparciem dla rodzin
w Kraju Ołomunieckim
w Kraju Południowomorawskim czy w Austrii. Wydanie i wykorzystywanie
karty jest nieodpłatne. Niezbędnym warunkiem wystawienia dokumentu
rabatowego jest posiadanie co najmniej jednego dziecka w rodzinie, w
wieku poniżej 18. roku życia, oraz pobytu stałgo na terenie danego kraju.
Wg informacji wicehetmana Pavla Horáka (KDU-ČSL) Kraj przygotowywał
przystąpienie do projektu już od końca 2006 roku a miesiąc temu zawarł
właściwą umowę. „Radni kraju deklarują wspieranie rodziny w swoim
oświadczeniu programowym. Właśnie ten nowy projekt uważamy za jeden z instrumentów, który może pomóc rodzinom“ powiedział p. Horák.
Pierwsza emisja kart dla zainteresowanych z Kraju Ołomunieckiego wstępMieszkańcy regionu mogą już nabywać bilety wstępu na imprezy kulturalne

nie planowana jest na październik. Kraj Ołomuniecki przeznaczył prawie

i sportowe sprzedawane rodzinom na korzystnych warunkach lub uzyski-

dwa miliony koron czeskich na dwuletnią realizację projektu. Po upływie

wać rabaty na zakupy w sklepach. Kraj Ołomuniecki przyłączył się bowiem

tego okresu projekt zostanie poddany ocenie, na podstawie której będzie

do projektu tak zwanych „paszportów rodzinnych”, który funkcjonuje już

podjęta decyzja co do dalszych działań. 			

Kraj Ołomuniecki

Dyr ektorzy szkół z pr owincji Reggio Emilia złożyli
wizytę w Kraju Ołomunieckim
Dwudziestu dyrektorów szkół średnich oraz innych pracowników sfery

pleksy sportowe oraz turystyczne. Partnerstwo Regionu Ołomunieckiego

edukacji z włoskiej prowincji Reggio Emilia przyjechało z wizytą do Kraju

z włoską prowincją Reggio Emilia trwa już od lat 60.-ych XX wieku, kie-

Ołomunieckiego. Uczestnicy delegacji rozmawiali w Ołomuńcu na te-

dy podjęto współpracę z ówczesnym powiatem ołomunieckim. W 2004

mat edukacji proekologicznej, zwiedzili liceum hejčínskie oraz obejrzeli

roku Kraj Ołomuniecki podpisał z prowincją Reggio Emilia porozumienie

ośrodki sportowo-edukacyjne i pojechali w Jesioniki, by obejrzeć kom-

o współpracy. 			

Kraj Ołomuniecki
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Baza członkowska poszerza się
- przedstawiamy nowych członków
Miasteczko Častolovice
Miasteczko Častolovice położone jest 8 km na południowy zachód od Rychnova nad Kněžnou i około 30 km na wschód od Hradca Králové na Płycie
Třebechovickiej u zbiegu rzek Bělá i Kněžná. Liczy
ono 1 635 mieszkańców.
Pierwsza pisemna wzmianka o Častolovicach pochodzi z 1342 roku, kiedy
to król Jan Luksemburski nadał wsi Častolovice prawa miejskie. W tym czasie
w Častolovicach stała twierdza na wodzie, przebudowana później w latach
1583-1615 na zamek renesansowy, którego obecną właścicielką jest Diana
F. Sternberg. Zamek jest dostępny dla zwiedzających, oferując turystom do
podziwiania bogato wyposażone i piękne wnętrza. Również otaczający zamek park angielski ze zwierzyńcem jest atrakcyjnym miejscem do wypoczynku. Widoczną z daleka dominantą miasteczka jest monumentalny kościół barokowy św. Wita, który służy nie tylko jako przybytek boży, ale jest również
ważnym zabytkiem architektury pochodzącym z lat siedemdziesiątych XVIII
wieku. W czasie budowy kościoła na przeciwległym zboczu zbudowano także parafię, połączoną z kościołem kładką dla pieszych. Miłośników kultury w
miasteczku Častolovice zainteresuje z pewnością Galeria im. Hudečka, będą-

Bardzo dobre wyniki osiąga także lokalna szkoła podstawowa, nie tylko pod

ca chlubą wśród okolicznych lokalnych galerii tego typu, w której znajduje się

kątem liczby uczniów przyjmowanych do szkól średnich, ale również w wielu

kolekcja obrazów Antoniego Hudečka, najwybitniejszego malarza czeskiego

konkursach, w których uczniowie bardzo często zdobywają miejsca medalo-

pejzażu tuż po Antonim Slavíčku. W pomieszczeniach galerii organizowa-

we. Największym chyba sukcesem jest kilkakrotne zdobycie tytułu mistrzów

ne są także różnego rodzaju koncerty, akademie pożegnalne uczniów klas

Europy w zawodach młodych kolarzy. W tym konkursie organizowanym na

9. szkół podstawowych, śluby oraz posiedzenia rady miejskiej.

szczeblu europejskim uczniowie lokalnej SP uczestniczyli już pięciokrotnie

W miasteczku funkcjonuje wiele związków i stowarzyszeń, które organizują

za każdym razem zdobywając medal. Prz obiekcie szkoły znajduje się boisko

szereg imprez, często o znaczeniu ponadlokalnym i ponadregionalnym. OSP

wykorzystywane do treningów a przy niedalekim przedszkolu ogólnie do-

Častolovice co roku organizuje zawody strażackie „O puchar Burmistrza“ oraz

stępny plac zabaw dla dzieci. W roku bieżącym miasteczko kontynuowało

„Memoriał im. M. Frýdy, klub AFK Memoriał im. V. Tichego (w imprezach obu

współpracę nawiązaną z polską gminą Kondratowice. Zorganizowano kilka

organizacji biorą udział również uczestnicy z Polski); w skali ogólnokrajowej

wzajemnych wizyt przedstawicieli administracji państwowej i samorządów,

Častolovice znane są z corocznej wystawy pn. „Ogród wschodnich Czech”

odbywały się turnieje piłki nożnej, zawody strażackie oraz dożynki.

organizowanej przez Czeski Związek Ogrodnictwa oraz z Targów Wielkanoc-

Sekretariat euroregionu

nych, które odbywają się w przepięknym kompleksie Ogrodu Sokolskiego
i miejscowego stowarzyszenia „Sokol“. Obiekty wykorzystywane są również do celów sportowych, zarówno sala klubowa, siłownia, jak też korty
tenisowe, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz inne tereny
ogrodu Sokolskiego. Miłośnicy sportu mogą korzystać również z atrakcyjnego kompleksu klubu AFK, gdzie oprócz boiska do piłki nożnej znajduje
się boisko do siatkówki i nohejbalu (tj. tradycyjnego sportu w Czechach,
siatkówki nożnej – przyp. tłum.) oraz mała restauracja dla zmęczonych wysiłkiem po wyczynach sportowych.
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Častolovice

Czesk ie Ra d i o Hr ade c Kr ál ové
prze ds tawi a s i ę
redakcję w Rychnovie nad Kněžnou. Wśród audycji, które mają już swoje
stałe miejsce w piątkowe wieczory, jest również Radio słucham, przyczyniające się do pogłębienia stosunków polsko-czeskich. Autorem czterogodzinnej relacji, rozpoczynającej się o godzinie 19.45, jest redaktor

90.5 FM - Wschodnie Czechy
95.3 FM - Královéhradecko
96.5 FM - R y c h n o v s k o

wiadomości z Vrchlabí Eliška Pilařová, współautorami są panie redaktor
z Náchoda Jana Tomková oraz z Rychnova Alena Kacálková – Chvojková
(na zdjęciu).

Czeskie Radio Hradec Králové codziennie emituje programy dla słuchaczy
nie tylko z Kraju Královéhradeckiego, ma bowiem także wielu sympatyków w okolicznych regionach. Do najbardziej lubianych audycji należy
poranny program o nazwie „Dobré jitro“ („Dzień dobry“), przedpołudniowy „Habaděj“ oraz przedpołudniowe „Studio dokořán“ („Studio Na
ościerz“), przynoszące aktualne wiadomości oraz publicystykę. Godziny
wieczorne są pod znakiem audycji muzycznych a oferta weekendowa
poświęcona jest programom „o charakterze wypoczynkowym“. Obecnie
Radio královéhradeckie ma również trzy redakcje poza samym Hradcem
Králové. Po Jičínie i Vrchlabí, na początku września otwarto również nową

Radio słucham - magazyn nie tylko dla Polaków w Republice Czeskiej
taka jest nazwa audycji, która po raz pierwszy pojawiła się na falach Czeski-

gmin, dyrekcji parków narodowych i obszarów chronionych, kościołów, infor-

ego Radia Hradec Králové w marcu 2004 roku. Jednak idea wykorzystania

macji turystycznych, muzeów i szkół oraz wielu innych organizacji i instytucji

piątkowego wieczornego czasu, który poświęcony był dotychczas nadawa-

z obu stron granicy. W polskim magazynie swoje audycje rozpoczęli syste-

nym z Pragi piętnastominutowym audycjom dla mniejszości i audycjom w

matycznie nadawać również zagraniczni korespondenci radiowi z Warszawy

języku słowackim, i przeznaczenia go na „polski“ magazyn, nie była całkowitą

- Pavel Novák, Martin Dorazín oraz korespondenci polskich dzienników, pr-

nowością. Jako radio Kraju Královéhradeckiego zawsze poświęcaliśmy zro-

zede wszystkim Rzeczpospolitej. Radio słucham może dzięki temu poświęcać

zumiałą uwagę również regionom przygranicznym Ziemi Trutnovskiej, Na-

uwagę również komentarzom politycznym, wiadomościom, ciekawostkom

chodzkiej i Rychnovskiej. Ten region mający korzenie trzech narodowości

ze świata kultury i sportu, będąc - co najważniejsze - najbardziej aktualnym.

powiązanych wspólną historią, był zawsze bezcennym źródłem tematów i

Dzięki staraniom podejmowanym przez ludzi z obu stron granicy, polsko-

radiowych możliwości. Jednak jednocześnie wraz z odkrywaniem nowych

czeski obszar przygraniczny, teren przez długi czas uważany za wyspę kultury

tematów czasami odkrywaliśmy również wiele nowych i zaskakujących za-

i interesów gospodarczych obu krajów, stopniowo zmienia się w nowoczesny

leżności, tradycyjnych transgranicznych powiązań i ludzkich losów, a więc

i rozwijający się region, świadomy własnych możliwości i zalet oraz zapotrze-

wzrastała też nasza szansa, aby jak najlepiej poznać te samodzielnie istniejące

bowania jak też tego, w jaki sposób się zaprezentować, nie tylko pod kątem

regiony, mogąc im też poświęcać więcej czasu. Aby poświęcić czasu i jeszcze

turystycznym. Pogranicze polsko-czeskie odzyskuje swoje dawne znaczenie

więcej miejsca problemom, pomagać w ich rozwiązywaniu oraz wykorzystać

i piękno a Czeskie Radio Hradec Králové i jego Radio słucham chce nadal

i przekazywać poglądy oraz doświadczenia ludzi. Od samego początku w

temu towarzyszyć.

niezastąpiony sposób pomagał nam Euroregion Glacensis, wydawane przez

Redakcja Czeskiego Radia Hradec Králové

niego publikacje, strony internetowe oraz ludzie z kierownictwa, nie tylko

Radio słucham w każdy pjątek o godzinie 19.45 na 90,5 FM, 95,3 FM i 96,5 FM.

przekazując niezbędne informacje, ale również chętnie udostępniając kontakty, udzielając wywiadów, danych o tym, co warto powiedzieć i w czym
pomóc, aby Radio słucham było, nawet pomimo specyficznego zapotrzebowania pogranicza, środkiem przekazu jak najciekawszym, a jednocześnie jak
najbardziej potrzebnym. W szczególności po przystąpieniu do Unii Europejskiej zaczęły się rodzić nowe projekty, nowe partnerskie kontakty transgraniczne, otwierany były szlaki i przejścia graniczne, zaczęto remontować drogi
i budować mosty – te rzeczywiste, jak i te w świadomości ludzi. A „Radio
słucham“ zawsze starało się „temu towarzyszyć“. W krótkim czasie uformował się również zespół stałych współpracowników pochodzących zarówno
z grona redaktorów hradeckiego radia, jak również osób skupionych wokół
Euroregionu Glacensis, z rady kraju i samorządów, z Izby Gospodarczej Północnowschodnich Czech oraz Polskiego Instytutu, z różnych związków miast i

Uroczyste otwarcie nowej redakcji Czeskiej rozgłośni Hradec Králové w siedzibie Euroregionu Glacensis.
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Prezentujemy
polsko-czeskie
Rzeczywista współpraca polsko –czeska mogła się na tym terenie ponownie rozwijać dopiero po 1989 roku. Najpierw miała ona
charakter indywidualnej współpracy partnerskiej poszczególnych
miast i gmin, stopniowo zyskując charakter regionalny a 1998 roku
ukonorowana została powołaniem euroregionu, którego nazwa
pochodzi od obszaru, na którym w większej części się on znajduje
– Silesia (Śląsk).
Po czeskiej stronie Euroregion Silesia obejmuje obszar powiatu
Opava, częściowo powiaty Ostrava, Bruntál oraz Nový Jičín. Po
stronie polskiej euroregion obejmuje powiaty raciborski, głubczycki, wodzisławski i rybnicki, znajdujące się na terenie dwóch
województw - opolskiego i śląskiego. Członkami czeskiej części euroregionu, stowarzyszenia o nazwie Euroregion Silesia-CZ,
jest obecnie 56 miast i gmin oraz 3 stowarzyszone organizacje
– Macierz Śląska (Matice slezská), Powiatowa Izba Gospodarcza
w Opavie (Okresní hospodářská komora Opava) oraz Uniwersytet
Śląski w Opavie (Slezská univerzita v Opavě). Polską stronę tworzy
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (Sdružení obcí povodí Horní Odry), którego członkami jest 19 polskich miast i gmin.
Łączna liczba mieszkańców gmin i miast członkowskich wynosi
około 500 tysięcy.
Wspólna historia, pokrewieństwo języków, podobna kultura,

Euroregion Silesia nie mógłby istnieć bez Śląska, Śląsk bez miasta Opava a miasto Opava bez budynku zwanego „Hláska“. A więc zupełnie symbolicznie sie
dziba czeskiej części Euroregionu Silesia znajduje się właśnie w tym budynku.

Euroregion Silesia należący do najmłodszych polsko-czeskich euroregionów leży w większej części na historycznym terytorium
Śląska, rozpościerającym się w północno-wschodniej części obecnych Czech i południowo-zachodniej części Polski. Miasta i gminy
tego regionu były „skazane“ na wzajemną współpracę w wyniku
wspólnego rozwoju historycznego. Granica państwowa rozdzieliła
ten jednolity obszar dopiero w 1742 roku, kiedy to Maria Teresa
w wojnie prowadzonej z królem pruskim Fryderykiem II przegrała
większą część Śląska. Ziemia Raciborska, Głubczycka i Hlučínska
przeszła pod panowanie Prus, natomiast Ziemia Opavska i Krnovska pozostała na terenie Korony Czeskiej pod panowaniem
austriackich Habsburgów. Powstanie granicy państwa spowolniło
a później całkiem wstrzymało rozwój wzajemnych kontaktów.

Euroregion Silesia – czeska część
Horní nám. 69
746 26 Opava
tel.: +420 553 756 220,
fax: +420 553 624 092
e-mail: euroregion.silesia@opava-city.cz
internet: www.euroregion-silesia.cz
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uwarunkowania polityczne i potencjał gospodarczy stanowiły
i stanowią dobre przesłanki dla intensywnej polsko-czeskiej współ
pracy. Obszar Euroregionu Silesia jest dodatkowo geograficzne
naturalnym środowiskiem sprzyjającym wzajemnym kontaktom
transgranicznym, bez istniejących naturalnych przeszkód w postaci gór lub większych rzek. Kontakty te ułatwia także ogromna
ilość przejść granicznych i innych naturalnych miejsc przekraczania granicy, które będzie można wykorzystywać po włączeniu obu
krajów do Układu z Schengen. Aby wszystkie te miejsca były przy
gotowane do swobodnego przepływu osób, Euroregion Silesia
we współpracy z miastem Opava opracował modelowe studium
przekraczania polsko-czeskiej granicy państwa na swoim terenie

rezentujemy
czeskie euroregiony
nak jest to stabilna, sprawnie funkcjonująca i doświadczona organizacja, będąca pełnowartościowym partnerem dla wielu polskich i czeskich instytucji w zakresie rozwiązywania problematyki
transgranicznej, rozszerzając jednocześnie współpracę z wieloma
euroregionami za granicą. W 2004 roku przykładowo jako jeden
z członków-założycieli euroregion współuczestniczył w założeniu
Rady konsultacyjnej euroregionów krajów wyszehradzkich, współpracuje z francusko-niemieckim REGIO PAMINA oraz włączył
się do międzynarodowego projektu w zakresie turystyki transgranicznej, finansowanego w ramach programu INTERREG IIIC.
Wszystkie te przedsięwzięcia wraz z działaniami wykonywanymi
w ramach zarządzania specjalnych „funduszy małych projektów“
w ramach programów transgranicznych UE nakładają na pracowników i przedstawicieli euroregionu duże wymagania, będąc jednocześnie wyzwaniem co do dalszego rozwoju i ich działalności.
Są też wyzwaniem do tego, aby Slezsko – Śląsk – Silesia ponownie
się połączył w jeden wspólny obszar, gdzie granica będzie tylko
linią na mapie.
Siedziba polskiej części Euroregionu Silesia znajduje się w budynku Polsko-Czeskiego Ośrodka Współpracy Gospodarczej w Raciborzu.

o nazwie „Border Crossing v Euroregionu Silesia“. Studium określające niezbędny zakres połączenia infrastruktury transportowej obu
krajów powstało w ścisłej współpracy regionalnych i lokalnych
samorządów z obu stron granicy, stanowiąc przykład wspólnego rozwiązania jednego z najdotkliwszych problemów regionów
przygranicznych, czyli złej dostępności komunikacyjnej i odizolowania. Za to studium w listopadzie 2006 roku w hiszpańskim
Pamplon Euroregion Silesia otrzymał honorowe uznanie z ramienia Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (Association of European Border Regions).
Realizując podstawowy przedmiot swojej działalności, jaki stanowi
wspomaganie i podejmowanie współpracy polsko-czeskiej, Euroregion Silesia poświęca ogromną uwagę transgranicznej współ
pracy szkół. Dzieci i młodzież nie znają uprzedzeń, jakie wobec
transgranicznych sąsiadów ma wielu dorosłych, w swoich kontaktach są one bezpośrednie, spontaniczne, chcą poznawać nowych
ludzi, marzą o nowych przeżyciach – i to wszystko stanowi gwarancję realizacji działań o rzeczywistym efekcie transgranicznym.
Dzięki dofinansowaniu współpracy transgranicznej ze strony Unii
Europejskiej i przy pomocy pracowników polskiego i czeskiego
sekretariatu Euroregionu Silesia od 2001 roku zrealizowano kilkadziesiąt projektów placówek szkolnych. Były to projekty zarówno przedszkoli i szkół podstawowych czy gimnazjów, jak też
projekty szkół średnich z obszaru Euroregionu Silesia oraz tematycznie specjalistyczne projekty uniwersytetów – Uniwersytetu
Śląskiego w Opavie lub Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu
Technicznego w Ostravie (Vysoká škola báňská-Technická univerzita v Ostravě). Ta wieloletnia systematyczna współpraca ze studentami podejmowana w zakresie przygotowania ich prac seminaryjnych, licencjackich lub magisterskich owocuje stale rosnącą
świadomością i zainteresowaniem o zagadnienia związane z euroregionami i współpracą transgraniczną. W archiwum Euroregionu
Silesia można znaleźć takie prace jak np. „Euroregiony a jejich prezentace“ („Euroregiony i ich prezentacja“), „Srovnání euroregionů
České republiky“ („Porównanie euroregionów Republiki Czeskiej“)
czy „Euroregiony v evropských integračních procesech“ („Euroregiony w europejskich procesach integracji“).
Euroregion Silesia jako jeden z najmłodszych euroregionów na
granicy polsko-czeskiej bardzo powoli się formował, poszerzał
grono swoich członków i wzmacniał swoją pozycję. Obecnie jed-



Na straży historii Śląska stoi Archiwum Ziemskie (Zemský archiv) w
Opavie, które należy do najstarszych
i największych archiwów w Republice
Czeskiej.



Teatr Śląski (Slezské divadlo) w Opavie
oferuje wrażenia kulturalne mieszkańcom Śląska z obu stron granicy.



Rynek Główny w Raciborzu to miejsce
spokoju i wypoczynku.



Arboretum w Novym Dvoře pod
Opavą lub Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu (na zdjęciu) spełnia oczekiwania również wymagających miłośników przyrody.

Euroregion Silesia – polska część
ul. Batorego 7
47-400 Racibórz
tel.: +48 32 415 64 94
fax: +48 32 415 30 95
e-mail: info@euroregion-silesia.pl
internet: www.euroregion-silesia.pl
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Hradecka
warząchiew
któr ej widnieje data rajdu oraz
numer kolejny danej edycji. W
poprzednich edycjach uczestnikom rajdu rozdano już 7 777
sztuk. Jako rarytas - dużą warząchiew mogą wspólnie otrzymać zespoły dwunastoosobowe
lub liczniejsze. O zadowoleniu
uczestników świadczy księga
pamiątkowa. Jest to rajd o dużej tradycji, ze świetnie udokumentowaną historią dotychczasowych edycji, z doskonałą prezentacją na stronach internetowych a przede wszystkim z ciekawymi trasami, dobrą
organizacją, rekordową liczbą uczestników i niezwykłą atmosferą.
Mieszkańców Noveho Hrádku do dziś żartobliwie nazywa się „vaře-

W tym roku odbyła się już 25. edycja rajdu. Uczestnicy na starcie

čkáři“ („warząchwiakami“). W połowie minionego wieku nazwa ta była

otrzymali ośmiostronicową ulotkę z opisem szlaku, na której znajdo-

jednak uważana za obraźliwą. Była powodem niejednej bójki między

wało się logo imprezy turystycznej w stylizowanym kształcie warzą-

miejscową i okoliczną młodzieżą. Możliwe jest, że faktycznie warzą-

chwi, przejrzysta mapka poszczególnych pieszych szlaków o długości

chwie w Novym Hrádku robiono, jak opisuje to Terezjański Kataster

8 km i 15 km. Trasy prowadziły w szczególności przez lasy po szero-

Czeski (Tereziánský katastr český) z lat pięćdziesiątych i sześćdziesią-

kich ścieżkach, które tylko częściowo pokrywały się z oznakowanymi

tych XVIII wieku. To rzemiosło uprawiano jeszcze przez długi czas.

szlakami turystycznymi. Meta znajdowała się w punkcie startu, czyli

Dziś tą tradycję ludową przypomina tylko rajd turystyczny po okolicy,

w świetlicy (tzw. sokolovnie) v Novym Hrádku. Uczestnicy mieli na

nazywany właśnie „Hrádouská vařečka“ („Hradecka warząchiew“).

mecie możliwość własnego wyboru warząchwi.

Pierwsza edycja miała miejsce w 1983 roku. Najdłuższa trasa wynosi

W ramach tegorocznej edycji rajdu „Hrádouská vařečka“ odbył się

15 km, najkrótsza 8 km.

także międzynarodowy turniej siatkówki drużyn amatorskich. W jubi-

W punktach kontrolnych

leuszowej 25. edycji pomimo złej pogody wzięło udział 855 osób z

uczestnicy otrzymują kro

80 różnych miejsc. Ten tradycyjny już rajd po polsko-czeskim pogra-

mkę chleba z masłem

niczu stał się atrakcyjną imprezą znaną wśród turystów i uczestników

i gotowane jajko. Na me-

rajdu, czego dowodem jest ich coroczny liczny udział. Tegoroczna

cie każdy zostaje udeko-

edycja została dofinansowana z Funduszu Mikroprojektów INTERREG

rowany prawdziwą drew

IIIA za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

nianą

warząchwią,

Sekretariat euroregionu
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Rozwój twórczości ludowej
i turystyki w Górach Orlickich
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Celem projektu było wznowienie oraz rozwój sztuki i rzemiosła ludowego,

Podstawową ideą całego projektu był „Jarmark rzemiosła ludowego“

jak też rozwój turystyki na pograniczu polsko-czeskim. Projekt realizowa-

z udziałem polskich rzemieślników zorganizowany dnia 4 sierpnia 2007

ny był przez Informację Turystyczną w Skuhrovie nad Bělou. Opracowy-

roku. Udział wzięli kowale, którzy z dużą zręcznością prezentowali umie-

wano ulotki promocyjne oraz przygotowywano materiały z propozycjami

jętności znane nam z opowiadań

ciekawych wycieczek dla różnych grup społecznych (seniorów, rodzin

naszych pradziadów. Gorszy nie

z dziećmi, wycieczek szkolnych). Opracowana dokumentacja stanowiła

był też cieśla. Również on starał się

podstawę późniejszego przygotowania ulotek w języku polskim.

udowodnić, że ten rodzaj rzemiosła

Do bardzo ważnych działań podjętych przez Informację Turystyczną w

także nie jest jeszcze wyginiętym

Skuhrovie nad Bělou należał udział w targach REGIONTOUR w Brnie, które

zawodem. Spotkaliśmy się także ze

odbyły się w dniach 11-14 stycznia 2007 roku. Gmina prezentowała tam

snycerzem, który zadziwiał swoimi

materiały promocyjne, który przyciągały uwagę turystów, jak też różnych

umiejętnościami, zobaczyć moż-

agencji zajmujących się rozwojem turystyki, i tym samym przyczyniły się

na było również witraże, wyroby z

do rozpowszechnienia informacji o Ziemi Podorlickiej i Górach Orlickich.

suchych roślin, produkcję ram ob-

Dowodem na to jest także większa liczba turystów przyjeżdżających do

razowych, mioteł z brzozy, wypla-

miejscowości oraz zainteresowanie usługami Informacji Turystycznej.

tanie koszy z wikliny, malowanie na

szkle, tkanie i przędzenie. A czym

zostawać w tyle, więc i one starały się oferować swoje towary – wyroby

sprawili nam radość rzemieślnicy

wyplatane lub robione na drutach. Wśród gości nie zabrakło też polskiej

z Polski? W pierwszej kolejności

młodzieży. Niestety ze względu na to, że impreza odbywała się po raz

swoim licznym udziałem. Przyje-

pierwszy, przejawiała się ogromna bariera w znajomości języka. Gdy ręce i

chał autobus, z którego wychodziły

inne gesty nie wystarczały, zaczynały się kłopoty z porozumiewaniem się.

osoby z uśmiechem i radością na

Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców i turystów jarmark ten

twarzy. Stoiska dla ich wyrobów i

nie był ostatnią imprezą organizowaną w ramach współpracy transgranicz-

przestrzeń niezbędną dla narzędzi

nej. Skuhrov nad Bělou stał się dzięki tej imprezie miejscem, gdzie grupa

przygotowano już dla nich wcze-

osób dzięki swoim wysiłkom i umiejętnościom potrafi zdobyć tak bardzo

śniej. Było wręcz godne podziwu,

potrzebne środki z funduszy mikroprojektów z programu INTERREG IIIA.

w jak krótkim czasie zdolne ręce

Środki z budżetu w wysokości 293 000 CZK nie wydano niepotrzebnie.

rzemieślników znalazły wspólny ję-

Tym razem nagrodą był liczny udział zadowolonych mieszkańców i więk-

zyk. Nasz kowal porównywał swój

sze zainteresowanie ze strony turystów odwiedzających jarmark.

wyrób ze swoim polskim przyjacielem. Kobiety z Polski nie miały zamiaru
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Spojrzenie na
„Rok Sportu Mieszka i Dąbrówki“
Miasto Meziměstí podjęło realizację swojego projektu pn. „Rok Sportu

postaci drużyny z Broumova. Miłą atmosferę pod koniec turnieju uzupeł-

Mieszka i Dąbrówki“ w ramach Inicjatywy INTERREG IIIA. Wszystko zaczę-

nił występ zespołu muzycznego Lerion z Žamberka pod kierownictwem

ło się od Dnia Dziecka zorganizowanego pod koniec maja, obfitującego

Radka Krejčí, co stanowiło udane zwieńczenie całej imprezy i wzmocniło

w wiele konkursów takich jak np. malowanie na chodniku, rzut do celu,

przyjazną atmosferę wśród wszystkich drużyn.

chodzenie po pieńkach, slalom z piłką, strzelanie w bramę. Niemal 200

Ostatnim dniem „Roku Sportu“ była 25. edycja Biegu drogowego po Me-

dzieci z Czech i z Polski mogło też uczestniczyć w bojowych ćwiczeniach

ziměstí i okolicach. W tradycyjnych kategoriach wystartowało 140 zawod-

strażackich, pokonując tunel z kaskiem na głowie i zrzucając butelki stru-

ników, w tym 79 mężczyzn i 61 kobiet. W biegu na 10 km wśród kobiet

mieniem wody.

najszybsza okazała się Táňa Metelková z SK Týniště (kategoria powyżej

W kolejnym tygodniu zorganizowano rajd turystyczny na najwyższy szczyt

35. roku życia), która wyprzedziła również większość mężczyzn (tylko

Ziemi Broumowskiej - Ruprechtický Špičák (880 m n.p.m). W tej imprezie

10 było szybszych od niej).

w pierwszą czerwcową sobotę uczestniczyły, pomimo niezbyt korzystnej

Pierwszy wśród mężczyzn na metę dobiegł Kamil Krunka z SK Nové Město

pogody, 52 osoby, którym przy pokonywaniu trasy o długości 20 km, obej-

nad Metují. Najstarszy zawodnik František Tomášek, rok urodzenia 1925,

mującej też trudne wejście

zajął w swojej kategorii 3. miejsce zyskując słowa uznania nie tylko od dy-

na Špičák, dopiswał cały

rektora zawodów Zdeňka Mücka, ale również od posłanki Zdeňki Horníko-

czas dobry humor.

vej, która przeznaczyła z ramienia swojej Fundacji dużą kwotę na nagrody

Niektórzy spośród nich

dla dzieci, uczestnicząc także w ogłoszeniu wyników wraz z dyrektorem

od razu nazajutrz, czy-

zawodów i burmistrzem miasta. Oprócz wymienionej już liczby zawodni-

li w niedzielę 3 czerw-

ków w zawodach uczestniczyło również prawie 50 dzieci w wieku przed-

ca, uczestniczyli w 7. już

szkolnym, które zrobiły wrażenie nie tylko na organizatorach, ale również

edycji Międzynarodowe-

na widzach. Zwieńczeniem sportowego współzawodnictwa był turniej piłki

go Biegu Mieszka i Dąbrówki, którego meta w tym roku była w Meziměstí.

nożnej rozgrywany między zawodnikami Mieroszowa i Meziměstí – Old

Pierwszą osobą na mecie, spośród 49 startujących, był pan Petr Ulich z No-

boys, którzy przegrali 3:7. W Dniach Sportu Meziměstí uczestniczyło pra-

vego Města nad Metují. Zaś pierwszą kobietą na mecie była pani Lenka

wie 500 sportowców z Czech i z Polski.

Hanušová, również z Novego Města nad Metují. Najmłodszą zawodniczką

W historii „Roku Sportu Mieszka i Dąbrówki”, dofinansowanego ze źródeł

była siedemnastoletnia Iwona Lepak z Polski, najstarszymi zawodnikami

UE w ramach Inicjatywy INTERREG IIIA za pośrednictwem Euroregionu Gla-

natomiast pani Hana Vacková z SK Hronov, która zwyciężyła w katego-

censis, zapisało się ponad 800 sportowców.

rii powyżej 50. roku życia oraz Czesław Kardiak (rocznik 1929). Po tym

Eva Mücková, burmistrz Miasta Meziměstí

trudnym weekendzie nastąpiła dłuższa przerwa, w trakcie której przygotowywano się do najważniejszej imprezy całego Roku Sportu Mieszka i
Dąbrówki, jaką była 4. edycja Dni Sportu Meziměstí. Ostatnie dni przed
imprezą mijały przy złej pogodzie, w czwartek 6 września nawet na rzece
Stěnava ogłoszono 2. stopień zagrożenia powodziowego. Zmuszeni byliśmy do improwizacji i odwołania wszystkich imprez zaplanowanych na
piątek 7 września i przesunięcia ich na piątek 21 września 2007 roku. W
sobotę 8 września mógł odbyć się planowany turniej siatkówki i nohejbalu
w kompleksie boiska „U Kina“. Faworytem w turnieju siatkówki była polska
drużyna z Zeruwu, jednak w tym roku znalazł się silniejszy przeciwnik w
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Zakończyły się II Dni
Twier dzy Kłodzkiej
któr e się odbyły 24 - 26 sierpnia
piknikiem

Janusz Dobrosz, przedstawiciele Zarządu Województwa, Starosta Po-

rodzinnym i zabawą pod

wiatu Kłodzkiego Monika Wielichowska, burmistrzowie i wójtowie

gołym niebem zakończyły

Ziemi Kłodzkiej.

się II Dni Twierdzy Kłodz-

W godzinach wieczornych Twierdza zadrżała ponownie. Tym razem

kiej. Podczas tej imprezy

od dźwięków i muzyki. Burmistrz Szpytma w koszulce reklamującej

mieszkańcom i turystom

Dni Twierdzy po niezwykle udanych koncertach Folkoperacji i Sakry,

zaproponowano

Niedzielnym

wiele

zapowiedział występy kolejnych gwiazd. Zarówno HURT jak i AR-

atrakcji.

MIA dały świetne koncerty, na które wspaniale reagowała kłodzka

Od Nocy na Twierdzy,

publiczność. Maciek Kurowicki i Tomek Budzyński, liderzy występu-

poprzez Noc w Muzeum,

jących kapel nie kryli zadowolenia zarówno z nagłośnienia miejsca

różnorodnych

Jarmark Forteczny na Kłodzkim Rynku, niezwykle interesującą insce-

koncertu jak i z samej lokalizacji.

nizację negocjacji burmistrza z Francuzami, rewelacyjną Bitwę 200

Niedziela upłynęła pod znakiem rodzinnej zabawy. Na scenie w wielu

żołnierzy na Stokach Bojowych do świetnego koncertu HURTU i AR-

konkurencjach wspólnie występowali rodzice i ich pociechy wygry-

MII na Bastionie Wacława.

wając atrakcyjne nagrody. Jedną z atrakcji niedzielnego popołudnia

Trzeba przyznać, że Kłodzka Twierdza dawno już nie przeżywała ta-

był pokaz mody z XVIII w. Później do godzin wieczornych trwała

kiego ‘oblężenia’. Pomysł Wydziału Rozwoju udostępnienia Twier-

wspólna zabawa pod gołym niebem.

dzy w nocy okazał się strzałem w dziesiątkę. Wszystko zaczęło się

To, co wydarzyło się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej przeszło oczekiwa-

od projekcji filmów. O godzinie 20:00 rozpoczął się seans filmów

nia samych organizatorów i pomysłodawców. Cieszyła liczna obec-

twórców kina niezależnego i amatorskiego. Przerwa przed projekcją

ność mieszkańców oraz wielu turystów. Jak mówi Wojciech Zimoch,

„Hrabiego Monte Christo” była zapowiedzią tego co miało wydarzyć

kierownik Wydziału Rozwoju Miasta, „to oznacza, że mieszkańcy

się następnego dnia. Przedstawiciele przybyłych wojsk dali pokaz

i miasto potrzebują tego rodzaju inicjatyw”. Natomiast Burmistrz

wojskowej musztry a Leszek Michalski – dowódca artylerzystów ob-

Miasta Bogusław Szpytma podkreśla, że właśnie takiej formy dzia-

jaśniał poszczególne jej elementy.

łalności oczekuje od instytucji kultury działających w mieście i jest

Równo o północy Dyrektor Klaudia Lutosławska w ciepłych słowach

zadowolony z efektów przeprowadzonych zmian w Muzeum Ziemi

podziękowała przybyłym gościom i zaprosiła do wspólnego obejrze-

Kłodzkiej.

nia spektaklu fajerwerków ilustrowanego sugestywną muzyką. Było

Podsumowując II Dni Twierdzy Kłodzkiej, Andrzej Dąbrowski, koor-

magicznie!

dynator ds. informacji publicznej podkreśla, że o sukcesie tej imprezy

W sobotę od samego rana kolejne atrakcje. Zarówno turyści jak

zdecydowały trzy rzeczy: pomysł, promocja, organizacja. „Kłodzko
– mówi – wreszcie doczekało się odpowiedniej promocji, odpowiedniego podejścia do tematu. Zainteresowanie mediów regionalnych
i ogólnopolskich świadczy, że Dni Twierdzy są ważnym elementem
w ofercie kulturalnej Dolnego Śląska” O tym, że tak jest zdaje się zaświadczać również duże zainteresowanie turystów. Na kłodzkich parkingach i ulicach widoczne były rejestracje z całego kraju i Europy.
Kolejne Dni Twierdzy już za rok, ale następna impreza na Twierdzy
znacznie wcześniej – jest to bowiem miejsce, dla którego planuje się
funkcję centrum kulturalnego miasta, wraz z towarzyszącymi punktami usługowymi i gastronomicznymi oraz takimi atrakcjami jak kolejka

i wystawcy entuzjastycznie przyjęli jarmarczne kramy z lokalnymi

Wojciech Zimoch,

chadzających się można było spotkać zadowolonych gości z Gdań-

Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta Kłodzka

ska, Warszawy, Krakowa a także Petersburga i Wilna. Słychać było
również język czeski i niemiecki.
O godzinie 16:00 miastem wstrząsnęły armatnie wystrzały. Na Stokach Bojowych rozpoczęła się Bitwa o Twierdzę. W autentycznie wyglądającej zieleni parku można było przyjrzeć się prusko napoleońskim potyczkom. Okazało się, że ‘przeprowadzka’ na Stoki Bojowe
przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności widowiska Potężne wrażenie robił na widzach oddział konnej kawalerii – przybyłej z Czech.
Rekonstrukcji przyglądały się licznie przybyłe delegacje z miast partnerskich, dziennikarze oraz zaproszeni goście: Wicemarszałek Sejmu
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gondolowa.

przysmakami i produktami na pięknym kłodzkim Rynku. Wśród prze-

Dom Eur ope j s k i w Kr ál í k ac h
W sobotę 22. 9. br. w Králíkach (powiat Ústí nad Orlicí) dokonano uroczystego otwarcia Domu Europejskiego, w którym udział wzięli ważni goście, pośród nich przewodniczący czeskiej części Euroregionu
Glacensis Jiří Čepelka, biskup diecezji královéhradeckiej ThLic. Karel
Otčenášek oraz przedstawiciele Kraju Pardubickiego ing. Kalivoda oraz

Europejskiej za pośrednictwem programu współpracy transgranicznej
INTERREG IIIA Czechy – Polska. Koszty remontu pokrywało również
miasto Králíky, które w swoim budżecie wygospodarowało ponad
7 mln CZK na to przedsięwzięcie. Kraj Pardubicki przeznaczył na remont
Bc. Macela. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele miast

1,4 mln CZK. Dom Europejski stanowi własność Miasta Králíky. Na par-

partnerskich – polskiego Międzylesia i niemieckiego Villmar.

terze budynku znajduje się regionalna informacja turystyczna, ogólnie

Celem projektu Domu Europejskiego jest wspieranie turystyki, jednak

dostępny internet oraz dwa apartamenty, wynajmowane do zakwate-

nie tylko turystyki rekreacyjnej, lecz także turystyki kongresowej. Ten

rowania. Na 1. piętrze znajduje się sala konferencyjna z 24 miejscami

dawny mieszczański dom zbudowany w stylu klasycystycznym, będący

(z możliwością zwiększenia do 30 miejsc) z niezbędnym zapleczem

zabytkiem kultury, znajduje się w centrum miasta i od wiosny 2006

sanitarnym i gospodarczym. Na 2. piętrze znajduje się galeria służąca

roku do czerwca 2007 roku został poddany kosztownemu remontowi.

do organizowania wystaw tematycznych. Pierwsze oficjalne spotkanie

Początkowy budżet wynosił 14,6 mln CZK, ale z powodu prowadzenia

w nowo otwartym Domu Europejskim odbyło się 1 października br.,

prac dachowych w obiekcie w czasie ostrej i długiej zimy w 2006 roku

kiedy to w Králíkach obradowała Rada Euroregionu Glacensis.

całkowite koszty wzrosły do 19,5 mln CZK. Ponad połowa całkowiSekretariat euroregionu

tych kosztów (10 889 000 CZK) pokrywana jest z dofinansowania Unii

Fundusz mikr opr ojéktow PIW INTERREG IIIA
CZECHY – POLSKA
str ona polska Eur or egionu Glacensis
Możemy już podsumować Fundusz Mikroprojektów po polskiej stro-

finansowej przy próbie realizacji projektu. Wynika z tego, że w tak

nie Euroregionu pod katem listy zatwierdzonych projektów.

młodej demokracji jak nasza, dla umożliwienia rozwoju sektora poza-

W czterech naborach zatwierdzonych do realizacji zostało 79 projektów

rządowego w dłuższej perspektywie należy przewidzieć zasadę zalicz-

zgłoszonych przez 33 beneficjantów. Dwóch beneficjentów wycofało

kowania części realizacji projektu.

się z realizacji jeszcze przed podpisaniem umowy z Euroregionem.

Kwota wynikająca z tabeli przekracza przyznaną polskiej części przez

Wśród 78 projektów, które otrzymały lub otrzymają dofinansowanie

Komitet Sterujący kwotę 2 159 056,84 PLN, gdyż większość bene-

z Euroregionu Glacensis, dominują jako beneficjenci jednostki sa-

ficjentów już zakończyła realizację projektów i otrzymała dofinanso-

morządu terytorialnego – realizowały razem 53 projekty. Kolejne 20

wanie w większości nie wykorzystując przyznanej dotacji z powodu

projektów realizowane było przez instytucje kulturalne, sportowe

skomplikowanych procedur rozliczeń oraz zmian zasad w trakcie pro-

podległe jednostkom samorządu terytorialnego. Łącznie 73 projekty

gramu.

(94,81%) realizowane były przez samorządowców, zaledwie 3 pro-

Wynikające z tego faktu oszczędności posłużyły na dofinansowanie

jekty realizowane były przez organizacje pozarządowe i 1 realizowany

4 projektów rezerwowych – ujętych w prezentowanej tabeli i być

przez inną instytucję (spółdzielnia mieszkaniowa). Przyczynę takiego

może pozwolą dofinansować kolejny projekt z listy rezerwowej.

układu beneficjentów Funduszu należy upatrywać w zasadzie refunda-

Szczegółowe podsumowanie Funduszu Mikroprojektów ukaże się

cji. Jeżeli do tego weźmiemy pod uwagę zbyt długi czas oczekiwania

wiosną 2008 roku.

na refundację, to sektor pozarządowy jest skazany na utratę płynności

Sekretariat euroregionu

13

Lista popartych projektó
z polskiej części Eu
NUMER
LP REFERENCYJN
Y WNIOSKU
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TYTU! PROJEKTU

1.

PROJEKT
W"ASNY

X LAT WSPÓ"PRACY TRANSGRANICZNEJ W FORMULE
EUROREGIONU GLACENSIS

2.

EG/2005/001/43

CYKLO GLACENSIS 2006

3.

EG/2005/001/47

4.

EG/2005/001/67

MIEJSKA TRASA TURYSTUCZNA W Z"OTYM STOKU
EUROREGIONALNY BIEG NARCIARSKI DESTNE W
ORLICKICH HORACH - ZIELENIEC

5.

EG/2005/001/36

EUROREGIONALNE FERIE

6.

EG/2005/001/3

II KULTURALNE ZDERZENIA PRZYGRANICZA MI&DZYLESIE
KRALIKY

7.

EG/2005/001/30

P"YWA$ KA+DY MO+E POLSKO-CZESKIE ZAWODY
P"YWACKIE W KUDOWIE ZDROJU

8.

EG/2005/001/1

9.

EG/2005/001/45

10.

EG/2005/001/46

11.

EG/2005/001/10

SPOTKANIA TRADYCJI WSI POGRANICZA POLSKO
CZESKIEGO GMIN MI&DZYLESIE-KRALIKY
BUDOWA PARKU TURYSTYCZNEGO "MINIATURA
EUROREGIONU GLACENSIS" W K"ODZKU - ETAP I
KONCEPCJA I DOKUMENTACJA
Z"OTA (CIE+KA - "ATWY I PRZYJEMNY SPOSÓB POZNANIA
HISTORII I TRADYCJI GÓRNICTWA I HYTNICTWA Z"OTA W
Z"OTYM STOKU
II POLSKO-CZESKIE TARGI MIAST PARTNERSKICH

12.

EG/2005/001/56

ROWEREM PO MASYWIE SNIE+NIKA

13.

EG/2005/001/2

ZIEMIA KOCHANA S"OWEM MALOWANA- POEZJA
DZIECI&CA POGRANICZA MI&DZYLESIE KRALIKI 2006
TRANSGRANICZNY SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
INTERNETOWEJ ORAZ PROMOCJI MIASTA EUROPEJSKIEGO
KUDOWA ZDRÓJ - NACHOD
XVII POLSKO-CZESKIE DNI KULTURY CHRZE(CIJA'SKIEJ W
Z%BKOWICACH (LASKICH

WNIOSKODAWCA

UDZIA!
UdziaŁ
%%EFRR
EU

CA!KOWITA
WARTO#"
PROJEKTU

STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH
EUROREGIONU GLACENSIS

75%

54!140

40!605,00

POWIAT K"ODZKI

75%

27!800

20!850,00

GMINA Z"OTY STOK
STOWARZYSZENIE GMIN ZIEMI
K"ODZKIEJ
O(RODEK SPORTU I REKREACJI W
K"ODZKU

75%

55!200

41!400,00

75%

20!760

15!570,00

UDZIA!
UdziaŁEFFR
EU
W
w PLN
pln

75%

58!110

43!582,50

GMINA MI&DZYLESIE

75%

37!400

28!050,00

KUDOWSKI O(RODEK KULTURY
SPORTU I PROMOCJI

75%

42!720

32!040,00

GMINA MI&DZYLESIE

74,10%

13!050

9!670,00

POWIAT K"ODZKI

75%

100!000

75!000,00

GMINA Z"OTY STOK

75%

43!361,66

32!521,25

GMINA WA"BRZYCH

68%

84!890

57!725,20

GMINA STRONIE (LASKIE

75%

40!700

30!525,00

GMINA MI&DZYLESIE

75%

15!000

11!250,00

KUDOWSKI O(RODEK KULTURY
SPORTU I PROMOCJI

75%

44!000

33!000,00

Z%BKOWICKI O(RODEK KULTURY

75%

11!700

8!775,00

GMINA BYSTRZYCA K"ODZKA

75%

71!620

53!715,00

KUDOWSKI O(RODEK KULTURY
SPORTU I PROMOCJI

75%

23!850

17!887,50

GMINA L%DEK ZDRÓJ

75%

61!300

45!975,00

GMINA STRONIE (LASKIE

75%

35!050

26!287,50

GMINA ZIEBICE

75%

26!500

19!875,00

GMINA WA"BRZYCH

75%

74!940

56!205,00

GMINA STRONIE (LASKIE
KUDOWSKI O(RODEK KULTURY
SPORTU I PROMOCJI
GMINA BIELAWA

75%

48!600

36!450,00

75%

17!740

13!305,00

75%

66!745

50!058,75

GMINA RADKÓW

75%

46!000

34!500,00

GMINA PRZEWORNO

75%

18!257,40

13!693,05

GMINA BIELAWA

75%

17!940

13!455,00

75%

52!356

39!267,00

75%

41!499,50

31!124,63

75%

30!714

23!035,50

14.

EG/2005/001/31

15.

EG/2005/001/42

16.

EG/2005/001/44

17.

EG/2005/001/27

18.

EG/2005/001/38

POLSKO-CZESKI FESTIWAL KULTUROWY "U NAS" SZTUKA
NA GRANICY
MI&DZYNARODOWE ZAWODY W BIEGU I ROWEROWEJ
JE*DZIE NA ORIENTACJE "EURO-ORIENTEERING"

19.

EG/2005/001/55

BLI+EJ SIEBIE PRZEZ INTERNET

20.

EG/2005/001/24

WYMIANA KULTURALNO- SPORTOWAPOMI&DZY MIASTAMI
PARTNERSKIMI ZI&BICE - JAROMIERZ

21.

EG/2005/001/52

WYKORZYSTANIE DZIEDZICTWA REGIONU POGRANICZA
DLA REALIZACJI CELÓW EDUKACYJNYCH I
INTEGRACYJNYCH W SRODOWISKACH DZIECI
ZAGROZONYCH MARGINALIZACJ%

22.

EG/2005/001/57

23.

EG/2005/001/28

24.

EG/2005/001/60

25.

EG/2005/001/34

26.

EG/2005/001/48

POZNAJMY WALORY GÓR SNIE+NICKICH
BIEG POLSKO-CZESKA DWUDZIESTKA PO"%CZONA Z
DNIEM PARTNERSTWA POGRANICZA
POLSKO-CZESKI BIEG HOBBICKI- TOLK FOLK
INTEGRACJA TRANSGRANICZNA POPRZEZ UMACNIANIE
PARTNERSTW W REGIONIE RADKOWSKO-POLICKIM
"POZNAJMY SI& " POLSKO - CZESKIE SPOTKANIE
KULTURALNE W PRZEWORNIE

27.

EG/2005/001/61

POLSKO-CZESKI WY(CIG KOLARZY

28.

EG/2005/001/7

POLSKO-CZESKI BIULETYN PRZEDSI&BIORCY

29.

EG/2005/001/23

POLSKO-CZESKIE ARTYSTYCZNE SPOTKANIA M"ODZIE+Y

30.

EG/2005/001/9

ORAGANIZACJA POLSKO-CZESKIEJ MAJÓWKI
SREBRNOGÓRSKIEJ

GMINA STOSZOWICE

POLSKO-CZESKI FESTIWAL TERENOTERAPII

CENTRUM KULTURY W JEDLINIE
ZDROJU

75%

12!000

9!000,00

URZ%D MIASTA W K"ODZKU

70,10%

73!930

51!824,93

GMINA MIEROSZÓW

75%

62!000

46!500,00

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADRY TURYSTYCZNEJ I
AGROTURYSTYCZNEJ W OBSZARZE POGRANICZA POLSKOCZESKIEGO POPRZEZ ORGANIZACJE CYKLU SZKOLE' I
WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

31.

EG/2005/001/20

32.

EG/2005/001/69

33.

EG/2005/001/35

34.

EG/2005/001/66

35.

EG/2005/002/4

36.

EG/2005/002/41

37.

EG/2005/002/22

38.

EG/2005/002/54

39.

EG/2005/002/20

POLSKO-CZESKI BIEG MIESZKA I DOBRAWY

40.

EG/2005/002/43

NASZE MIASTO, NASZ DOM
ODDALENI ALE BLISCY

41.

EG/2005/002/17

42.

EG/2005/002/38

43.

EG/2005/002/11

MOUNTAIN MARATHON 2006 MI&DZYNARODOWY MARATON
GÓRSKI K#odzko 22-23 wrze)nia 2006
(CIEZKA MIESZKA I DOBRAWY - EUROPEJSKIE
SPOTKAMNIA PARTNERSKIE
POLSKO-CZESKI RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z
FESTIWALEM CZESKIEGO JEDZENIA
MI&DZYNARODOWE WYSCIGI PSICH ZAPRZ&GÓW "
SEDIWACZKUW LONG"2006,2007
FESTIWAL SPORTU POD GWIAZDAMI "BIEG BEZ BARIER"

IZBA PRZEMYS"OWO - HANDLOWA W
(WIDNICY
SPÓ"DZIELNIA MIESZKANIOWA W
BIELAWIE

GMINA G"USZYCA

75%

25!000

18!750,00

GMINA MIEJSKA DUSZNIKI ZDRÓJ

75%

39!750

29!812,50

GMINA K"ODZKO

75%

23!000

17!250,00

75%

72!650

54!487,50

75%

11920

8!940,00

NOWA TWARZ CENTRUM INFORMACYJNEGO BYSTRZYCY
MIEJSKO-GMINNY O(RODEK
K"ODZKIEJ I USTI NAD ORLIC%
KULTURY W BYSTRZYCY K"ODZKIEJ
PARTNERSTWO MIAST DLA EUROPY 2006- RAJD
KUDOWSKI O(RODEK KULTURY
ROWEROWY TRAS% IM.T.G.MASARYKA ORAZ PREZENTACJA
SPORTU I PROMOCJI
KULTURY LUDOWEJ POGRANICZA

JARMARK PRODUKTU REGIONALNEGO
PRZYJACIELE POI OBU STRONACH GRANICY

44.

EG/2005/002/19

POPRAWA KONKURENCYJNO(CI BROUMOVA I NOWEJ
RUDY - UTWORZENIE BAZY DANYCH OBIEKTÓW I ATRAKCJI
TURYSTYCZNYCH ORAZ PUBLIKACJE PROMOCYJNE

45.

EG/2005/002/16

ZAWODY STRA+ACKIE NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM

GMINA MIEROSZÓW

75%

12!600

9!450,00

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

75%

11!000

8!250,00

GMINA MI&DZYLESIE

75%

49!200

36!900,00

POWIAT K"ODZKI

75%

54!800

41!100,00

GMINA G"USZYCA

75%

22!000

16!500,00

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

75%

94!000

70!500,00

GMINA MI&DZYLESIE

75%

18!078

13!558,50

(WIDNICY
SPÓ"DZIELNIA MIESZKANIOWA W
BIELAWIE

75%

41!499,50

31!124,63

ORAGANIZACJA POLSKO-CZESKIEJ MAJÓWKI
SREBRNOGÓRSKIEJ

GMINA STOSZOWICE

75%

30!714

23!035,50

POLSKO-CZESKI FESTIWAL TERENOTERAPII

CENTRUM KULTURY W JEDLINIE
ZDROJU

75%

12!000

9!000,00

URZ%D MIASTA W K"ODZKU

70,10%

73!930

51!824,93

GMINA MIEROSZÓW

75%

62!000

46!500,00

GMINA G"USZYCA

75%

25!000

18!750,00

GMINA MIEJSKA DUSZNIKI ZDRÓJ

75%

39!750

29!812,50

GMINA K"ODZKO

75%

23!000

17!250,00

75%

72!650

54!487,50
8!940,00

29.

EG/2005/001/23

POLSKO-CZESKIE ARTYSTYCZNE SPOTKANIA M"ODZIE+Y

30.

EG/2005/001/9

31.

EG/2005/001/20

32.

EG/2005/001/69

33.

EG/2005/001/35

34.

EG/2005/001/66

MOUNTAIN MARATHON 2006 MI&DZYNARODOWY MARATON
GÓRSKI K#odzko 22-23 wrze)nia 2006
(CIEZKA MIESZKA I DOBRAWY - EUROPEJSKIE
SPOTKAMNIA PARTNERSKIE
POLSKO-CZESKI RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z
FESTIWALEM CZESKIEGO JEDZENIA
MI&DZYNARODOWE WYSCIGI PSICH ZAPRZ&GÓW "
SEDIWACZKUW LONG"2006,2007

w z Fondu mikroprojektu
roregionu Glacensis
35.

EG/2005/002/4

36.

EG/2005/002/41

37.

EG/2005/002/22

38.

EG/2005/002/54

39.

NUMER
EG/2005/002/20

FESTIWAL SPORTU POD GWIAZDAMI "BIEG BEZ BARIER"

NOWA TWARZ CENTRUM INFORMACYJNEGO BYSTRZYCY
MIEJSKO-GMINNY O(RODEK
K"ODZKIEJ I USTI NAD ORLIC%
KULTURY W BYSTRZYCY K"ODZKIEJ
PARTNERSTWO MIAST DLA EUROPY 2006- RAJD
KUDOWSKI O(RODEK KULTURY
ROWEROWY TRAS% IM.T.G.MASARYKA ORAZ PREZENTACJA
SPORTU I PROMOCJI
KULTURY LUDOWEJ POGRANICZA
POLSKO-CZESKI BIEG MIESZKA I DOBRAWY

LP REFERENCYJN
TYTU! PROJEKTU
40. EG/2005/002/43
Y WNIOSKU NASZE MIASTO, NASZ DOM
41.
1.
42.

EG/2005/002/17
PROJEKT
W"ASNY
EG/2005/002/38

43.
2.

EG/2005/002/11
EG/2005/001/43

ODDALENI
ALE BLISCY
X
LAT WSPÓ"PRACY
TRANSGRANICZNEJ W FORMULE
EUROREGIONU GLACENSIS
JARMARK PRODUKTU REGIONALNEGO
PRZYJACIELE
POI OBU
CYKLO
GLACENSIS
2006STRONACH GRANICY

3.
44.
4.

EG/2005/001/47
EG/2005/002/19
EG/2005/001/67

MIEJSKA
TRASA
TURYSTUCZNA W
Z"OTYM STOKU
POPRAWA
KONKURENCYJNO(CI
BROUMOVA
I NOWEJ
RUDY - UTWORZENIE
BAZY
DANYCH OBIEKTÓW
EUROREGIONALNY
BIEG
NARCIARSKI
DESTNE WI ATRAKCJI
TURYSTYCZNYCH
ORAZ
PUBLIKACJE PROMOCYJNE
ORLICKICH
HORACH
- ZIELENIEC

5.
45.

EG/2005/001/36
EG/2005/002/16

6.
46.

EG/2005/001/3
EG/2005/002/35

EUROREGIONALNE
FERIE
ZAWODY STRA+ACKIE
NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM
II KULTURALNE ZDERZENIA PRZYGRANICZA MI&DZYLESIE
OSIRIADA
KRALIKY
P"YWA$ KA+DY MO+E POLSKO-CZESKIE ZAWODY
NOWY KSZTA"T
CENTRUM
INFORMACJI
P"YWACKIE
W KUDOWIE
ZDROJU
LECH
I
CZECH
HISTORIA,
LEGENDA
I WSPÓ"CZESNO($
SPOTKANIA TRADYCJI WSI POGRANICZA
POLSKO
CZESKIEGO
GMIN MI&DZYLESIE-KRALIKY
ROZWÓJ WSPÓLPRACY
INSTYTUCJI I ORGANIZACJI MIAST
BUDOWA
PARKU TURYSTYCZNEGO "MINIATURA
PARTNERSKICH
EUROREGIONU GLACENSIS" W K"ODZKU - ETAP I
MIEJSKA TRASA
TURYSTYCZNA MI&DZYLESIE - KRALIKI
KONCEPCJA
I DOKUMENTACJA
Z"OTA
(CIE+KA
- "ATWY
I PRZYJEMNY
SPOSÓB
POLSKO
- CZESKIE
SPOTKANIA
UCZNIÓW
SZKÓ"POZNANIA
HISTORII
I TRADYCJI
PODSTAWOWYCH
NAGÓRNICTWA
ROWERACHI HYTNICTWA Z"OTA W
Z"OTYM STOKU
KINO
BEZ GRANIC - KINO
HRANIC.
39
II
POLSKO-CZESKIE
TARGIBEZ
MIAST
PARTNERSKICH
MI&DZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW AMATORSKICH POL
ROWEREM
PO MASYWIE SNIE+NIKA
8

75%

11920

75%
UDZIA!
UdziaŁ

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

%%
EFRR
75%
EU

CA!KOWITA
12!600
WARTO#"
11!000
PROJEKTU

GMINA MI&DZYLESIE
STOWARZYSZENIE
GMIN POLSKICH
EUROREGIONU
GLACENSIS
POWIAT K"ODZKI

75%
75%
75%

49!200
54!140
54!800

36!900,00
40!605,00
41!100,00

GMINA
G"USZYCA
POWIAT
K"ODZKI

75%

22!000
27!800

16!500,00
20!850,00

GMINA Z"OTY STOK
GMINA MIEJSKA NOWA
STOWARZYSZENIE
GMINRUDA
ZIEMI
K"ODZKIEJ
O(RODEK SPORTU I REKREACJI W
GMINA
MI&DZYLESIE
K"ODZKU

75%
75%
75%

55!200
94!000
20!760

41!400,00
70!500,00
15!570,00

GMINA MIEROSZÓW

WNIOSKODAWCA

75%
75%

58!110
18!078

43!582,50
13!558,50

75%
75%

37!400
59!740

28!050,00
44!805,00

75%
74,97%

42!720
74!713

32!040,00
56!013,00

75%
74,10%
75%
75%
74,98%

18!501
13!050
53!790
100!000
12!510

13!875,75
9!670,00
40!342,50
75!000,00
9!380,00

GMINA
MIEJSKA
DZIER+ONIÓW
GMINA
Z"OTY
STOK

75%
75%

15!807
43!361,66

11!855,25
32!521,25

GMINA
WA"BRZYCH
MIEJSKIE
CENTRUM
KULTURY W
POLANICY
ZDROJU
GMINA
STRONIE
(LASKIE

68%
75%
75%

84!890
49!000
40!700

57!725,20
36!750,00
30!525,00

75%
75%

15!000
38!000

11!250,00
28!500,00

75%
75%

44!000
20!000

33!000,00
15!000,00

O(RODEK
SPORTU
I REKREACJI W
GMINA
MI&DZYLESIE
K"ODZKU
KUDOWSKI
O(RODEK
KULTURY
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W
SPORTU I PROMOCJI
O"DRZYCHOWICACH
GMINA STRZEGOM
GMINA MI&DZYLESIE
GMINA BYSTRZYCA K"ODZKA
POWIAT K"ODZKI
GMINA MI&DZYLESIE

7.
47.

EG/2005/001/30
EG/2005/002/27

48.
8.
49.
9.
50.

EG/2006/003/1
EG/2005/001/1
EG/2006/003/19
EG/2005/001/45
EG/2006/003/31

51.
10.

EG/2006/003/17
EG/2005/001/46

11.
52.
12.

EG/2005/001/10
EG/2006/003/5
EG/2005/001/56

13.
53.

EG/2005/001/2
EG/2006/003/34

14.
54.

EG/2005/001/31
EG/2006/003/12

15.

EG/2005/001/42

55.

EG/2006/003/9

16.
56.

EG/2005/001/44
EG/2006/003/26

57.
17.
58.
18.
59.

EG/2006/003/30
EG/2005/001/27
EG/2006/003/14
EG/2005/001/38
EG/2006/003/3

19.
60.

EG/2005/001/55
EG/2006/003/16

20.
61.

EG/2005/001/24
EG/2006/003/36

62.
21.
63.

EG/2006/003/22
EG/2005/001/52
EG/2006/003/13

WYKORZYSTANIE
REGIONUWIE+Y
POGRANICZA
PLENER MALARSKIDZIEDZICTWA
DOOKO"A KRZYWEJ
DLA REALIZACJI
CELÓW
EDUKACYJNYCH
I
WEB
PAGE G"USZYCA
- SERWIS
INTERNETOWY
W JEZYKU
INTEGRACYJNYCH W SRODOWISKACH DZIECI
CZESKIM I ANGIELSKIM
ZAGROZONYCH MARGINALIZACJ%

22.
64.
23.

EG/2005/001/57
EG/2006/003/29
EG/2005/001/28

24.

EG/2005/001/60

25.
65.

EG/2005/001/34
EG/2006/004/12

66.
26.

EG/2006/004/21
EG/2005/001/48

67.
27.

EG/2006/004/1
EG/2005/001/61

68.
28.
69.
29.
70.
30.
71.

EG/2006/004/15
EG/2005/001/7
EG/2006/004/4
EG/2005/001/23
EG/2006/004/5
EG/2005/001/9
EG/2006/004/13

31.
72.

EG/2005/001/20
EG/2006/004/11

32.
73.

EG/2005/001/69
EG/2006/004/8

74.
33.

EG/2006/003/19
EG/2005/001/35

34.
75.
35.

EG/2005/001/66
EG/2006/004/16
EG/2005/002/4

76.
36.

EG/2006/004/7
EG/2005/002/41

POZNAJMY
WALORY GÓR
SNIE+NICKICH
GMINA STRONIE (LASKIE
75%
BIESIADA EUROPEJSKA
2006WZMOCNIENIE WSPÓ"PRACY
BIEG POLSKO-CZESKA
DWUDZIESTKA
PO"%CZONA Z
KUDOWSKI
O(RODEK
KULTURY
TRANSGRANICZNEJ
I ROZWOJU
REGIONALNEGO
GMINA
MIEJSKA
DUSZNIKI
ZDRÓJ
75%
75%
DNIEM PARTNERSTWA
POGRANICZA
SPORTU I PROMOCJI
TERENÓW
POGRANICZA
ORLICKO-K"ODZKIEGO W
OPARCIU
O WSPÓLNE
PRZEDSI&WZI&CIA
W DZIEDZINIE
POLSKO-CZESKI
BIEG HOBBICKITOLK FOLK
GMINA BIELAWA
75%
KULTURY I TURYSTYKI
INTEGRACJA TRANSGRANICZNA POPRZEZ UMACNIANIE
GMINA RADKÓW
75%
POWIAT
K"ODZKI
75%
CYKLO GLACENSIS
2007
PARTNERSTW
W REGIONIE
RADKOWSKO-POLICKIM
III
KULTURALNE
PRZYGRANI
CZA KRALIKY –
"POZNAJMY
SI& "ZDERZENIA
POLSKO - CZESKIE
SPOTKANIE
GMINA PRZEWORNO
MI&DZYLESIE
GMINA
75%
MI&DZYLESIE
2007
KULTURALNE W
PRZEWORNIE
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W
"MIASTA W RUCHU" STRONIE (L%SKIE - USTI NAD ORLICI
POLSKO-CZESKI
WY(CIG KOLARZY
GMINA BIELAWA
75%
STRONIU
(L%SKIM
2006
GMINA WA"BRZYCH
75%
IZBA
PRZEMYS"OWO
- HANDLOWA W
III POLSKO - CZESKEI
TARGIPRZEDSI&BIORCY
MIAST PARTNERSKICH
POLSKO-CZESKI
BIULETYN
75%
(WIDNICY
CENTRUM SPORTU
I REKREACJI W
LATO JASKINIOWCÓW 2006
75%
SPÓ"DZIELNIA
MIESZKANIOWA
W
STRONIU
(L%SKIM
POLSKO-CZESKIE ARTYSTYCZNE SPOTKANIA M"ODZIE+Y
75%
BIELAWIE
GMINA
MIEJSKA
NOWA
RUDA
75%
RAZEM Z PRZYROD%
ORAGANIZACJA POLSKO-CZESKIEJ MAJÓWKI
GMINA STOSZOWICE
75%
II MI&DZYNARODOWE ZAWODY W BIEGU I ROWEROWJ
SREBRNOGÓRSKIEJ
GMINA L%DEK ZDRÓJ
75%
JE*DZIE NA ORIENTACJ& "EURO - ORIENTEERING"
CENTRUM KULTURY W JEDLINIE
POLSKO-CZESKI
FESTIWAL
TERENOTERAPII
75%
KUDOWSKI ZDROJU
O(RODEK KULTURY
MOST
KULTURALNY
2007. MIASTO
EUROPEJSKIE KUDOWA
75%
SPORTU I PROMOCJI
ZDRÓJ - NACHOD
MOUNTAIN MARATHON 2006 MI&DZYNARODOWY MARATON
URZ%D
MIASTA
W K"ODZKU
70,10%
GMINA
MIEJSKA
DUSZNIKI
ZDRÓJ
75%
GÓRY ORLICKIE
BEZ GRANIC
GÓRSKI
K#odzko 22-23
wrze)nia 2006
POLSKO -MIESZKA
CZESKIEI PLENEROWO
- SCENICZNE
(CIEZKA
DOBRAWY - EUROPEJSKI
E SPOTKANIA
GMINA
BIELAWA
GMINA
MIEROSZÓW
75%
TEATRALNE TOLK
- FOLK 2007
SPOTKAMNIA
PARTNERSKI
E
POLSKO-CZESKI RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z
GMINA G"USZYCA
75%
FESTIWALEM
CZESKIEGO
JEDZENIA
15 LAT WSPÓ"PRACY
- PROMOCJA
DO(WIADCZE' NOWEJ
GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
75%
RUDY I BROUMOVA WWYSCIGI
REALIZACJI
PROJEKTÓW
MI&DZYNARODOWE
PSICH
ZAPRZ&GÓW "
GMINA
MIEJSKA
DUSZNIKI
ZDRÓJ
75%
TRANSGRANICZNYCH
SEDIWACZKUW
LONG"2006,2007
KONFERENCJA
K"ODZKO
- ORLICKA 2007
POWIAT
K"ODZKI
75%
FESTIWAL
SPORTU
POD GWIAZDAMI
"BIEG BEZ BARIER"
GMINA K"ODZKO
75%

37.
77.

EG/2005/002/22
EG/2006/004/23

38.

EG/2005/002/54

78.
39.

EG/2006/004/20
EG/2005/002/20

40.

EG/2005/002/43

41.

EG/2005/002/17

42.

EG/2005/002/38

43.

EG/2005/002/11

ZIEMIA KOCHANA S"OWEM MALOWANA- POEZJA
GMINA MI&DZYLESIE
TRADYCJE DO+YNKOWE
POGRANICZU
POLSKO
DZIECI&CA
POGRANICZA NA
MI&DZYLESIE
KRALIKI
2006GMINA K"ODZKO
CZESKIM
TRANSGRANICZNY SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
KUDOWSKI O(RODEK KULTURY
INTERNETOWEJ
ORAZ
PROMOCJI
MIASTA
EUROPEJSKIEGO
CZESKI TEATR "TRIARIUS" GO(CIEM III DOLNO(L%SKIEGO
CENTRUM
KULTURY
W JEDLINIE
SPORTU
I PROMOCJI
KUDOWA ZDRÓJ
FESTIWALU
ZUPY- NACHOD
W JEDLINIE - ZDROJU
ZDROJU
XVII POLSKO-CZESKIE DNI KULTURY CHRZE(CIJA'SKIEJ W
Z%BKOWICKI
O(RODEK
KULTURY
Z%BKOWICACH MIAST
(LASKICH
KONFERENCJA
PARTNERSKICH PN. "WSPÓLNA
EUROPA - PRZYSZ"O($ I PERSPEKTYWY DLA ROZWOJU
GMINA WA"BRZYCH
PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADRY TURYSTYCZNEJ I
PRZEDSI&BIORCZO(CI”
AGROTURYSTYCZNEJ W OBSZARZE POGRANICZA POLSKOGMINA BYSTRZYCA K"ODZKA
CZESKIEGO
POPRZEZ
ORGANIZACJE
CYKLU
SZKOLE' IROSZADA
- POLSKO
- CZESKIE
SPOTKANIA
M"ODZIE+Y
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W
WARSZTATÓW
SZKOLENIOWYCH
LATO
2006
POLANICY ZDROJU
POLSKO-CZESKI FESTIWAL SPORTOWO-MUZYCZNY
GMINA
BIELAWA
POLSKO-CZESKI 2006"
FESTIWAL KULTUROWY "U NAS" SZTUKA
KUDOWSKI
O(RODEK
KULTURY
"REGA"OWISKO
NA GRANICY
SPORTU I PROMOCJI
BIKECHALLENGE 2006 - WITAJCIE U NAS
GMINA G"USZYCA
MI&DZYNARODOWE ZAWODY W BIEGU I ROWEROWEJ
GMINA
L%DEKI REKREACJI
ZDRÓJ
"WIELKA
2006""EURO-ORIENTEERING"
- II POLSKO - CZESKI MARATON CENTRUM
SPORTU
W
JE*DZIE (NIE+NICKA
NA ORIENTACJE
MTB
STRONIU (L%SKIM
INTERAKTYWNY
PRZEWODNIK
BLI+EJ
SIEBIE PRZEZ
INTERNETPO MIE(CIE
GMINA
STRONIE
(LASKIE
GMINA
MIEJSKA
DZIER+ONIÓW
DZIER+ONIOWIE
WYMIANA
KULTURALNOSPORTOWAPOMI
&
DZY
MIASTAMI
M"ODZIE+OWY POLSKO - CZESKI TURNIEJ PI"KARSKI W
GMINA
ZIEBICE
GMINA
PRZEWORNO
PARTNERSKIMI ZI&BICE - JAROMIERZ
PRZEWORNIE
Z%BKOWICKI O(RODEK KULTURY
GMINA
GMINAWA"BRZYCH
G"USZYCA

NOWA TWARZ CENTRUM INFORMACYJNEGO BYSTRZYCY
MIEJSKO-GMINNY O(RODEK
W S"U+BIE INFORMACJI
I PROMOCJI – NOWE ZADANIA
K"ODZKIEJ
I USTI NAD ORLIC%
KULTURY
W BYSTRZYCY
K"ODZKIEW
J
MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLANICY ZDROJU W
POLANICY ZDROJU
PARTNERSTWO
MIAST DLA
EUROPY K"ODZKIEGO
2006- RAJD
KONTEK(CIE ROZWOJU
TURYSTYKI
KUDOWSKI O(RODEK KULTURY
ROWEROWY
TRAS%
IM.T.G.
M
ASARYKA
ORAZ
PREZENTACJA
REGIONU
SPORTU I PROMOCJI
KULTURY LUDOWEJ POGRANICZA
POLSKO - CZESKIE SPOTKANIA MUZYCZNE - MUZYCZNA
GMINA
BIELAWA
POLSKO-CZESKI
BIEG MIESZKA2007
I DOBRAWY
GMINA
MIEROSZÓW
WIE+A
BABEL - REGA"OWISKO
NASZE MIASTO, NASZ DOM
ODDALENI ALE BLISCY
JARMARK PRODUKTU REGIONALNEGO
PRZYJACIELE POI OBU STRONACH GRANICY

44.

EG/2005/002/19

POPRAWA KONKURENCYJNO(CI BROUMOVA I NOWEJ
RUDY - UTWORZENIE BAZY DANYCH OBIEKTÓW I ATRAKCJI
TURYSTYCZNYCH ORAZ PUBLIKACJE PROMOCYJNE

45.

EG/2005/002/16

ZAWODY STRA+ACKIE NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM

9!450,00
UDZIA!
EFFR
UdziaŁ
EU
W
8!250,00
w PLN
pln

75%

11!700

8!775,00

75%

39!850

29!887,50

75%
75%

71!620
54!600

53!715,00
40!950,00

56,99%
75%
75%
75%
72,77%

79!780
23!850
55!000
61!300
41!310

45!466,62
17!887,50
41!250,00
45!975,00
30!061,29

75%
68,18%

35!050
63!640

26!287,50
43!389,75

75%
75%

26!500
30!878

19!875,00
23!158,50

75%
75%
75%

15!000
74!940
11!000

11!250,00
56!205,00
8!250,00

48!600
22!250
17!740

36!450,00
16!687,50
13!305,00

66!745

50!058,75

46!000
28!400

34!500,00
21!300,00

31!850
18!257,40

23!887,50
13!693,05

36!710
17!940

27!532,50
13!455,00

64!690
52!356
30!145
41!499,50
11!000
30!714
50!000

48!517,50
39!267,00
22!608,75
31!124,63
8!250,00
23!035,50
37!500,00

12!000
79!900

9!000,00
59!925,00

73!930
20!814

51!824,93
15!610,50

89!850
62!000

67!387,50
46!500,00

25!000
37!000
39!750

18!750,00
27!750,00
29!812,50

43!160
23!000

32!370,00
17!250,00

75%
75%

72!650
49!550

54!487,50
31!162,50

75%

11920

8!940,00

68,1%
75%

108!750,00
12!600

74!058,75
9!450,00

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

75%

11!000

8!250,00

GMINA MI&DZYLESIE

75%

49!200

36!900,00

POWIAT K"ODZKI

75%

54!800

41!100,00

GMINA G"USZYCA

75%

22!000

16!500,00

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

75%

94!000

70!500,00

GMINA MI&DZYLESIE

75%

18!078

13!558,50

15

INTERREG IIIA Fundusz Mikroprojektów
Česká republika – Polsko w regionie Glacensis

Zakończenie naboru wniosków w ramach
Programu INTERREG IIIA Fundusz Mikroprojektów
Data 22.6.2007 r., godzina 12.00 – taki był ostateczny termin
przyjmowania wniosków. Zarejestrowano 13 projektów, wszystkie
przeszły kontrolę zgodności administracyjnej oraz kontrolę kwalifikowalności, po czym przekazane zostały ekspertom regionalnym do oceny jakości finansowej i merytorycznej oraz aspektów
transgranicznych. Posiedzenie 6. EKS odbyło się dnia 10.9.2007
r. w miejscowości Jablonné nad Orlicí. Złożone projekty opiewały
na całkowitą kwotę 5 494 876 CZK, w tym wysokość dofinansowania z EFRR wynosiła 4 100 686,77 CZK. Priorytetowo wsparcia
udzielono projektom z zakresu dziedzin wskazanych na 6. EKS,
czyli z zakresu środowiska, kapitału ludzkiego, planowania i rozwoju gospodarczego. Na 6. posiedzeniu EKS dysponowano kwo-

tą pozostającej do wykorzystania alokacji środków finansowych
przyznanych Euroregionowi Glacensis, wynoszącą 319 610,50
CZK oraz środkami zaoszczędzonymi w wyniku rozliczenia zakończonych już projektów. Bezpośrednie dofinansowanie otrzymały
cztery projekty. Zgodnie ze wstępnym oszacowaniem Administratora pojawią się kolejne oszczędności środków z zakończonych już
projektów. Środki te będą stopniowo przyznawane projektom rezerwowym według listy rankingowej, jaką zatwierdził EKS na swoim 6. posiedzeniu. Projektom tym będą stopniowo przyznawane
środki finansowe z ewentualnych oszczędności wygospodarowanych w projektach, które nie zostały jeszcze rozliczone.

Ze względu na wykorzystanie alokacji przeznaczonej dla Euroregionu Glacensis nie będzie już kolejnego naboru
wniosków w ramach Programu INTERREG IIIA FMP.
Wszystkie dofinansowane projekty muszą być zakończone (zakończona rzeczywista realizacja, oddany Wniosek o
płatność oraz usunięte wszelkie nieprawidłowości zgłoszone do rozliczenia) najpóźniej do 31. 7. 2008 r.
Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów można znaleźć pod adresami:
dla beneficjentów ze strony czeskiej: www.euro-glacensis.cz
dla beneficjentów ze strony polskiej: www.euroregion-glacensis.ng.pl
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
Rejestracja dokonana przez MK RCZ E 16575
Redakcja dla części czeskiej: tel.: 00420 494 531 054, e-mail: info@euro-glacensis.cz
Redakcja dla części polskiej: tel.: 0048 74 86 771 30, e-mail: eg@euroregion-glacensis.ng.pl
„Niniejszy projekt został dofinansowany ze źródeł UE w ramach Inicjatywy INTERREG IIIA za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.“
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