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Drodzy Czytelnicy,
Biuletyn Euroregionu Glacensis ukazuje się od maja 2006 roku. Dotychczas
odpowiedzialni za jego wydawanie byli
nasi czescy Partnerzy. Za nową formułę
biuletynu odpowiedzialna będzie
polska strona w ramach dofinansowanego projektu z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 -2013
oraz budżetu państwa. Postaramy się wraz z wykonawcą
publikacji - firmą Alter Media Public Relations z Kłodzka,
znaną z wydawania Panoramy Ziemi Kłodzkiej, aby poziom
biuletynu był edytorsko oraz merytorycznie wysoki.
Współpraca transgraniczna w formule Euroregionu Glacensis
rozpoczęła się w grudniu 1996 roku. Przybliżymy Wam
najciekawsze wydarzenia z jego historii jak również z historii
obu naszych krajów. Poinformujemy Was o najciekawszych
wydarzeniach na naszym fragmencie pogranicza, nie tylko
tych wspieranych finansowo ze środków Unii Europejskiej, lecz również takich które są efektem partnerskich czy
przyjacielskich kontaktów. Nowym elementem będzie w
każdym numerze wywiad z ekspertem współpracy transgranicznej. Na bieżąco będziemy informować o nowej formule
współpracy jaka jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej, które z Partnerami z pogranicza mamy zamiar
w najbliższej przyszłości powołać.
W imieniu Euroregionu Glacensis postaram się bywać w
miejscach, w których dzieje się coś ciekawego, czego dowody
przedstawiamy na zdjęciach obok.
Życząc miłej lektury,
Radosław Pietuch
Sekretarz Euroregionu Glacensis
Kierownik Programów Pomocowych UE

Projekt i opracowanie:
Alter Media Public Relations
Fot. Euroregion Glacensis,
okładka Tomasz Gmerek

Wydawca: Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu Glacensis
Ul. Łukasiewicza 4a/2,
57-300 Kłodzko,
tel. 0048/74/8677130,
fax. 0048/74/865 91 66,
biuro@eg.ng.pl
www.euroregion-glacensis.ng.pl

Przy współpracy ze stowarzyszeniem
Euroregion Pomezí Čech, Moravy
a Kladska - Euroregion Glacensis,
Panská 1492,
51601 Rychnov nad Kněžnou,
tel./ fax 00420/494/531054,
info@euro-glacensis.cz
http: www.euro-glacensis.cz
Euroregion Glacensis
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Czesław Kręcichwost
Burmistrz Kudowy Zdroju, Prezes Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Przewodniczący
Rady Euroregionu; w 1996 roku podpisał w imieniu
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej Umowę Ramową
o utworzeniu Euroregionu Glacensis jako jeden ze
współzałożycieli. Z władzami euroregionu związany
nieprzerwanie od 14 lat. Reprezentuje Euroregion w
komitetach sterujących i monitorujących programów
wsparcia Unii Europejskiej.

Czy po 14 latach odczuwa Pan satysfakcję z tego co udało się wspólnie z
czeskimi Partnerami oraz samorządami członkowskimi Euroregionu
Glacensis osiągnąć?
Z pewnością. Kiedy pełni optymizmu zaczynaliśmy, nie było wsparcia
finansowego dla polsko – czeskiej
granicy. Trudno było tworzyć stabilne
struktury. Potem obie strony euroregionu walczyły z odbudową gmin po
powodziach 1997 i 1998 roku. Dopiero decyzja o powierzeniu nam administrowania sekretariatem dla polsko –
czeskiego pogranicza programu Phare
CREDO musiała nas zmobilizować
do pracy. Zresztą byłeś pierwszym
etatowym pracownikiem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, które
wówczas było podmiotem prawnym
euroregionu. A potem już zaczęła się
przygoda z coraz większymi środkami
finansowymi, dziesiątki inwestycyjnych projektów i setki małych
projektów. Jadąc z Kudowy Zdroju
do Kłodzka pasami wolnego ruchu
z Lewina do Dusznik czy z Przełęczy Polskie Wrota przez Zieleniec w
kierunku Międzylesia doskonale sobie
zdaję sprawę, że bez nas tych dużych
inwestycji drogowych by nie było. Ale
i bez unijnych pieniędzy współpraca
pozwoliła wytworzyć doskonałe produkty, jak choćby kursujące regularnie
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od 5.05 do 21.00 godziny 8 autobusów dziennie pomiędzy Nachodem, a
Kudową, cyklobusy jeżdżące w letnie
weekendy do Karłowa i Zieleńca czy
skibusy do Zieleńca zimą. Wszystko
obsługują nasi czescy Partnerzy.

już o granicy państwowej, jedną z
rzeczy które nam o tym przypominają
jest odmienność walut. Z pewnością
łatwiej byłoby żyć na pograniczu ze
wspólną walutą, ale ten proces wydaje
się jeszcze długo potrwa.

Czy funkcjonują obecnie jakieś
bariery współpracy?

Jak rysuje się przyszłość
Euroregionu Galcensis?

W szerszym aspekcie wejście obu
państw do Unii Europejskiej oraz
przystąpienie do tzw. Obszaru Schengen rozwiązało wiele problemów, jak
chociażby przejścia graniczne o które
kilkanaście lat walczyliśmy. Dzisiaj
walczymy o możliwość poruszania się
po pograniczu. Są dofinansowywane
remonty dróg w pasie granicznym, a
potem nie znoszone są zakazy ruchu
czego przykładem jest droga z Radkowa do Božanova, gdzie możliwość
poruszania się samochodem kończy
się na granicy państwa. Barierą są
małe środki finansowe na remonty i
modernizację dróg. Nachod, Kłodzko, Strzelin czy Wałbrzych powoli
stają się w godzinach szczytu bardziej
nieprzejezdne niż ośrodki wielkomiejskie. Przez Czechy mamy otwarcie
komunikacyjne na Europę, natomiast
podróż do Wrocławia czy Warszawy
jest męką. Może najnowszy pomiar
ruchu wyraźniej pokaże Warszawie
skalę problemu. Czasami zapominamy

Do 2015 roku mamy obowiązki
związane z zarządzaniem Funduszem
Mikroprojektów POWT RCZ-RP 2007 – 2013. Liczba „produkowanych” dokumentów i zadań
wynikających z obsługi programu
utrudnia nam rzeczywistą współpracę.
Podjęliśmy decyzję o poszukiwaniu
nowej siedziby, która miałaby być
własnością Stowarzyszenia. W obecnych warunkach powoli coraz trudniej
funkcjonować. Już dzisiaj rozmawiamy z partnerami na pograniczu o
utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, by
przejść na wyższy poziom współpracy
i zmienić podejście do wspólnych
problemów.
O EUWT więcej w następnym
numerze Biuletynu.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Radosław Pietuch.

aktualności

10-LECIE DZIAŁALNOŚCI

Regional
Development
Agency

Z

okazji 10. rocznicy
założenia spółki Regional
Development Agency,
powszechnie znanej jako
RDA, w dniach 2 – 3
września 2010 odbyła się konferencja międzynarodowa, a następnie
spotkanie towarzyskie pod nazwą
„RDA – platforma rozwoju regionów
przygranicznych”. Międzynarodowa
czesko-polska konferencja odbyła się w
pomieszczeniach nowo wybudowanego
Teatru Miejskiego i centrum społecznego UFFO w Trutnovie, a prowadziła ją
pani Martina Kociánová.
Program obejmował ocenę dotychczasowej dziesięcioletniej działalności RDA
i prezentację współpracy transgranicznej
pod różnymi względami i w różnych
dziedzinach. Patronat nad całą imprezą
objęli Hetman Kraju Kralowohradeckiego Lubomír Franc i Wicemarszałek
Województwa Opolskiego Stanisław
Longawa. Hetman Lubomír Franc
wygłosił też słowo wstępne, ocenił
dotychczasową współpracę i wyraził
wolę wsparcia dla dalszego rozwoju
RDA, zwłaszcza w dziedzinie współpracy transgranicznej. Przemówienia
gratulacyjne wygłosili ponadto Wicemarszałek Stanisław Longawa i inni
ważni goście.
Dyrektor Jaroslav Štefek podsumował działalność RDA w minionych
dziesięciu latach i naszkicował dalszy

kierunek rozwoju. W okresie istnienia
RDA za jej pośrednictwem pozyskano
dla regionów przygranicznych ponad
1,8 mld koron na projekty rozwojowe w
różnych obszarach. Dyrektor przedstawił jednocześnie nowe logo RDA wraz z
nową szatą graficzną, której RDA będzie
wykorzystywać na wszystkich swoich
materiałach. Pierwsze materiały zostały
zaprezentowane już podczas konferencji.
Radosław Pietuch jako przedstawiciel
partnera ocenił w swoim wystąpieniu
działalność i współpracę Euroregionu
Glacensis po obu stronach granicy i
naszkicował możliwy rozwój programów transgranicznych po 2013 roku.
W ramach konferencji odbyło się
również nadzwyczajne publiczne posiedzenie czeskiej części Rady Euroregionu
Glacensis, podczas którego do grona
członków euroregionu zostało przyjęte
Miasto Vrchlabí. Popołudniową część
konferencji stanowił blok wykładów na
różne tematy. Czescy i polscy wykładowcy prezentowali bardzo interesujące
zagadnienia, np. Monika Przeniosło
– Województwo Dolnośląskie –
Współpraca – łączy nas wiele, inż. Jan
Hřebačka - KRNAP [Karkonoski Park
Narodowy] – Realizowane i przygotowywane projekty Zarządu Karkonoskiego Parku Narodowego, Václav
Laštůvka – Euroregion Śląsk Cieszyński
– Śląsk Cieszyński a agencja rozwoju,
Jan Školník – APRB – Współpraca

jako siła napędowa rozwoju regionalnego, Petr Tejkl - DSO Region Góry
Orlickie - Drogi do Gór Orlickich,
Marek Niewiadomy - Gmina Radków
– Współpraca polsko-czeska na przykładzie strategii gminy Radków i inne. Na
zakończenie konferencji wszyscy otrzymali listy pamiątkowe ze wspólnym
zdjęciem wszystkich uczestników.
Po konferencji uczestnicy przenieśli
się do obiektu sportowego i rekreacyjnego BRET w pobliskim Prkennym
Dole koło Žacléřa, gdzie w godzinach
popołudniowych zorganizowano
wspólne zajęcia sportowe i towarzyskie.
Odbył się mecz w piłkę nożną Czechy –
Polska, a część uczestników odwiedziła
twierdzę Stachelberg, zbudowaną jako
część systemu fortyfikacji przed II
wojną światową. Pierwszy dzień zakończyło nieformalne spotkanie, w którym
wzięła udział także posłanka Zdeňka
Horníková. Drugi dzień został poświęcony na wspólne wejście na Śnieżkę
oraz Drogą Przyjaźni Polsko-Czeskiej
na Pomezní Boudy.
To dwudniowe spotkanie stanowiło podsumowanie dotychczasowej
dziesięcioletniej działalności Regional
Development Agency oraz podziękowanie za współpracę wszystkim partnerom
z administracji państwowej i sektora
prywatnego, ale także obecnym i byłym
pracownikom RDA.
Euroregion Glacensis
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Euregionalny

Komitet Sterujący
Dnia 29.06.2010 odbyło się
5. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu
Sterującego Funduszu Mikroprojektów
w Euroregionie Glacensis

D

nia 29 lipca 2010 na terenie obiektu Bret w
Prkennym Dole odbyło się 5. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Finduszu
Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Podczas
tego posiedzenia zostało zatwierdzonych ze strony czeskiej łącznie
38 projektów o całkowitej wielkości dofinansowania 686.277,59
EUR. Z polskiej strony zostało zatwierdzonych łącznie 25 projektów o całkowitej wielkości dofinansowania 360 932,27 euro.

Po posiedzeniu możemy stwierdzić, że jeśli chodzi o administrowanie FMP przekroczyliśmy połowę. Dotychczas zostało juz rozdzielonych około 60% środków funduszu. Ze względu na to, że alokacja
na duże projekty indywidualne jest już w znacznym stopniu

Czesko-Polskie
Centrum Informacji
w Broumovie

P

rojekt Wsparcie rozwoju
turystyki w regionie Gór Stołowych i Broumowskich Ścian,
CZ.3.22/2.2.00/08.00668 powstał w
odpowiedzi na konieczność rozszerzenia oferty turystycznej w zakresie
infrastruktury ruchu turystycznego
oraz oferty nowych i atrakcyjnych
produktów turystycznych dla rejonu
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Gór Stołowych i Broumowskich
Ścian, które stanowią główną atrakcję
turystyczną regionów Broumovska,
Policka i Ziemi Radkowskiej. W ciągu
2009 roku przez trzech partnerów
został opracowany projekt, którego
partnerem wiodący zostało Miasto
Broumov a partnerami projektowymi
Miasto Police nad Metují z czeskiej

strony oraz polska Gmina Radków.
Projekt obejmuje inwestycje, centrum
informacji w Broumovie i infrastrukturę w Radkowie, ale jego częścią są
także działania zmierzające do promocji
regionów Broumovska, Policka i Ziemi
Radkowskiej, którymi są Jarmark Gór
Stołowych, wystawa fotograficzna,
festiwal muzyczny I. Reimanna i inne

aktualności

wykorzystana, FMP pozostaje głównym instrumentem finansowania
projektów współpracy transgranicznej w okresie do 2013 roku. Z tego
powodu została podjęta decyzja
zapewniająca korzystanie na bieżąco
z funduszu aż do połowy 2013
roku, poprzez rozdzielenie istniejącej
alokacji na poszczególne pozostałe
lata. W ten sposób dojdzie do tego,
że nie wszystkie mikroprojekty
zostaną dofinansowane. Na przykład
po czeskiej stronie podczas kolejnych

imprezy społeczno-kulturalne.
Projekt uzyskał dofinansowanie z
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007
– 2013, ze środków przeznaczonych
na wsparcie rozwoju turystyki i
jesienią 2009 roku wszyscy partnerzy rozpoczęli stopniową realizację
zaplanowanych działań.
Głównym celem projektu opracowanego na potrzeby
wsparcia rozwoju turystyki w
rejonie Broumovska jest stworzenie nowego Czesko-Polskiego
Centrum Informacji w Broumovie.
Czesko-Polskie Centrum Informacji
powstanie w wyremontowanych
pomieszczeniach budynku dawnego
kina na Velkim náměstí w miejscu
obecnego sklepu elektrycznego.
Wraz z wybudowaniem nowego
centrum informacji zostaną też
przebudowane na salę konferencyjną pomieszczenia dawnego kina.

EKS będą dzielone alokacje 457.000
EUR plus ewentualne oszczędności
z już zakończonych mikroprojektów. W piątym etapie naboru po
stronie czeskiej nie przyjęto aż jednej
trzeciej przedłożonych projektów.
Chodziło przeważnie o indywidualne
projekty, które zgodnie z regułami
mogą otrzymać mniej punktów niż
wspólne. Termin następnego naboru
wniosków projektowych na 6.
posiedzenie EKS jest wyznaczony do
27.10.2010 do godziny 12.00.

W sali konferencyjnej zostaną
przygotowane nowe miejsca siedzące dla około 300 osób. Ponadto
w pomieszczeniach sali zostanie
urządzona mała scena ze sprzętem
oświetleniowym do organizowania
różnych przedstawień, koncertów i
innych imprez kulturalnych. Częścią przebudowy sali jest zainstalowanie nowego nagłośnienia, a także
nowego sprzętu projekcyjnego.
Jednocześnie powstanie zaplecze
niezbędne do funkcjonowania
centrum informacji i sali konferencyjnej. Właściwe zakończenie
prac budowlanych jest zaplanowane
na koniec października 2010.
Całkowite koszty zaplanowano w
przybliżeniu w wysokości 40 mln
CZK, łącznie z VAT. Wkład własny
miasta w realizację projektu wynosi
około 4 mln CZK, co stanowi
10% całkowitych kwalifikowalnych
kosztów.

Pierwszy
punkt
informacji
turystycznej
na ziemi
strzelińskiej

W ramach projektu
PL.3.22/3.3.02/08.00838 Zagospodarowanie polsko - czeskiego szlaku
rowerowego Wzgórz Strzelińskich,
gmina Strzelin postanowiła usprawnić
obsługę turystów. W dniu 21 maja
2010 roku otwarto pierwszy punkt
informacji turystycznej na Ziemi
Strzelińskiej. W placówce, która
mieści się w centrum miasta przy
ul. Rybnej 2, uzyskać będzie można
informacje o atrakcjach turystycznych
oraz otrzymać realizowane produkty
promocyjne jak mapy czy foldery.
Na piętrze stworzono galerię. Pierwsza
wystawa zdjęć prezentowała Strzelin
oraz Trutnov.

Euroregion Glacensis

|

7

aktualności

Kongres Euroregionu

P

osiedzenie Regionalnego
Kongresu Stowarzyszenia
Euroregionu Glacensis, jako
najwyższego organu stowarzyszenia, odbyło się w piątek
21 maja 2010 w auli Szkoły Podstawowej
w Rokytnicy v Orlických horách.
W ramach kongresu z wykładem
inauguracyjnym na temat „Korzeniowe
oczyszczalnie ścieków z uwzględnieniem
oczyszczalni ścieków Hostětín“ wystąpił
lektor Ministerstwa Rolnictwa Milan Rozkošný. Wykład zorganizował euroregion
we współpracy z Krajową Siecią Obszarów
Wiejskich [Celostátní siť pro venkov].
Na samym posiedzeniu kongresu, którym
kierował przewodniczący Jiří Čepelka,
sekretarz stowarzyszenia pan Jaroslav Štefek przedstawił sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w minionym okresie.
Omówiono także działalność w roku
2009. Częścią przekazywanych informacji
był także projekt i zatwierdzenie budżetu
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Dnia 21.05.2010 w Rokytnicy
v Orlických horách odbył się
Regionalny Kongres Członków
Euroregionu Glacensis.

stowarzyszenia na rok 2010.
Podstawowa część wystąpienia
sekretarza została poświęcona planowi
działalności i projektom stowarzyszenia
realizowanym w 2010 roku. Należy do
nich projekt wydania publikacji „Historické památky Euroregionu Glacensis“
[„Zabytki Euroregionu Glacensis”], która znajduje się w fazie korekt głównych
opracowanych tematów z poszczególnych regionów i projektów ilustracji
postaci historycznych. Bardzo ważnym
tegorocznym projektem jest „Poprawa
umiejętności komunikacyjnych pracowników instytucji na terenie Euroregionu
Glacensis”. Chodzi o naukę języka polskiego. Intensywne tygodniowe kursy
języka polskiego będą się odbywać raz
w miesiącu od września do listopada
2010. Już tradycyjnie projekt „Cyklobusy Gór Orlickich 2010” zainaugurowany został w sobotę 29.05.2010
pierwszym wyjazdem cyklobusów na

trasach w Góry Orlickie. W ramach
projektu „Wspólne spotkania członków
Euroregionu Glacensis w 2009 roku
– Wzajemna wymiana doświadczeń”
jesienią w 2009 roku w Buchlovicach
odbyło się już spotkanie czeskich i
polskich członków stowarzyszenia z
przedstawicielami Euroregionu Bílé
Karpaty. Kolejne wspólne spotkanie
przedstawicieli czeskiej i polskiej części
Rady Stowarzyszenia z przedstawicielami Euroregionu Nysa odbyło się w
czerwcu w polskim mieście Karpacz.
Euroregion Glacensis ma także
nowych członków. Chodzi o gminy
Žďár nad Metují, Libchavy i Sopotnice.
Mocnym akcentem i urozmaiceniem
całego posiedzenia były gratulacje dla
p. Petra Hudouska, starosty Rokytnicy
v Orlických horách, z okazji jego życiowego jubileuszu. Niniejszym dołączamy
się z życzeniami zdrowia i szczęścia.

aktualności

Wspólnie uczcimy ważne dni

J

uż od dłuższego czasu przedstawiciele gminy Libchavy, która
leży na przedgórzu Gór Orlickich
niedaleko granicy z Polską,
rozważali ideę nawiązania współpracy z gminą po stronie polskiej. Na
początku tego roku udało się z powodzeniem zrealizować te ideę. Zostały
nawiązane kontakty z polskim miastem
Strzelin i obaj partnerzy podczas rozmów doszli do porozumienia w sprawie
opracowania wspólnego projektu, który
nazwali „Wspólnie uczcimy ważne dni.“
Realizacją projektu gminy Libchavy
była dwudniowa uroczystość 650 lat
od pierwszej wzmianki o miejscowości,
która odbyła się w dniach 5 i 6 czerwca.
Polski partner miał możliwość zapoznania się z historią i współczesnością czeskiej miejscowości oraz jej tradycjami.
Obchody zostały uroczyście zainaugurowane w sobotę 5 czerwca godzinie
9.30 przemarszem trzech pochodów do
centrum Libchavy – do miejscowego
kościoła i ogrodu farnego. Na czele
pochodu szli chłopcy i dziewczęta w

strojach ludowych z Libchav. Po przyjściu do ogrodu farnego swoje uroczyste
przemówienia wygłosili pani wójt z
Libchav i pan burmistrz z partnerskiego
miasta Strzelin. Jako symbol nawiązania
nowej przyjaźni i współpracy pani wójt
i pan burmistrz zasadzili pamiątkowe
drzewa. Nastąpiła uroczysta msza w
tutejszym kościele i pobłogosławienie
sztandarów gminy i strażaków.
W godzinach popołudniowych w
miejscu obchodów kontynuowano
bogaty program imprez. Na scenie
swoje umiejętności zaprezentowało kilka zespołów, w tym dzieci z
miejscowej szkoły podstawowej i
przedszkola. Uczestnicy mieli dzięki
temu możliwość posłuchania muzyki
różnych gatunków, obejrzeć występy
mażoretek czy występy teatralno-szermiercze. Wieloletnią tradycję ma w
miejscowości działalność ochotniczej
straży pożarnej. Podczas obchodów
kilku strażaków nagrodzono za wzorową pracę. Po odebraniu tych nagród
nastąpił praktyczny pokaz umiejęt-

ności strażaków. Dla najmniejszych
uczestników przygotowano program
dla dzieci, w ramach którego mogły
zaprezentować swoje zdolności i umiejętności. Wielu z nich skorzystało
także z możliwości przejażdżki konnej.
Drugi dzień obchodów miał
charakter sportowy. Program został
rozpoczęty przez członków miejscowego klubu piłkarskiego, który działa już
40 lat. Swoje piłkarskie umiejętności
zaprezentowali w ramach obchodów
ci najmniejsi – dzieci ze szkółki piłki
nożnej. Następnie odbyły się pokazy
westernowe Rancha „C”, a program
uroczystości zakończył występ zespołu
muzycznego.
W ramach dwudniowych obchodów zainteresowani mogli obejrzeć w
pomieszczeniach miejscowej szkoły
podstawowej wystawę o historii i
współczesności miejscowości Libchavy,
działalności związkowej gminy, a jedna
część wystawy była poświęcona miastu
partnerskiemu Strzelin.
Euroregion Glacensis
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Wzajemna wymiana
doświadczeń - NYSA

Stowarzyszenie Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej - Euroregion
Glacensis i Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis realizuje ideę współpracy
transgranicznej między Czechami a Polską. Głównym celem Euroregionu Glacensis jest
pokonywanie barier i nierówności przekraczających granicę państw. Wiąże się z tym
bezpośrednio także potrzeba wzajemnej wymiany doświadczeń dotyczących współpracy
transgranicznej, na polsko-czeskiej granicy.

W

ramach projektu
z funduszu
mikroprojektów
w Euroregionie Glacensis
„Wzajemna wymiana doświadczeń”, nr
rej. CZ.3.22/3.3.02/09.01304 odbyły
się dwa spotkania partnerów z Czech i
Polski. Jesienią w 2009 roku odbyła się
trzydniowa podróż studyjna do czesko-słowackiego Euroregionu Bílé Karpaty,
która była przeznaczona dla wszystkich
członków euroregionu. W dniach 8-9
czerwca 2010 zrealizowano tym razem
po polskiej stronie granicy spotkanie
robocze, które odbyło się w mieście
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Karpacz w Euroregionie Nysa. Ta dwudniowa impreza była przeznaczona dla
członków Rady Euroregionu Glacensis
i Euroregionu Nysa. Głównym celem
spotkania była dyskusja i wzajemna
wymiana doświadczeń dotycząca planów utworzenia nowej formy prawnej
współpracy trans granicznej - Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej EUWT / EGTC, które
w przyszłości mogłoby przyczynić
się po obu stronach czesko-polskiej
granicy do dalszego rozwoju działań w
najróżniejszych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego na pograniczu,
a także ułatwiać i wspierać współpracę

transgraniczną i międzynarodową.
Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego porozumiewania się w języku
czeskim i polskim, dzięki czemu doszło
do głębszego zapoznania się z językiem
partnera. W trakcie obu spotkań
zostały nawiązane nowe partnerstwa i
kontakty, które stworzą w przyszłości
kolejną możliwość współpracy przy
nowych projektach i propozycjach.
Jednocześnie doszło do pogłębienia
więzi między samorządami po danych
stronach granicy, oceny doświadczeń,
promocji dobrych praktyk i wsparcia
kolejnego stopnia w rozwoju współpracy transgraniczej.

aktualności

Nowi partnerzy we współpracy

S

towarzyszenie Gmin Ziemi
Kłodzkiej we współpracy z
gminami Gór Orlickich po
czeskiej stronie realizowało
na przestrzeni ostatnich
lat wiele trans granicznych inicjatyw.
W momencie zjednoczenia się kilku
organizacji z obszaru Gór Orlickich i
ich podgórza w jeden podmiot specjalizujący się w promocji, turystyce oraz
procesach zarządzania turystyką, powołana organizacja stała się naturalnym
partnerem do wspólnych inicjatyw.
Organizacja Góry Orlickie i Podorlicko, bo o niej piszemy, choć powstała
21 kwietnia 2009 roku w bardzo
szybkim tempie włączyła się w trans
graniczne inicjatywy, których efektem
są realizowane wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej dwa
projekty dofinansowane w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika CzeskaRzeczpospolita Polska 2007 -2013.
Pierwszy projekt był efektem
pierwszego kontaktu. Nasi czescy
Partnerzy przygotowali już projekt

CZ.3.22/3.3.02/09.01388 Marketingová strategie cestovního ruchu
Orlických a Byxtřických hor/ Marketingowa strategia ruchu turystycznego
Gór Orlickich i Bystrzyckich. Zaproponowaliśmy rozszerzenie obszaru
współpracy do całej Ziemi Kłodzkiej,
uwzględniając to w polskim projekcie
partnerskim PL.3.22/2.2.00/09.01455
Strategia marketingowa Ziemi
Kłodzkiej i Gór Orlickich. Mamy
zamiar uwzględnić w nim również
wspólne elementy, jak na przykład
analiza SWOT dla całego obszaru,
wspólne elementy strategiczne dla
obu części pogranicza oraz wspólne
działania promocyjne na naszych
rynkach. Głównym założeniem będzie
model pobudzenia wewnętrznych
migracji turystycznych, gdyż w tym
upatrujemy dużą szansę w przyszłości
na rozwój. Dodatkowo polska strona
przeprowadzi proces wypracowania
jednolitej wizualizacji działań promocyjnych Ziemi Kłodzkiej, co nasi czescy Partnerzy maja już za sobą. Projekt
trwa, odbywają się sesje warsztatowe z
udziałem samorządowców i ekspertów.

O wynikach projektu poinformujemy
Was za pół roku.
Konsekwencją pierwszego projektu
było wspólne przygotowanie projektu
PL.3.22/2.2.00/09.01579 Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej, Gór
Orlickich i Podorlicka. Projekt jest na
początku realizacji. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 340 396,61
euro pozwoli na realizowanie wielu
działań promocyjnych zanim powstanie
wspólna strategia. Projekt przewiduje
wspólne wydawnictwo promocyjne,
wspólne pismo informacyjne, film promocyjny i spoty reklamowe, wspólne
promocje targowe oraz kampanie promocyjne tras rowerowych, narciarskich
oraz atrakcji zimowych na pograniczu.
Efekty, mamy nadzieję, zwiększą liczbę
przyjazdów do naszego obszaru.
Projekt trwa do sierpnia 2012 roku
i na bieżąco będziemy informować o
jego postępie.
Strony partnerów projektów:
www.dsohp.cz
www.ziemia.klodzka.pl
Euroregion Glacensis
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Nowe produkty promocyjne

S

towarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu
Glacensis przez ostatni
rok realizowało projekt
PL.3.22/2.2.00/09.01174
Promocja Euroregionu Glacensis,
ukierunkowany na promocję zbudowanego wraz ze Stowarzyszeniem
Gmin Ziemi Kłodzkiej systemu ok.
1600 km oznakowanych tras rowerowych. Oba Stowarzyszenia wraz z
samorządami członkowskimi w miarę
pozyskiwanych środków udoskonalają
powstały system.
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W ramach projektu w odniesieniu do
turystyki rowerowej powstało 7 map
tras rowerowych: Ziemi Kłodzkiej, Ziemi Wałbrzyskiej, Wzgórz Strzelińskich i
okolic, Masywu Śnieżnika wraz z Górami Bialskimi i Złotymi, Gór Sowich i
Bardzkich, Gór Stołowych oraz Gór
Bystrzyckich i Orlickich. Mapy w ilości
21 tysięcy egzemplarzy będą przekazane punktom informacji turystycznej
oraz dystrybuowane na imprezach
promocyjno-targowych. System tablic
informacyjnych o trasach rowerowych
wzbogacił się o kolejne 16 sztuk zlokali-

zowanych w Górach Sowich, na Ziemi
Wałbrzyskiej oraz w Białym Kościele
obok Strzelina. Wszystkie produkty są
w językach polskim i czeskim podobnie
jak zaktualizowana mapa atrakcji oraz
mapa internetowa Euroregionu. W
ramach projektu przetłumaczono również na język czeski i angielski informacje o Euroregionie, które dostępne będą
na stronie internetowej. Pod kątem
biuletynu, w celu przybliżenia opracowaliśmy historię Polski i Czech, która
w w odcinkach ukazywać się będzie w
kolejnych numerach biuletynu.

aktualności

Zrekultywowane
składowisko
w gminie Olešnice
v Orlických horách

D

nia 20 lipca 2010 odbyło
się w gminie uroczyste
oddanie nowo zrekultywowanego wysypiska
odpadów w dzielnicy „Kutl”. Po
inauguracji uroczystości w ratuszu,
uczestnicy udali się na miejsce zrekultywowanego składowiska, gdzie pani
burmistrz mgr Eva Skalická i sekretarze czeskiej i polskiej części Euroregionu Glacensis, panowie Jaroslav
Štefek i Radosław Pietuch odsłonili
tablicę pamiątkową informującą o tej
inwestycji.
Ta udana rekultywacja składowiska odpadów jest częścią projektu
„Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach Lewin Kłodzki i
Olešnice v Orlických horách“, nr rej.
PL.3.22./1.2.00/08.00584, realizowanego w ramach POWT RCz – RP

2007 – 2013. Głównym działaniem
projektu po stronie czeskiej była
właśnie przeprowadzona rekultywacja
składowiska odpadów.
Rekultywacja tego wysypiska była
konieczna, ponieważ wydostające się z
niego szkodliwe substancje wpływały
na jakość wód podziemnych, które
przenikały do rzeki Klikawy przepływającej przez gminę Lewin Kłodzki.
Dlatego w ramach prac budowlanych
ponad źródłem rzeki została wybudowana stabilizacyjna tama oporowa.
Ponadto z wysypiska został usunięty
nawieziony materiał, a powierzchnia
wysypiska została zabezpieczona
nieprzepuszczalną warstwą folii przed
przenikaniem wód powierzchniowych i opadowych do głównej części
składowiska. Zabezpieczona w ten
sposób i pokryta ziemią powierzchnia
wysypiska została potem obsiana trawą

i obsadzona odpowiednimi drzewami.
Całkowite kwalifikowalne wydatki
projektu po stronie gminy Olešnice
v Orlických horách wynoszą 184
265,- EUR, przy czym 85% udział
zostanie zapłacony z ERDF. Budżet
polskiego partnera projektu wynosi
1 073 532,- EUR i obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Kocioł, co jest obecnie
wykonywane. Zakończenie realizacji
całego wspólnego projektu nastąpi w
listopadzie 2010 r.
Głównym celem projektu było polepszenie i podniesienie jakości środowiska naturalnego na czesko-polskim
pograniczu, co w pełni się powiodło,
a dodatkowo projekt przyczyni się do
poprawy warunków życia w tej części
wspólnego pogranicza.

Euroregion Glacensis
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WIEŻE I PUNKTY

WIDOKOWE

K

Produkt regionalny?

iedy wędrujemy po górach
istotna jest na
krańcu wędrówki atrakcja,
coś, co stanowi
cel wycieczki.
Organizatorzy turystyki na naszym
obszarze współpracy – Kłodzkie Towarzystwo Górskie GGV,

14
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Złotostockie Towarzystwo Górskie,
Towarzystwo Sowiogórskie oraz inne
organizacje już na przełomie XIX
i XX wieku tworzyli imponującą
ofertę w zakresie schronisk i wież
widokowych. Do dziś przetrwało
niewiele z nich: na Wielkiej Sowie,
na Chełmcu, na Górze Wszystkich
Świętych czy niedostępna pomimo
wieloletnich starań wielu nowo-

rudzkich środowisk wieża widokowa
na Górze Świętej Anny w Nowej
Rudzie. Pozostały jeszcze ruiny wież
na Włodzickiej Górze na zachód od
Ludwikowic, na szczycie Grodziszcze
w okolicy Bożkowa oraz na Owczej
Górze obok Kłodzka. Wieże istniały
również na Ostrej Górze w Górach
Bardzkich, na zamku Karpień z 1885
r. (zburzona w 1899 r.), na Łomnic-

aktualności
„Szlak widokowy Szczytami Pogranicza” wybudowała na szczycie
Jawornika Wielkiego platformę
widokową znacznie poprawiając
możliwości podziwiania krajobrazu.
Górny podest platformy ulokowany
jest na wysokości ok.. 7 metrów.
Powstały szlak prowadzi do wieży
na Borówkowej gdzie wybudowano
w ramach partnerskiego projektu
miejsce odpoczynku.
W ramach mikroprojektu
PL.3.22/3.3.02/08.00838 „Zagospodarowanie polsko - czeskiego szlaku
rowerowego Wzgórz Strzelińskich”,
Gmina Strzelin dokonała adaptacji
gościęcickiej wieży ciśnień na wieżę
widokową. Choć budowla ma niecałe
9 metrów roztacza się z niej rozległy
krajobraz. Obok stworzono możliwości biwakowania. Uroczyste otwarcie
obiektu odbyło się 20 maja 2010 roku.

Najwyższy z obiektów
powstał w ramach projektu
PL.3.22/3.3.02/08.00268 „Budowa
wieży widokowo-przeciwpożarowej na
Trójmorskim Wierchu”. Gmina Międzylesie chcąc uatrakcyjnić ten wyjątkowy
graniczny szczyt, z którego zboczy wody
spływają do trzech mórz: Bałtyckiego,
Północnego i Czarnego, zbudowała 25
metrową drewniana wieżę. Otwarcie
wieży odbyło się 8 maja 2010 roku.
Pomimo deszczu na szczyt w tym dniu
przybyło około 200 osób. Gośćmi uroczystości byli ks. Adam Bałabuch biskup
pomocniczy diecezji świdnickiej oraz
posłanka Monika Wielichowska.
Jest zapotrzebowanie na punkty
widokowe, o czym świadczy liczba
inicjatyw. Myślę, że skutecznie gonimy
naszych czeskich Partnerów, którzy
w tej sferze zdecydowanie posiadają
lepszą infrastrukturę.

kiej Równi z 1896 r. (zniszczona w
1909 r.) na Owczej Górze z 1909 r.
(zniszczona w 1909 r.) na Suchoniu z 1885 r. (nie istnieje). Z listy
byłych budowli nasi czescy Partnerzy
odbudowali wieżę na Borówkowej (w
okolicy Przeł. Lądeckiej) Towarzystwo Miłośników Gorzanowa oraz
Towarzystwo Miłośników Krosnowic
były inicjatorami odbudowy wieżę na
Wapniarce w okolicy Żelazna, gmina
Bardo odtworzyła punkt widokowy –
Piękny Widok. Na Stożku Wielkim
w Górach Kamiennych Gmina
Mieroszów zbudowała drewniany
punkt widokowy. W planach jest
budowa wieży na najwyższym szczycie
Gór Bystrzyckich – Jagodnej oraz na
Wzgórzu Marii w Polanicy Zdroju.
Niepowodzeniem kończą się od lat
próby odbudowy wież na Śnieżniku
i Orlicy.
Dzięki aktywności naszych członków na mapie wież widokowych
przybyły trzy nowe obiekty dofinansowane z Funduszu Mikroprojektów.
Gmina Złoty Stok w ramach
projektu PL.3.22/3.3.02/08.00744
Euroregion Glacensis
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NOWA OFERTA

dla narciarzy i rowerzystów

Z

agospodarowanie
turystyczne narciarskich
i rowerowych tras pogranicza Broumowsko – Mieroszowskiego to kolejny
projekt zrealizowany wspólnie przez
Gminę Mieroszów i Miasto Mezimesti
w ramach „Funduszu Mikroprojektów” Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita 2007 – 2013
w Euroregione Glacensis.
Głównym celem projektu było
wspieranie rozwoju potencjału
społeczno-gospodarczego obszaru
pogranicza polsko-czeskiego poprzez
stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej. Realizacja celu głównego
zakładała wzmocnienie konkurencyjności, atrakcyjności i spójności
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pogranicza oraz poprawę jakości życia
mieszkańców i łagodzenie skutków
peryferyjnego położenia terenów
zlokalizowanych na pograniczu Broumovsko – Mieroszowskim.
Projekt zakładał realizację działań zmierzających do zagospodarowania turystycznego tras narciarskich (biegowych) i
rowerowych oraz promocje stworzonego
w ten sposób produktu turystycznego.
Na projekt złożyły się następujące
działania:
1. Zakup skutera śnieżnego wraz z
osprzętem do utrzymywania narciarskich tras biegowych. (sanie towarowe i
osobowe, urządzenie do robienia śladów
biegowych oraz naczepa do transportu).
2. Wydanie foldera turystycznego
zawierającego mapę z przebiegiem tras

narciarskich i rowerowych w trzech
wersjach językowych.
3. Oznakowanie 25 km istniejących
narciarskich tras biegowych.
4.Rozmieszczenie tablic informacyjnych (map) zawierających przebieg
tras narciarskich i rowerowych oraz
opisy tras i najciekawszych miejsc.
Projekt skierowany był do turystów
oraz społeczności lokalnej pogranicza
polsko-czeskiego ze szczególnym
uwzględnieniem środowisk związanych ze sportem i rekreacją.
Całkowita wartość projektu wyniosła
25 926,48 euro. 95 % z ogólnej kwoty
zostało zrefundowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
i budżetu państwa.

aktualności

Konkurencyjność wzrasta

Mieroszów i Mezimesti

D

obiega końca
realizacja jednej z
największych inwestycji ostatnich lat w
Gminie Mieroszów.
Projekt pn.: Rozwój infrastruktury
turystyczno – rekreacyjnej w strefie
pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego I etap” jest przedsięwzięciem realizowanym w partnerstwie z
miastem Mezimesti.
Inwestycja jest współfinansowana
przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
Wartość polskiej części projektu to
blisko 2 000 000 euro. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wyniesie 85
% kosztów kwalifikowanych. Według
harmonogramu zakończenie realizacji
inwestycji po stronie polskiej przewiduję się na II połowę 2010 roku.
Projekt ma na celu stworzenie wspólnej atrakcyjnej oferty turystycznej
zlokalizowanej na pograniczu polsko
– czeskim. Jego realizacja wpłynie
na wzrost atrakcyjności regionu i

poprawę ogólnej sytuacji społeczno
– ekonomicznej.
Polska część projektu polega na
budowie nowoczesnego kompleksu
rekreacyjno – turystycznego obejmującego halę sportowo - widowiskową, 3
boiska oraz bieżnię do skoków w dal.
Obiekt oprócz typowo sportowego przeznaczenia będzie mógł być
również z powodzeniem wykorzystywany podczas wszelkiego rodzaju
wydarzeń o charakterze kulturalnym i
społecznym.
W hali o wymiarach 37 x 19 m znajdą
się składane 3-rzędowe trybuny teleskopowe mogące pomieścić 200 osób.
Część dla ćwiczących oprócz sali gimnastycznej obejmuje również pokój
dla trenerów z zapleczem sanitarnym,
pomieszczenia magazynowe oraz dwa
bloki szatniowe. Jedno z pomieszczeń
przeznaczone będzie na ćwiczenia typu
fitness. W część dla widzów znajdzie
się hol z szatnią, niezbędne sanitariaty
i dojście na trybuny.
W obiekcie mieściło się będzie również centrum informacji turystycznej
i współpracy transgranicznej. Punkt
ten oprócz typowej działalności infor-

macyjnej zajmował się będzie także
animowaniem i koordynacją wydarzeń
promujących współpracę polsko-czeską. Budynek będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Część zewnętrzna kompleksu obejmie
bieżnie do skoków w dal o nawierzchni sztucznej oraz trzy boiska o następujących parametrach:
44 x 28 m – boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni ze sztucznej trawy.
26 x 14 m – boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni sztucznej poliuretanowej.
24 x 11 m - boisko do siatkówki lub
kort tenisowy o nawierzchni sztucznej
typu SP.
Partner czeski po swojej stronie zaplanował kompleksową modernizację
i rozbudowę basenów oraz terenów
położonych w najbliższym otoczeniu
kąpieliska w Mezimesti. W ramach
projektu wykonane zostaną min.
nowe niecki basenów, zjeżdżalnie,
pomieszczenia gospodarcze i sanitarno
- szatniowe, pole do mini golfa, mała
infrastruktura sportowa oraz parkingi.
Ogólna wartość projektu obejmująca
inwestycje po obu stronach granicy to
ponad 5 000 000 euro.
Euroregion Glacensis
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E

uroregion Glacensis
jest jednym z szesnastu funkcjonujących na granicach
Polski euroregionów
i jednym z pięciu na
pograniczu polsko-czeskim. Współpraca transgraniczna
w regionie Sudetów Środkowych
i Wschodnich ma wieloletnią
tradycję. Ważne impulsy współpracy
pojawiły się na przełomie lat 80. i 90.
w związku z przemianami demokratycznymi jakie miały miejsce w tym
okresie w Polsce i w Republice Czeskiej. Potwierdzeniem tych przemian
było m.in. nawiązanie przyjaznej
współpracy pomiędzy samorządami
miast i gmin przygranicznych oraz
inicjatywa publikowania (od 1989 r.)
przez Wydawnictwo Ziemia Kłodzka
i Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką ponadgranicznego miesięcznika
„Ziemia Kłodzka - Od Kladského pomezi - Glatzer Bergland”
i coroczna organizacja (od 1990
r.) Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej.
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Konferencja inicjująca stałą współpracę transgraniczną odbyła się 17-18 maja
1991 roku w Nachodzie z udziałem
około 150 przedstawicieli przygranicznej społeczności czeskiej i polskiej.
W dniu 18 września 1992 roku
w Wałbrzychu 21 przedstawicieli
społeczności lokalnych z województwa
wałbrzyskiego i opolskiego oraz z północno-wschodnich Czech podpisało
umowę p.n. „Porozumienie o ponadgranicznej współpracy wzajemnej
oraz o utworzeniu Ponadgranicznego
Związku Miast i Gmin Czechy-Polska”. W zawartym dokumencie
za główny cel uznano koordynację
wysiłków na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego oraz
wspólne rozwiązywanie problemów
ekologicznych występujących na
obszarze przygranicznym.
Podobne podejście i dążenie do
współpracy transgranicznej można
było zaobserwować w latach 19931994 w części „rdzennej” regionu
Sudeckiego. Współpraca gmin pogra-

nicza polsko-czeskiego Ziemi Kłodzkiej przybrała formę współdziałania
w ramach powołanego formalnie na
konferencji roboczej w Nowej Rudzie
29 marca 1994 roku Stałego Regionu
Współpracy Polsko-Czeskiej.
Do 1994 roku przedstawiciele samorządów lokalnych akcentowali swoje
odmienne podejście niż w typowych
procesach „euroregionalizacji” współpracy transgranicznej, która miała
polegać, ich zdaniem, na specyfikacji
dziedzin i form współpracy przygranicznej z jednoczesnym określeniem
ich realizatorów oraz terminów
wykonania, z pominięciem zbędnej
instytucjonalizacji, czyli tworzenia
struktur euroregionu.
Od 1994 roku w kręgach samorządowych strony czeskiej i polskiej zmieniono poglądy na formę współpracy i
zaczęto rozważać potrzebę utworzenia
Euroregionu pod nazwą „Glacensis”.
Proponowana nazwa ma historyczny
rodowód i wywodzi się ze średniowiecznego łacińskiego określenia Kotli-

historia
ny Kłodzkiej. Została ona uznana za właściwą dla przyszłego
związku ponadgranicznego jednostek samorządowych.
W dniu 9 lutego 1994 roku powstało Stowarzyszenie
Gmin Ziemi Kłodzkiej, które zaczęło popierać ideę
samorządu terytorialnego dotyczącą współpracy przygranicznej oraz eksponować zbieżne problemy gospodarcze
gmin, lansując tezę obrony wspólnych interesów założycieli
stowarzyszenia, a więc samorządów lokalnych.
W dniu 30 maja 1994 roku Sejmik Samorządowy
Województwa Wałbrzyskiego podjął uchwałę o rozpoczęciu
procedury tworzenia Euroregionu Glacensis.
W dniu 16 stycznia 1996 roku w czeskim Rychnovie
nad Kněžnou siedmiu starostów czeskich samorządów
lokalnych (z Náchodu, Rychnova, Šumperka, Ústí nad
Orlicí, Trutnova, Orlické Záhoří, Polic nad Metují) oraz
Prezydent Hradec Králové podpisali umowę o utworzeniu
Regionalnego Stowarzyszenia do spraw Współpracy Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej, które od 9 marca
1998 r. funkcjonuje jako stowarzyszenie miast i gmin
„Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej –
Euroregion Glacensis”.
W dniu 5 grudnia 1996 roku w Hradec Králové podpisano Umowę Ramową między Stowarzyszeniem Gmin
Ziemi Kłodzkiej i Regionalnym Stowarzyszeniem do Spraw
Współpracy Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej o
utworzeniu euroregionu pod nazwą Euroregion Pogranicza
Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej - „Euroregion Glacensis”.
W dniu 17 marca 2000 roku w Długopolu Dolnym z
inicjatywy Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej utworzono Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis,
które zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Świdnicy jako nowy polski partner w Euroregionie. Powołanie
nowego Stowarzyszenia było spowodowane koniecznością
wzajemnego dostosowania struktur euroregionalnych
po obu stronach granicy (powołano organizację, która
ukierunkowała swoją działalność wyłącznie na współpracę
przygraniczną). Jednocześnie stało się możliwe otwarcie
Euroregionu Glacensis dla gmin, które wyraziły wolę przystąpienia do polsko-czeskiej współpracy przygranicznej.
Ponadto zmiana ta podyktowana była koniecznością stworzenia po polskiej stronie Euroregionu czytelnej struktury
dla Funduszu Małych Projektów Programu Phare CBC.
Obszar Euroregionu liczy około 4853 km2 i
jest zamieszkiwany przez ponad 1,08 mln osób.
Siedzibą Euroregionu jest Rychnov nad
Kněžnou po stronie czeskiej i Kłodzko po
stronie polskiej.
Euroregion Glacensis
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Polsko – Czeskie

na przestrzeni dziejów

L

osy Państwa czeskiego
i polskiego splatały się
ze sobą na przestrzeni
dziejów i splatają nadal.
Wynika to przede
wszystkim z położenia
geograficznego tych dwóch państw,
które były i są najbliższymi sąsiadami. W minionych czasach dochodziło miedzy Polską i Czechami do
zawierania sojuszy i zaciętych wojen.
Już Mieszko I (960-992) w 965 roku
zawarł sojusz z Bolesławem, biorąc
za żonę księżniczkę czeską Dobrawę
i przyjmując chrzest. Jak widać na
początku panowania Mieszka stosunki
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polsko-czeskie były dobre. Jednak po
śmierci Dobrawy w roku 990 odebrał
Czechom Śląsk. Poszerzył granice
swojego państwa o Małopolskę z
Krakowem i Sandomierzem.
W okresie rządów Bolesława Chrobrego (992-1025) gościł na ziemiach
polskich przejazdem biskup Praski
Wojciech, wygnany z Czech. Misja
Wojciecha dotycząca chrystianizacji Prus w 997 roku zakończyła się
katastrofą. Biskup zginął śmiercią
męczeńską. Bolesław Chrobry wykupił
jego ciało i umieścił je w kościele
gnieźnieńskim. Gdy papież Sylwester

II ogłosił Wojciecha Świętym w 999
roku, do jego grobu w piastowskim
grodzie przychodziły pielgrzymki.
Gniezno zasłynęło w świecie jako miejsce spoczynku wielkiego męczennika.
Papież i cesarz nie mogli odmówić
prośbie Chrobrego, by w grodzie
tym ustanowić ku czci św. Wojciecha
arcybiskupstwo. W ten sposób Polska
uzyskała w Gnieźnie własną metropolię kościelną i utworzono biskupstwa w
głównych grodach kraju: w Krakowie,
Wrocławiu i Kołobrzegu. Od 1002
roku Bolesław zaczął skupiać pod
swoją władzą kraje słowiańskie, zależne
dotąd od Niemców. Zajął Łużyce,

historia
Milsko, Miśnie a w 1003 r. Czechy,
Morawy, Słowację gdzie sprawował
rządy do 1004 roku. Henryk II zarządał od Chrobrego hołdu, Bolesław
odmówił i to było przyczyną pierwszej
wojny polsko-niemieckiej. Czesi w czasie wszystkich trzech wojen posiłkowali
wojska cesarskie.
Natomiast w czasie panowania
w Polsce Mieszka II (1025-1034)
książę czeski Brzetysław spustoszył
Polskę (1039) wywożąc relikwie Św
Wojciecha i wcielając Śląsk do Czech.
Śląsk ponownie do Polski przyłączył
Kazimierz Odnowiciel (1016-l058). W
1050 roku po wyczerpaniu pokojowych sposobów Kazimierz siłą zdobywa Śląsk. Zatwierdzony ten fakt zostaje
na zjeździe w Kwedlinburgu przez
cesarza Henryka III w roku 1054.
Polski władca zobowiązał się płacić
Czechom trybut ze Śląska. Z powodu
spustoszenia Wielkopolski i Śląska
przenosi Kazimierz stolicę z Gniezna
do Krakowa. Bolesław Śmiały (10581079) zaprzestał płacenia trybutu ze
Śląska na rzecz Czech i toczył z ich
władcami szereg wojen ingerując w ich
sprawy wewnętrzne. Bolesław starał się
wprowadzić na trony węgierski i czeski
swoich sojuszników. Książe Bratysław,
który objął panowanie nad Czechami
i Morawami, ożenił się z Świętosławą
- siostrą Bolesława Hermana. W latach
1068-71 dochodziło do niepokojów
pomiędzy tymi państwami. Konflikt
polsko-czeski próbuje zażegnać Henryk IV na zjeździe w Miśni. W 1072
Śmiały ponownie uderza na Czechy. W
odwecie Henryk IV ogłasza wyprawę
przeciw Polsce, która nie dochodzi
na szczęście do skutku. Następcą
Bolesława I Śmiałego został jego
młodszy brat Władysław I Herman
(1079-1102). Nie koronował się on na
króla i zachowywał postawę uległości
w stosunkach z Czechami. Po dojściu
do władzy Herman całkowicie zmienił
politykę Polski. Przeszedł do obozu
cesarskiego, nawiązał dobre stosunki z
Czechami, wzmocnione małżeństwem
z czeską księżniczką Judytą. Wznowił
też płacenie trybutu ze Śląska. Nieufność cesarza Henryka IV wyraziła się

Ryszard Gładkiewicz
Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Początkowo związany był z macierzystym instytutem, gdzie uzyskał
stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii
średniowiecza. W latach 90. XX w. brał udział w tworzeniu Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych na Uniwersytecie
Wrocławskim, gdzie został dyrektorem. Ponadto jest zatrudniony w
Ośrodku Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej działającym przy
Wydziału Nauk Społecznych jako kierownik. Aktywnie działa we
wrocławskim Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym, którego jest
Wiceprzewodniczącym. Zajmuje się historią Śląska i Czech w okresie
średniowiecza. Jest autorem kilkunastu artykułów i redaktorem wielu
książek, w tym monografii Kłodzka.

nadaniem władcy czeskiemu Wratysławowi wraz z koroną tytułu króla Czech
i Polski (1085). Zaprzyjaźniony z
Władysławem król czeski nie próbował
realizować uzyskanych od cesarza
uprawnień. Niebawem zresztą doszło
do zbliżenia polsko-niemieckiego i
pełnego uznania polskiego księcia. Po
śmierci Władysława Hermana jego syn
Zbigniew zostaje księciem zwierzchnim. Bolesław występuje przeciw
wspieranemu przez Czechów i Pomorzan bratu. Zbigniew zostaje pokonany
i zmuszony do ucieczki z kraju.
Za rządów Bolesława Krzywoustego (1102-1138). znów doszło do
wojen z Czechami na tle rywalizacji
o tron węgierski, które zakończyły
się ostatecznie pokojem w 1137 r.
w Kłodzku. Na Węgrzech popiera
pretendenta do tronu Borysa przeciw
proniemieckiemu Beli II Ślepemu.
W tym czasie książę czeski Sobiesław
czterokrotnie wyprawiał się na Śląsk.
Śmierć Bolesława Krzywoustego
zapoczątkowała rozdrobnienie feudalne w Polsce. W drugiej połowie XI
wieku nastąpiło także i w Czechach
rozbicie dzielnicowe. Z rozbicia
dzielnicowego wydźwignął Czechy
Przemysł Otokar I. Drugie panowanie
Przemysła cechuje konsolidacja państwa, przezwyciężenie wewnętrznych
niepokojów, wzmocnienie pozycji
Cech i częściowe uniezależnienie

się od Rzeszy potwierdzone tzw.
„Złotą Bullą Sycylijską” z 1212 roku.
Następne 23 lata rządził Wacław I,
syn Przemysła Ottokara I. Od 1253 r.,
równe 25 lat włada Przemysł Ottokar
II. Zginął w czasie bitwy pod Suchymi
Krutami w 1278r. Następca tronu,
Wacław II był nieletni. W Czechach
doszło do chaosu. Po przejęciu władzy
1288 roku dąży do zjednoczenie
z Polską, dźwigającą się z rozbicia
dzielnicowego. W 1290 r. zwierzchnictwo Wacława II uznaje Kazimierz,
książę bytomski. Wkrótce król czeski
wypiera Przemysła II z Krakowa, z
tym, że przezorny książę Wielkopolski
wywozi ze sobą insygnia królewskie.
W 1292 musiał się poddać oblężony w
Łęczycy Władysław Łokietek. W Boże
Narodzenie 1294 r., umarł Mściwój
II i jego ziemie przeszły we władanie Przemysła. 26 czerwca 1295 r.
Przemysła II koronowano w Gnieźnie
za zgodą papieża Bonifacego VIII, dla
którego Wacław II też był wrogiem.
Niestety, nowy król polski zginął 8
lutego 1296 r. zamordowany przez
drużyny brandenburskie nasłane przez
dwie rodziny wielmożów. Wezwany
przez szlachtę wielkopolską Władysław
Łokietek nie potrafił zaprowadzić ładu
w kraju pogrążonym w anarchii. W
1297 zawarł umowę z Wacławem II
uznającą jego zwierzchnictwo. Trzy
lata później biskupi polscy zdetronizowali Łokietka.
(c.d.n.)
Euroregion Glacensis
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Na pograniczu powstał kolejny punkt przyczyniający się do poprawy bezpieczeństwa
gdzie wspólnie polskie i czeskie służby pełnić będą dyżur.
Wspólna Placówka w Kudowie Zdroju
57-350 Kudowa Zdrój
Służba dyżurna (całodobowo) – 74 8624255; 74 8624253
Fax. – 74 8624206
Email – Internet: wspolnaplacowka.kudowa@strazgraniczna.pl
Siedziba Wspólnej Placówki znajduje się w obiekcie należącym do Straży
Granicznej w rejonie byłego drogowego przejścia granicznego Kudowa
Słone – Nachod (po stronie polskiej).
Służbę we Wspólnej Placówce w Kudowie Zdroju pełnią funkcjonariusze:
Ze strony polskiej:
- Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej,
- Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
- Izby Celnej we Wrocławiu,
Ze strony czeskiej:
- Komendy Wojewódzkiej Policji w Hradec Kralove,
- Urzędu Celnego Republiki Czeskiej w Hradec Kralove
Współdziałanie ze Stroną czeską we Wspólnej Placówce w Kudowie Zdroju oparte jest na
realizacji zadań wynikających z Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu
przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych z dnia 21 czerwca 2006 r.
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
„Przekraczamy granice“

