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od czasu rozpoczęcia wydawania 

euroregionalnego biuletynu minął 

już ponad rok. Dzięki pozytywne-

mu przyjęciu i zainteresowaniu ze 

strony odbiorców zwiększamy od 

tego numeru nakład biuletynu do 

4000 egzemplarzy łącznie. Wierzę, 

że również w tym numerze znajdą 

Państwo ciekawe informacje do-

tyczące rozwoju obszaru pogranicza 

i współpracy realizowanej pomięd-

zy Polakami i Czechami. Na początku czerwca granica polsko-czeska 

stała się znów bardziej otwarta. Na terenie Euroregionu Glacensis 

otwarto dwa przejścia graniczne na szlakach turystycznych: Orlica - 

Vrchmezí, Pstrążna – Žďárky oraz drogowe przejście Nowa Morawa 

- Staré Město, które należy do ostatnich zbudowanych drogowych 

przejść granicznych przed planowanym na dzień 1.1.2008 roku pr-

zystąpieniem do Układu z Schengen. Wszyscy mocno wierzymy, że 

termin ten zostanie dotrzymany i od nowego roku wprowadzony 

zostanie swobodny przepływ osób. 

Miłej lektury oraz pięknego i słonecznego lata życzy Państwu

Jaroslav Štefek, sekretarz czeskiej części euroregionu

Kartki KasieńkiKartki Kasieńki
gazeta turystyczna Gór Orlickich

Szanowni czytelnicy, Szanowni czytelnicy, 

Zbliża się lato, czas wakacji i urlopów, wielu z nas planuje podróż za 

granicę lub do niektórych z krajowych ośrodków rekreacyjnych. Dla 

tych, którzy z jakichkolwiek powodów nigdzie nie planują wyjazdu, 

a pomimo tego chcieliby spędzić udany urlop, możemy zaoferować 

poniższą sprawdzoną już propozycję.

Góry Orlickie są malowniczym zakątkiem północno-wschodnich 

Czech. Łagodne szczyty nie wzbudzają respektu tak, jak strome zboc-

za Karkonoszy, przywołując raczej miłe uczucie delikatnego piękna. 

Cały region pełny jest bajek. Bajkowe postacie można znaleźć w 

każdej wiosce. To wszystko prowadziło Dobrowolny Związek Gmin 

Region Orlické hory do ogłoszenia „Bajkowej Krainy Kasieńki“. 

Wędrując po Górach Orlickich zalecamy nabycie Książki wędrowcy 

z opisem i listą punktów otrzymywania pieczątek oraz partnerów, 

którzy po okazaniu tej książki udzielą Państwu rabatu. Więcej infor-

macji można uzyskać na stronach www.orlickehory.eu lub w gazecie 

turystycznej Gór Orlickich pt. „Kartki Kasieńki“, która ukazała się na 

szesnastu stronach w nakładzie 35 tysięcy egzemplarzy w języku pol-

skim i czeskim. Wydana 

zostałą przy dofi nanso-

waniu UE w ramach 

Inicjatywy INTERREG IIIA 

za pośrednictwem Eu-

roregionu Glacensis. 

Warto wstąpić do na-

jbliższego punktu in-

formacji turystycznej 

i poprosić o nią. Jest 

dostępna nieodpłatnie!

Sekretariat 

euroregionu

Sezon Karkonoski   Sezon Karkonoski   
Kolejny numer gazety turystycznej „Sezon Karkonoski”, z podty-

tułem „Karkonosze od wiosny do jesieni należą do Państwa“, jest już 

dstępny w informacjach turystycznych. Gazeta ukazała się na dwu

dziestu czterech stronach w nakładzie 70 tysięcy egzemplarzy w języku

czeskim, polskim i niemieckim. Wydano ją przy dofi nansowaniu UE 

w ramach Inicjatywy INTERREG IIIA za pośrednictwem Euroregionu 

Glacensis. Dla czytelników zebrano tu wiele ciekawych informac-

ji, propozycje wycieczek pieszych i rowerowych, dane kontaktowe 

do karkonoskich informacji turystycznych, muzeów i ekspozycji. Nie 

brak też zaproszenia dla smakoszy wraz z doskonałymi przepisami 

kulinarnymi, informacji o karkonoskich browarach z przepisami na 

dania z tego napoju, kalendarza organizowanych imprez sportowych 

i kulturalnych pod nazwą „Kiedy i dokąd“. Zamieszczono informacje 

o realizacji projektu budowy kolejki linowej na Śnieżkę oraz wska-

zówki, gdzie można zimą poszusować na nartach i co robić, kiedy 

już nie ma się ochoty na białe szaleństwo. Na bardzo przejrzystej

mapie, znajdującej się 

na rozkładówce gaze-

ty, zaznaczono miejsca 

docelowe wycieczek, 

trasy rowerowe oraz 

wiele innych informacji. 

Warto wstąpić do na-

jbliższego punktu in-

formacji turystycznej 

i poprosić o nią. Jest 

dostępna nieodpłatnie!

Sekretariat 

euroregionu

K A R T K I  K A S I E Ń K I K A R T K I  K A S I E Ń K I 

Niniejszy projekt został dofinansowany ze źródeł UE w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej Interreg IIIA za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

K A R T K I  K A S I E Ń K I K A R T K I  K A S I E Ń K I 
Gazeta turystyczna Gazeta turystyczna 

Gór OrlickichGór Orlickich
L AT O  2 0 07L AT O  2 0 07

www.orlickehory.eu

Spis treści:
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Str. 3
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Str. 4 - 5
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Str. 6-7 
Wędrówki z „Książką wędrowcy”
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Str. 8
Informacje Zarządu OCHK Góry Orlickie 
Str. 9
Rady nie tylko dla rowerzystów
                   - Cyklobusy
                   -  Serwis i wypożyczalnia 

rowerów 
                   - Zaproszenie do Karkonoszy
Str. 10 - 11 
Dokąd na wycieczkę - informacje,
wskazówki, zaproszenie
Str. 12
Ziemia Kostelecka przedstawia się
Str. 13
Przez płot do sąsiadów
- wycieczki do Polski / Przejścia graniczne
Str. 14  - 15
Kalendarz imprez
Str. 14 - 15
Str. 16  
-  Gdzie można uprawiać sport - kąpieliska, 

baseny, przejażdżki konne
- Punkty kontaktowe
- Informacje

Słowem wstępu ......
Na wycieczkę, urlop, do uprawiania sportu lub na relaksujący wypoczynek zapraszają Państwa w Góry Orlickie bajkowi strażnicy i patroni gór. Być może, jeżeli dopisze 
Państwu szczęście, spotkają tam Państwo samą władczynię Gór Orlickich – księżniczkę KASIEŃKĘ. W trakcie wędrówek po naszych górach warto kupić „Książkę wędrow-
cy“, można zyskać dzięki temu różnego rodzaju rabaty i nagrody.  Zapraszamy serdecznie,  przyjedźcie w Góry Orlickie, aby poczuć się tu jak w bajce. Pobyt u nas można 
wzbogacić wycieczką do Podorlicka lub do sąsiedniej Polski. Przygotowaliśmy dla Państwa bogatą ofertę atrakcji turystycznych, pragniemy przekazać wiadomości nie tylko 
z Gór Orlickich, ale również z Ziemi Rychnovskiej. Poznają Państwo nowinki z Krainy Kasieńki, a jednocześnie otrzymają dane kontaktowe do stałych oraz nowych infor-
macji turystycznych. Po raz pierwszy umieszczamy również doniesienia z Karkonoszy, a w zamian za to w tamtejszej gazecie opublikowane zostaną informacje o Górach 
Orlickich Kasieńki.
Ponieważ pierwsze wydanie Kartek Kasieńki (w 2006 r.) wzbudziło żywe zainteresowanie czytelników (cały nakład znikł w ciągu dwóch miesięcy), zostało także życzliwie 
przyjęte przez zwiedzających na targach turystycznych, gdzie prezentowaliśmy Kartki wśród materiałów promocyjnych, przygotowujemy w przyszłym roku poszerzone 
wydanie Kartek Kasieńki, obejmujące region GÓRY ORLICKIE I PODORLICKO. 
A tymczasem już teraz przedstawiamy informacje na przykład o Ziemi Kosteleckiej oraz o atrakcjach Ziemi  Žambereckiej. Będziemy wdzięczni, jeśli przekażą nam Państwo 
swoje opinie, uwagi i doświadczenia z pobytu w naszych górach i przedgórzu.  
Wierzymy w szczęśliwe powroty! Serdecznie witamy Państwa u nas!

Legenda o Kasieńce
Góry w Czechach muszą mieć swego 
władcę.
W Karkonoszach króluje KARKONOSZ,
Jesioniki mają PRADZIADA
a w Prachowskich Skałach panuje popu-
larny RUMCAJS.

Góry Orlickie zaś mają dwóch władców: 
RAMPUSZAKA z białymi wąsami i prześ-
liczną, łaskawą księżniczkę KASIEŃKĘ. 
Kaśka, Kasieńka, Katarzyna wymieniona 
jest po raz pierwszy w „Babuni“ Boženy 
Němcovej
(notabene właśnie jej babunia pochod-
ziła z okolic Dobruški) oraz w książce pt. 
„Z mých pověstí“ („Z moich opowieści“) 
Aloisa Jiráska. W dzieciństwie oboje au-
torzy z zapartym tchem słuchali opowieś-
ci o tym, jak to Karkonosz pełen marzeń 
o Kasieńce wędruje w Góry Kasieńki (Or-
lickie). Zostaje jednak odrzucony i mu-
si wracać z powrotem. I w tej powrotnej 
drodze Karkonosz tak rzewnie płacze, że 
rozlewają się potoki i rzeki.  

POSTAĆ KASIEŃKI, KSIĘŻNICZKI GÓR, 
JEST STARSZA CO NAJMNIEJ O DWIEŚ-
CIE LAT . 
Rampuszak zaś, duch gór, jest o wiele 
młodszy. Imiona obojga władców można 

jednak usłyszeć w ostatnich latach przy 
okazji uroczystego zakończenia sezonu 
zimowego w Deštné. Kasieńce i Rampus-
zakowi na stylowych nartach towarzyszy 
orszak masek. Rampuszak przeka-
zuje Kasieńce władzę na czas lata, 
kiedy to Kasieńka wraz ze skrzatami 
ochrania swoje góry. Bajkowa Kraina 
Kasieńki została uroczyście ustanowio-
na w 2002 roku i od razu pierwszy punkt 
z „Dziewięciorga artykułów Kasieńko-
wych” oznajmia, dokąd zmierza księż-
niczka gór i jej władza, „którąż to z woli 
księżniczki gór burmistrzowie gmin gór-
skich i podgórskich sprawują“. 
„Kraina Kasieńki to ziemia bajkowa, 
a zatem złe moce, jak też Złość 
i Zawiść mają do niej wstęp zabro-
niony.“ Wszyscy, którzy otaczają 
tę krainę pieczą, starają się przybliżyć 
zwiedzającym nie tylko te ziemię, ale 
również jej baśnie, gwarę miejscowych 
ludzi oraz gościnność lokalnych góra-
li.  Nasz slogan „U nas jak w bajce...“ jest 
jednocześnie życzeniem, aby zwiedzający  
tak właśnie się czuli w Górach Orlic-
kich i Podorlicku. 

Ilustracje: Jarmila
Haldová



3

Nowy most graniczny Niemojów - Bartošovice Nowy most graniczny Niemojów - Bartošovice 
v Orlických horách – przygotowywanyv Orlických horách – przygotowywany 

Dnia 28 maja 2007 roku w siedzibie Euroregionu Glacensis w Rychnovie nad 

Kněžnou zostało uroczyście przekazane studium nowego mostu granicznego 

Niemojów - Bartošovice v Orlických horách. W spotkaniu uczestniczył Ivo 

Muthsam, reprezentujący fi rmę MADOS, która zleciła nieodpłatne opracowa-

nie studium, oraz burmistrzowie Rychnova nad Kněžnou, Rokytnic v Orlických 

horách, Bartošovic v Orlických horách, natomiast z ramienia Euroregionu Gla-

censis jego sekretarz Jaroslav Štefek. Opracowane studium stanowi pierws-

zy krok w staraniach na rzecz budowy nowego mostu granicznego, którego 

sfi nansowanie planowane jest ze środków unijnych. W najbliższej przyszłości 

będą prowadzone trudne rozmowy z organami administracji państwowej, 

które powinny doprowadzić do zawarcia porozumienia w sprawie budowy 

mostu granicznego między Polską a Czechami.   

Nowy most zostanie zbudowany obok istniejącego przejścia turystycznego, 

w odległości około stu metrów w kierunku biegu rzeki Dzika Orlica. Będzie 

on podobny do tego, który od sierpnia 2005 roku służy zmotoryzowanym 

na przejściu w pobliskim Orlickim Záhoří. Chodzi o dwubiegunowy most o 

długości siedemdziesięciu metrów. Dzięki budowie nowego mostu podróż 

z Rychnova do Bystrzycy Kłodzkiej skrócona będzie do niespełna godziny. 

Celem jest, aby most służył nie tylko rozwojowi turystyki, ale również do 

przewozów produktów lokalnych i regionalnych. Życzeniem wszystkich jest 

zakończenie budowy do 2013 roku. Termin ukończenia prac zależny jest od 

zawarcia wszystkich niezbędnych porozumień oraz zapewnienia źródeł fi nan-

sowania.                                                                    Sekretariat euroregionu

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości 
60 lat istnienia 

W piątek 22.6.2007 roku Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości obchodziła 60. 

rocznicę swego istnienia. W gronie wielu gości, zaszczycających swoją obec-

nością to uroczyste wydarzenie, znaleźli się  przedstawiciele partnerskiej 

Średniej Szkoły Zawodowej Handlu i Rzemiosł (Střední odborné učiliště ob-

chodu a řemesel, SOU) z Rychnova nad Kněžnou.

Program obchodów był bardzo bogaty. Najpierw w kościele, w którym po-

chowano pierwszego arcybiskupa praskiego Arnošta z Pardubic, poświęcono 

nowy sztandar szkoły. Następnie, przy akompaniamencie orkiestry, odbył się 

uroczysty przemarsz korowodu do domu kultury, gdzie sztandar przekazano 

dyrektorowi i uczniom szkoły. W ramach programu z przemówieniem wy-

stąpił również Ing. Josef Plachetka, dyrektor SOU Rychnov nad Kněžnou, któ-

ry przedstawił współpracę obu szkół, złożył partnerskiej KSP życzenia wielu 

kolejnych sukcesów oraz przekazał dyrektorowi szkoły oraz wiceburmistrzowi 

Kłodzka listy pamiątkowe. Następnie uczniowie zaprezentowali przygotowa-

ny przez siebie program kulturalny. Miło było patrzeć na dokonania uczniów. 

Występy śpiewaków, tancerzy i muzyków były przepiękne, niejednokrotnie 

wręcz profesjonalne. W ostatniej części programu odbyła się projekcja fi lmu 

poświęconego historii życia szkoły, w którym pokazano również obrazy z or-

ganizowanych wspólnych imprez obu szkół.   

Po zakończeniu ofi cjalnego programu dyrektor szkoły zaprosił czeskich gości 

do pokoju dyrektorskiego na spotkanie robocze, w ramach którego we wspó-

łpracy z polskimi przedstawicielami dyrekcji szkoły przygotowano program 

jesiennych tradycyjnych spotkań uczniów i pracowników szkół, które zawsze 

cieszą się powodzeniem.                                           Sekretariat euroregionu
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W zaszczytnym gronie Marszałka Sejmu Republiki Czeskiej, Par-

lamentarzystów obu krajów, Ambasadora Rzeczypospolitej Pol-

skiej w Pradze, Konsula Generalnego Republiki Czeskiej w Polsce, 

Konsula Generalnego RP w Ostrawie, Przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego, Hetmana Kraju Ołomunieckiego, 

Wojewody Dolnośląskiego, przedstawicieli wszystkich szczebli sa-

morządów oraz licznej rzeszy mieszkańców przygranicznych gmin, 

4 czerwca 2007 roku otwarto drogowe przejście graniczne Nowa 

Morawa – Staré Město pod Sněžníkem na Przełęczy Płoszczyna 

(Kladske sedlo). Od momentu podjęcia decyzji prace budowlane 

potoczyły się w błyskawicznym jak na dotychczasowe doświad-

czenia tempie. 

Na wysokości 817 m.n.p.m w rytmie muzyki, przy polskiej kuchni 

i czeskim piwie, po podzieleniu się specjalnie na tę okazję upieczo-

nym chlebie z fl agami obu państw i ostatecznym przecięciu wstęgi, 

dokonano odprawy pierwszych samochodów. 

Otwarcie przejścia pozwoli obywatelom obu państw, a zwłaszcza 

Przejście turystyczne Pstrążna - Žďárky

współpracującym partnerskim gminom Stronie Śląskie oraz Staré 

Město pod Sněžníkem skrócić drogę dojazdu do siebie o ponad 

50 kilometrów. Miejsce odpraw zaplanowano tak, aby od 1 stycz-

nia 2008 roku, po zniesieniu kontroli granicznej mogło pełnić nowe 

funkcje. Przejście można przekraczać pojazdami do 3,5 tony.

Otwarto ostatnie drogowe przejście graniczne przed wstąpieniem 

do tzw. Obszaru Schengen, a jednocześnie zbudowano pierwsze 

po II wojnie światowej nowe schronisko górskie w Sudetach, bo 

taką funkcję przewidziano dla drewnianej budowli.

Kategoria przejścia: 

Czynne od 4 czerwca 2007 roku.
Sekretariát euroregionu

W czerwcu zostały otwarte nowe przejścia W czerwcu zostały otwarte nowe przejścia 
graniczne na terenie Euroregionu Glacensisgraniczne na terenie Euroregionu Glacensis

Czesko-polska granica jest znów więcej przenikająca Czesko-polska granica jest znów więcej przenikająca 

Kategoria: 

w okresie od 1. 4. do 30. 9. czynne w godz. 6.00 - 20.00

w okresie od 1. 10. do 31. 3. czynne w godz. 8.00 - 18.00 

Czynne od 1 czerwca 2007 roku.

Sekretariat euroregionu

Nowa Morawa - Staré Město pod Sněžníkem
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Kategoria: 

w okresie  od 1. 4. do 30. 9. czynne w godz. 6.00 - 20.00

w okresie od 1.10. do 31. 3. czynne w godz. 8.00 - 18.00 

Czynne od 1 czerwca 2007 roku.

Sekretariat euroregionu

Szlak Królewny Marianny OrańskiejSzlak Królewny Marianny Orańskiej

W dniu 29 czerwca 2007 roku na zamku w Kamieńcu Ząbkowickim 

odbyło się pierwsze spotkanie robocze samorządów i instytucji zainte-

resowanych stworzeniem nowej atrakcji turystycznej na obszarze Euro-

regionu Glacensis – Szlaku Królewny Marianny Orańskiej. Holenderska 

Królewna Marianna Orańska na obszarze pogranicza była właścicielem 

wielu posiadłości i inicjatorem wielu znaczących przedsięwzięć w za-

kresie budowy szkół, sierocińców, szpitali i przytułków z jednej strony, 

a budową huty szkła w Stroniu Śląskim oraz kamieniołomu marmu-

rów w jego okolicach z drugiej. Jej posiadłości znajdowały się m.in. 

w miejscowościach: Kamieniec Ząbkowicki, Bílá Voda u Javorníka, Lą-

dek Zdrój, Różanka, Staré Město pod Sněžníkem, Stronie Śląskie oraz 

Międzygórze, które to właśnie dzięki niej rozwinęło się do rangi unika-

towej pod względem architektonicznym stacji klimatycznej. Planowana 

trasa turystyczna ma połączyć wszystkie miejscowości i atrakcje zwią-

zane z jej ciekawym życiem i działalnością. Inicjatorem spotkania było 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich. Królowej Mariannie 

Orańskiej poświęci-

my z pewnością wiele 

miejsca w kolejnych 

wydaniach biuletynu 

gdyż, jak się okazuje, 

holenderska Królowa 

może przyczynić się 

do zbliżenia Polaków 

i Czechów.

Zamek w Kamieniu Ząbkowickim – budynek w stylu nowogotyckim, 

zbudowano w latach 1838 – 1873 na wzór zamków szkockich według 

projektu K. F. Schinkla na specjalne zamówienie królewny holender-

skiej Marianny Orańskiej i jej męża księcia Albrechta Pruskiego. Od 

strony wschodniej zamek otoczono włoskim ogrodem z mostem 

zwodzonym oraz wieloma rzeźbami i fontannami zbudowanymi 

według projektu  J. P. Lennego. W 1946 roku zamek uległ zniszczeniu 

w wyniku działań Armii Czerwonej, obecnie jest restaurowany. Swe-

go czasu uważany był na najpiękniejszy skarb architektury romanty-

zmu w Europie.             

   Sekretariat euroregionu

Przejście turystyczne Orlica - Vrchmezí
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POTŠTEJN

Baza członkowska poszerza się Baza członkowska poszerza się 
- przedstawiamy nowych członków 

POTŠTEJN
Szerokie pasmo Podorlicka sięga od przygranicznych Gór Orlickich w 

głąb kraju. Jest to pagórkowaty teren, bogaty w ciekawostki przyrodni-

cze, stare posiadłości szlacheckie, zabytki oraz wiele miejsc atrakcyjnych 

turystycznie. Należy do nich również Potštejn na Dzikiej Orlicy (Divoká 

Orlice). 

Potštejn został założony przez ród Drslaviców, nazywanych tak od imi-

enia najstarszego znanego przodka, którzy na tereny dorzecza Cichej 

i Dzikiej Orlicy przywędrowali z zachodnich Czech. W drugiej połowie XIII 

wieku zbudowali tu gród warowny, nazwany imieniem jednego z nich, 

Pottenstein – Půtův kámen (Kamień Půty). Pierwsza udokumentowana 

wzmianka dotycząca tego grodu pochodzi z 1312 roku. Na przełomie 

XV i XVI wieku Pernštejnowie zlecili jego przebudowę w piękną siedzi-

bę szlachecką. Wówczas już zamek (jak go nazywano), a nie gród, wraz 

z miasteczkiem i okolicami przeżywał okres rozkwitu i swojej świetności. 

Gmina Potštejn, do której zamek należy, podejmuje wszelkie działania 

o jego zachowanie dla przyszłych pokoleń, korzystając w tym celu ze 

środków unijnych. Od 2004 roku nowi właściciele renowują również 

miejscowy barokowy zamek. Na terenie gminy mieszka obecnie niespeł-

na tysiąc osób. 

Okolice Potštejna są jakoby stworzone dla wędrówek, turystyki pieszej, 

a w szczególności rowerowej. Można stąd wyruszyć we wszystkie strony, 

bliskie i dalsze, i z pewnością znaleźć coś ciekawego. Spośród ciekawos-

tek przyrodniczych największą popularnością cieszy się Lipová aleja, któ-

ra prowadzi wzdłuż rzeki Orlicy do pięknych zakątków przyrodniczych. 

Nieco dalej na stromym zboczu znajduje się obszar chroniony Modlivý 

důl, gdzie pisarz Alois Jirásek umieścił zakończenie znanego opowiadania 

Poklad (Skarb). Gmina oferuje zwiedzającym bogatą bazę gastronomiczną 

i noclegową. Miłośnicy obozowania na łonie natury mają do dyspozycji 

ogólnie dostępne miejsce biwakowe w  dolinie Anenské údolí. Więcej 

informacji można uzyskać w miejscowym punkcie informacji turystycznej, 

który połączony jest z ekspozycją historyczną. Do miejscowości łatwo do-

jechać koleją, gdyż znajduje się 

tu stacja kolejowa na linii Hradec 

Králové – Letohrad lub samocho-

dem drogą prowadzącą z Vam-

berku do Ústí nad Orlicí lub od 

miejscowości Choceň i  Doudle-

by nad Orlicí. 

Sekretariat euroregionu
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VELICHOVKY
Gmina położona jest na terenie powiatu Náchod, 5 km na zachód od Jaro-

měřa. Obejmuje dwie miejscowości - Velichovky oraz Hustířany leżące na 

wysokości 300 m n.p.m. Obecnie mieszka tu na stałe 741 osób. Znajduje się 

tu nowocześnie wyposażone uzdrowisko, którego tradycja trwa już od ponad 

110 lat. Do dnia dzisiejszego lokalną borowinę wykorzystuje się do leczenia 

schorzeń układu ruchu.

W 2004 roku gmina nawiązała współpracę transgraniczną z polskim 

uzdrowiskiem Jedlina-Zdrój. Współpraca dotyczy przede wszystkim sfery 

edukacji oraz wymiany doświadczeń pracowników urzędów samorządu lo-

kalnego, wymiany doświadczeń i uprzywilejowania inicjatyw w dziedzinie 

rozwoju działalności uzdrowiskowej, wymiany dzieci i młodzieży szkół pod-

stawowych i gimnazjów, wydawania materiałów promocyjnych o tematyce 

turystycznej, uzdrowiskowej i edukacyjnej, promocji malowniczych okolic 

obu miejscowości oraz ich dziedzictwa kulturowego. W zeszłym roku w ra-

mach tej współpracy zorganizowano po stronie polskiej festiwal terenotera-

pii, zaś przedstawiciele strony polskiej uczestniczyli w uroczystościach orga-

nizowanych ku czci zakończenia 2. wojny światowej pn. „Mise Velichovky“.

Na terenie miejscowości odbywa się kilka imprez kulturalnych. Jedną z naj-

ciekawszych, organizowaną cyklicz-

nie od 1995 roku, jest „MISE VELI-

CHOVKY“, przypominająca wyjazd 

pułkownika Pratta na rozmowy w 

sprawie kapitulacji armii niemiec-

kiej z marszałkiem Schörnerem, 

dowódcą wojsk „Mitte“. Imprezie 

towarzyszy bogaty program kul-

turalny. Natomiast wakacyjne nie-

dziele zarezerwowane są od 1950 roku dla koncertów odbywających się na 

promenadzie, w których uczestniczą znane zespoły muzyczne z Kraju Králo-

véhradeckiego. W październiku w obiektach Uzdrowiska organizowane są 

targi starych rzemiosł. W kompleksie jeździeckim w Hustířanach odbywają 

się zawody woźniców w dyscyplinach jazdy furmańskiej, ciągnięcia kłody 

i ciężkiego ładunku. Sezon jeździecki co roku wieńczy Hubertova jízda. 

W gminie działalność prowadzą cztery stowarzyszenia społeczne – Ochot-

nicza Straż Pożarna (Sbor dobrovolných hasičů), Czeski Związek Ogrodników 

(Český svaz zahrádkářů), klub sportowy TJ Velichovky – piłka nożna oraz sek-

cja jeździecka Provio. Gmina należy do Dobrowolnego Związku Gmin Hustí-

řanka. Członkami tego mikroregionu jest szesnaście okolicznych gmin a jego 

misją jest w szczególności podejmowanie współpracy w zakresie wspólnych 

projektów.

Warto zwiedzić kościół pw. Przemienienia Pańskiego (Proměnění Páně), który 

zbudowano na wzniesieniu. Naprzeciw niego stoi kompleks sportowy, gdzie 

znajdują się korty tenisowe, boiska do siatkówki i piłki nożnej. W rejonie Hus-

tířan znajduje się centrum sportów i wypoczynku „K-Triumf“, gdzie można 

grać w squasha, bowling, zbudowany jest basen, zadaszone korty tenisowe, 

uniwersalna hala przeznaczona do tresury koni i skoków przez przeszkody. Do 

dyspozycji jest także teren łowiecki, gdzie można za odpłatnością odbywać 

polowania na jelenie, daniele, mufl ony i sarny. W okolicy Velichovek znajduje 

się również duże pole golfowe „Nová Amerika“, należące do największych 

w Europie Środkowej. Atrakcję stanowią też josefovskie korytarze podziemne 

w Jaroměřu oraz pobliski zamek Kuks. Velichovky oraz Hustířany na przestrze-

ni ostatnich dziesięcioleci odnotowały okres rozkwitu, zmieniając się nie do 

poznania.                                                                Sekretariat euroregionu

4252

VELICHOVKY
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Przygotowania do powstania euroregionu na tym terenie pod-
jęto już w połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy to przedstawi-
ciele gmin i miast z obu stron granicy prowadzili wzajemne 
konsultacje i odbywali spotkania. Euroregion powstał ofi cjalnie 
2 lipca 1997 roku w dniu podpisania Umowy ramowej o utwo-
rzeniu euroregionu polsko-czeskiego w Jeseníku. 

Euroregion nazwano symbolicznie Praděd według najwyżs-
zego szczytu Jesioników, w języku polskim Pradziad (1492 m 
n.p.m.). Geografi cznie obejmuje on po stronie polskiej obszar 
Województwa Opolskiego. Zaś po stronie czeskiej północną 
część Kraju Ołomunieckiego oraz północno-zachodnią część 
Kraju Morawskośląskiego. Na zachodzie graniczy z Euroregio-
nem Glacensis, na wschodzie z Euroregionem Silesia. Granica 
polsko-czeska liczy prawie 200 km.  
Euroregion Pradziad (EuP) nie ma wspólnej siedziby, każda część
narodowa ma swoją siedzibę na terenie danego państwa. Sie-
dzibą strony czeskiej jest Vrbno pod Pradědem, natomiast polska
część ma swoją siedzibę w Prudniku. W miejscach siedzib zlo-
kalizowane są sekretariaty. Obie części narodowe wykorzystują 
wspólne logo euroregionu. W polskiej części euroregionu jest o 
wiele więcej ludności. W ramach polskich gmin członkowskich, 
EuP obejmuje ponad 500 tys. mieszkańców. 
Czeska część EuP zarejestrowana jest jako stowarzyszenie osób 
prawnych. Zrzesza 74 miasta i gminy z obszaru powiatów Brun-
tál i Jeseník, które liczą około 130 tysięcy mieszkańców. Naj-
wyższym organem stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie 
Członków. Organem wykonawczym jest siedemnastoosobowy 
zarząd części narodowej, spośród którego wybierany jest prze-
wodniczący i wiceprzewodniczący.  
W ramach Funduszu Mikroprojektów Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG IIIA Euroregion, za pośrednictwem swoich sekreta-
riatów w obu częściach narodowych regionu Pradziad/Praděd, 
pełni funkcję Zarządzającego i Administratora.  
W tych dniach euroregion obchodzi dziesiątą rocznicę swojego 
istnienia. Jako wyraz wdzięczności i podziękowania wszystkim 
tym, którzy uczestniczyli w powstaniu i późniejszym rozwoju 
euroregionu, przygotowano projekt pn. „Przedstawiamy Euro-
region Pradziad“ („Představujeme Euroregion Praděd“), którego 
podstawowym celem było zorganizowanie godnych obchodów 
tej znaczącej rocznicy. W ramach projektu zorganizowano wie-
le imprez, których celem było nie tylko zapoznanie szerokiego 
grona mieszkańców z działaniami i przedsięwzięciami podejmo-

Euroregion Praděd – czeska część
Nové Doby 111
793 26 Vrbno pod Pradědem
tel./fax: +42 554 75 10 56
e-mail:  sekretariat@europraded.cz

europraded@europraded.cz
internet: www.europraded.cz

PREZENTUJEMY PRE
POLSKO-CZESKIE EUROREGIONYPOLSKO-CZ
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wanymi przez euroregion, ale również wspólne podsumowanie 
minionych 10 lat. Były to wizyty w polskich i czeskich średnich 
szkołach, kiedy w formie luźnych pogawędek przekazano ponad 
300 uczniom informacje o możliwościach korzystania z dofi nan-
sowania za pośrednictwem Euroregionu Pradziad. W dniu 19. 5. 
2007 r. zorganizowano wspólny wymarsz na najwyższy szczyt 
Jesioników, Pradziad, który od początku stanowi symbol eurore-
gionu. Dnia 15. 6. 2007 r. w Głuchołazach odbyła się uroczysta 

Euroregion Pradziad – polska część
Rynek - Ratusz
48-200 Prudnik
tel./fax:  0048 77 436 79 77

0048 77 436 39 10
e-mail: biuro@europradziad.pl
internet: www.europradziad.pl

PREZENTUJEMY EZENTUJEMY 
POLSKO-CZESKIE EUROREGIONYZESKIE EUROREGIONY

konferencja, która godnie zwieńczyła obchody tego ważnego 
jubileuszu. Konferencja, połączona z posiedzeniem Parlamentu 
jako najwyższego wspólnego organu euroregionu, odbywała 
się w nowo, lecz stylowo odremontowanej Sali w przepięknym 
ośrodku Skowronek, która doskonale podkreśliła atmosferę 
tego wyjątkowego wydarzenia. W ramach dopołudniowego 
programu uczestnicy konferencji wysłuchali z ust przybyłych 
gości oraz przewodniczących polskiej i czeskiej części eurore-
gionu kilku ciekawych wystąpień, które uatrakcyjniły występy 
taneczne zespołu Scorpion. Podobnie jak Euroregion Glacensis, 
również Euroregion Pradziad otrzymał ważne wyróżnienia. Pod 
koniec ofi cjalnej części programu obie narodowe części Euro-
regionu Pradziad zostały wyróżnione srebrnym medalem Jana 
Masaryka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej 
za długookresowy i aktywny wkład w rozwój polsko-czeskiej 
współpracy transgranicznej. Głównym punktem popołudnio-
wego programu stał się międzynarodowy polsko-czeski mecz 
piłki nożnej, w którym spotkali się przedstawiciele lokalnych sa-
morządów. Pomimo wszelkich starań czeskich graczy nie udało 
się odeprzeć druzgocących ataków młodszej wiekiem polskiej 
drużyny i mecz zakończono wynikiem 4:2 dla polskiej drużyny. 
Dzień zakończył się uroczystą kolacją i spotkaniem towa rzyskim, 
które wyraźnie przyczyniło się do wzmocnienia dobrych stosun-
ków polsko-czeskich i do nawiązania nowych przyjaźni, które 
są ważnym fi larem dalszej dobrej i owocnej współpracy obu 
narodów.  
W ramach projektu, który zrealizowano z okazji 10. rocznicy 
założenia Euroregionu Pradziad i sfi nansowano z Funduszu Mi-
kroprojektów – Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG 
IIIA, opracowano również wiele materiałów promocyjnych i wy-
dawnictw.
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Po dwuletniej przerwie Prezydent Republiki Czeskiej Václav Klaus wraz 

z małżonką Livią Klausovą przybył ponownie z trzydniową wizytą ro-

boczą do Kraju Královéhradeckiego. Przez cały czas ich wizyty towarzy-

szył im hetman Kraju Královéhradeckiego Pavel Bradík. W trakcie wizyty 

w naszym Kraju trwającej od 10. do 12. kwietnia zwiedzili dwanaście 

wschodnioczeskich miast, pośród których znalazły się również miasta 

członkowskie Euroregionu Glacensis. 

Pierwszy dzień wizyty Prezydent rozpoczął w Chlumcu nad Cidlinou spot-

kaniem z mieszkańcami, w Hradcu Králové spotkał się ze studentami 

Wydziału Medycyny Uniwersytetu Karola oraz obejrzał pracownię znanej 

rodziny lutniczej Pilařów. W środę na rynku w Dvoře Králové nad La-

bem na Prezydenta oczekiwał tłum mieszkańców. Potem, w miejscowym 

ogrodzie zoologicznym, Prezydent po raz pierwszy ochrzcił dwumie-

sięczną samicę serwala, którą nadano imię Mona Lisa. 

W ostatni dzień pobytu Prezydent zwiedził zakłady Škoda Auto w Kvasi-

nach. Zwiedził halę montażową, uroczyście otworzył nowy obiekt i obej-

rzał świeżo wyprodukowany roomster. Następnie udał się do Náchoda, 

gdzie spotkał się z przedstawicielami samorządów Ziemi Nachodzkiej, 

rozmawiał z mieszkańcami i rozdawał autografy. Następnie Prezydent 

pojechał do miejscowości Police nad Metují, gdzie para prezydencka 

obejrzała Muzeum Klocków Merkur. Ostatnim przystankiem było miasto 

Broumov, gdzie Prezydent spotkał się z przedstawicielami miasta i dy-

rektorami placówek szkolnych. Złożył również wizytę u biskupa Mons. 

Dominika Duka w klasztorze benedyktynów, który poprosił go o przejęcie 

patronatu honorowego nad niektórymi cennymi zespołami zabytkowymi 

na Ziemi Broumovskiej.  

Z Ziemi Náchodzkiej, gdzie zakończyła się prezydencka podróż robocza, 

Václav Klaus zabral ze sobą wspólne oświadczenie hetmanów i prezy-

dentów miast wschodnioczeskich, wyrażające wniosek o kontynuowanie 

budowy autostrady D11 i drogi ekspresowej R35.

Parę prezydencką witały na rynkach gmin i miast oraz w ratuszach ty-

siące mieszkańców. Było to z pewnością dla wszystkich niezapomniane 

przeżycie.  

W czasie podróży odbywanej w marcu dwa lata temu Prezydent złożył 

wizytę również w Rychnovie nad Kněžnou, Jaroměřu, Velichovkach i Trut-

novie.                                                                  Sekretariat euroregionu

W i z y t a  P r e z y d e n t a  R e p u b l i k i  C z e s k i e j  n a  t e r e n i e  E u r o r e g i o n u  G l a c e n s i sW i z y t a  P r e z y d e n t a  R e p u b l i k i  C z e s k i

Kraj Královéhradecki
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Prezydent Republiki Czeskiej Václav Klaus przybył w połowie czerwca 

z wizytą do Kraju Ołomunieckiego. Prezydentowi podczas podróży 

po kraju towarzyszył hetman Ivan Kosatík. Prezydent Klaus spotkał się 

kolejno z władzami kraju, z przedstawicielami samorządu, kościoła i 

wojska oraz z przedstawicielami biznesu. Program wizyty obejmował 

również spotkania z mieszkańcami odwiedzanych miast, ze studen-

tami uczelni wyższych oraz uczniami szkoły kościelnej w Ołomuńcu.  

 Trzydniowa podróż Prezydenta Republiki Czeskiej po Kraju Ołomu-

nieckim odbyła się w dniach 13-15 czerwca br. Program obejmował 

wizytę w miastach Ołomuniec, Libava, Šternberk, Uničov, Velké Lo-

siny, Jeseník, Mohelnice, Prostějov, Přerov, Lipník nad Bečvou oraz 

Kojetín. Prezydent w wielu miejscach spotkał się z mieszkańcami oraz 

rozdawał autografy podpisując swoją nową książkę. W towarzystwie 

arcybiskupa Jana Graubnera zwiedził Muzeum Archidiecezjalne. Vác-

lav Klaus uczestniczył również w taktycznych ćwiczeniach batalionu 

czołgów na Libavie oraz zwiedził lotnisko Bochoř. W ramach podróży 

po Kraju Ołomunieckim Prezydent zwiedził również dwie fi rmy, Sie-

mens Mohelnice oraz Meopta Přerov.

Prezydentowi w trakcie podróży towarzyszyła jego małżonka Livie 

Klausová. Jej program był podobny, jednak zamiast ćwiczeń woj-

skowych obejmował wizytę w Přerovie, 

gdzie rozpoczęto kurs w ramach projek-

tu pn. „Seniorzy komunikują“ („Senioři 

komunikují“), który wspierany jest przez 

Fundację Václava i Livie Klausów. Jest to 

kurs, w ramach którego seniorzy uczą się 

obsługi internetu. Pierwsza Dama Livie 

Klausová zakończyła swoją wizytę w Kraju 

Ołomunieckim już w czwartek 14 czerwca 

po południu.  

 „Doceniam to, iż Prezydent w ramach swo-

jego napiętego programu i wielu podróży 

zagranicznych, już od chwili objęcia funkcji 

systematycznie odbywa podróże do kra-

jów, zapoznając się z rozwojem regionu. 

Co więcej, za każdym razem duży nacisk 

kładzie na spotkania z mieszkańcami“, 

powiedział hetman Kraju Ołomunieckiego 

Ivan Kosatík, który zapronował Prezyden-

towi program.  

 Jako Prezydent Václav Klaus złożył wizytę w Kraju Ołomunieckim po 

raz drugi. Jego pierwsza podróż miała miejsce w 2004 roku.  

Kraj Ołomuniecki

W i z y t a  P r e z y d e n t a  R e p u b l i k i  C z e s k i e j  n a  t e r e n i e  E u r o r e g i o n u  G l a c e n s i se j  n a  t e r e n i e  E u r o r e g i o n u  G l a c e n s i s

Kraj Ołomuniecki 
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Wspólne spotkania przedstawicieli Lokalnej Wspólne spotkania przedstawicieli Lokalnej 
Grupy Działaczy Stowarzyszenie SPLAV z polskimi partnerami

Grupa młodzieży z obszaru działania LGD uczestniczyła w dniach

28. 4. – 1. 5. 2007 r. w spotkaniu młodzieży polsko-czeskiej w Ołdrzy-

chowicach Kłodzkich. Spotkanie nawiązywało do zeszłorocznego

międzynarodowego obozu młodzieży w Uhřínovie pod Deštnou. 

Program obejmował przygotowanie kolejnych wspólnych przed-

sięwzięć, udział w tradycyjnym weselu oraz nawiązywanie i pogłę-

bianie przyjaźni. 

W dniach 18. - 20. 5. 2007 r. ponownie w Ołdrzychowicach odbyło 

się spotkanie polskich i czeskich lokalnych grup działaczy oraz in-

nych organizacji non-profi t. Członkowie LGD Stowarzyszenie SPLAV 

(Místní akční skupina Sdružení SPLAV) wraz z innymi czeskimi 

uczestnikami i przedstawicielami kilku polskich organizacji non-pro-

fi t uczestniczyli w pracach w ramach grupy roboczej Rozwój obsza-

rów wiejskich. Przedstawiciele polskiej i czeskiej części Euroregionu 

Glacensis przekazali informacje o możliwościach współpracy trans-

granicznej w nowym okresie programowania, po czym dyskutowali 

o przyszłych wspólnych projektach. Przed końcowym spotkaniem 

towarzyskim zorganizowano wycieczkę po polskich projektach dofi -

nansowanych w ramach programu LEADER.

W dniach 8. – 10. 6. 2007 r. w Polanicy Zdroju odbyło się ogólno-

europejskie spotkanie młodzieży, ponownie przy udziale przed-

stawicieli Stowarzyszenia SPLAV, młodych ludzi ze Stowarzysze-

nia Villa Nova w Uhřínovie i Junáka z Kostelca nad Orlicí. Dzięki 

zaproszeniu polskich partnerów czescy przedstawiciele uczestni-

czyli w tym tradycyjnym spotkaniu po raz pierwszy. Rezultatem 

ich obecności jest włączenie czeskiej młodzieży do ogólnoeuro-

pejskiego ruchu młodzieży wiejskiej oraz oczywiście przygotowa-

nie kolejnych wspólnych przedsięwzięć i projektów. 

LGD Stowarzyszenie SPLAV przygotowuje w miesiącach waka-

cyjnych program przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Uczest-

nikami trzech przygotowywanych międzynarodowych obozów mło-

dzieżowych będą wspólnie dzieci zarówno z Czech, jak też z Polski 

i Słowacji. Obozy nawiązują do pierwszego wspólnego obozu, zor-

ganizowanego w minionym roku w Stowarzyszeniu Villa Nova w Uh-

řínovie pod Deštnou. Program obozów obejmuje przede wszystkim 

zabawy, sport i przygodę połączoną z wzajemnym poznawaniem 

i porozumiewaniem się dzieci z różnych krajów Europy. 

Sekretariat euroregionu
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Na wózku tu i tam, by delektować Na wózku tu i tam, by delektować 
się naturą…się naturą…

Idea dotyczy przygotowania ścieżki dydaktycznej, którą przygotowu-

je Mikroregion Žulovsko we współpracy z ofi cjalnym partnerem Lasy 

RCz (Lesy ČR). Partner projektu jest przygotowany do współfi nanso-

wania wraz z wnioskodawcą wkładu własnego projektu. Ten projekt 

inwestycyjny, będący obecnie przy wsparciu Kraju Ołomunieckiego w 

fazie przygotowania, rozszerzy ofertę dotąd świadczonych usług tu-

rystycznych, zapewniając większą liczbę turystów i podnosząc atrak-

cyjność całego regionu. Ścieżka dydaktyczna na Ziemi Žulovskiej nie 

tylko dla osób niepełnosprawnych (ok. 8 km) przyciągnie nie tylko 

grupy docelowe, ale przede wszystkim wielu zwiedzających ze strony 

czeskiej i polskiej.  

Kraj Ołomuniecki charakteryzuje się różnorodnością przyrody i tajem-

niczymi zakątkami a Ziemia Žulovska jest tego dowodem. Mikrore-

gion i przedsiębiorstwo państwowe Lesy ČR dysponują potencjałem 

przyrodniczym, który w ramach Czech należy do regionów niedo-

tkniętych przemysłem i niewiele osób wie, iż np. w miejscowości 

Černá Voda występują dwa obszary o znaczeniu europejskim. Samo-

występowanie rzadkiego gatunku nocka orzęsionego na strychu domu 

kultury nie jest tak wyjątkowe, jak sposób życia tych nietoperzy. To, 

jak i wiele innych ciekawostek, atrakcji i uroków przyrodniczych, po-

łowy w stawach, biwakowanie, relaks, wypoczynek i podziw dla dzie-

wiczej natury oferuje część Gór Rychlebskich – Žulovská pahorkatina 

(Wzgórza Žulovskie). 

Niniejszy projekt będzie ubiegał się o dofi nansowanie ze źródeł Unii 

Europejskiej w dziedzinie turystyki z Regionalnego Programu Ope-

racyjnego NUTS II Střední Morava. Projekt  opiewa na kwotę 27 mln 

CZK, a głównym koordynatorem jest Regional Development Agency 

Rychnov nad Kněžnou, placówka Jeseník. 

Sekretariat euroregionu

Może zbyt wcześnie by chcieć wybiegać wprzód i prezentować ideę 

wnioskodawcy, lecz z pewnością należy wszystkim osobom, zaangażo-

wanym w jakikolwiek sposób w przygotowanie tego projektu, podzię-

kować za starania i pracę, jaką podejmują w związku ze ścieżką dyda-

ktyczną i życzyć im przede wszystkim wiele szczęścia przy zdobywaniu 

środków fi nansowych z funduszy strukturalnych UE na jej realizację.  

Już nazwa podpowiada, że wszystko będzie dotyczyło osób niepeł-

nosprawnych, osób przykutych do wózków inwalidzkich, po prostu 

osób, którym życie zgotowało niejedną „niespodziankę“ i próbę. Od 

nas wszystkich pozostałych zależy zaś, czy tym osobom możemy 

umilić spędzanie wolnego czasu oraz udostępnić piękne i ciekawe 

miejsca pełne przyrodniczych atrakcji, pięknego krajobrazu i nauczyć 

ich relaksu na łonie natury, delektowania się świeżym powietrzem i 

czerpania energii. 
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W sali konferencyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej Północno-Wschodnich 

Czech w Hradcu Králové zorganizowano spotkanie, na którym omawiano wa-

runki w zakresie wznowienia połączenia kolejowego z Czech do Polski na Zie-

mi Broumovskiej. Pan A. Sokół, właściciel fi rmy „Melafi r“,  podsumował całe 

przedsięwzięcie dotyczące wznowienia połączenia kolejowego pomiędzy 

stacjami Ścinawka Średnia (Polska) – Otovice (Czechy) w celu przewozu żwiru 

z kamieniołomu w Ścinawce Średniej w kierunku Wałbrzycha. Przedsięwzię-

cie obejmuje wznowienie transportu towarowego i osobowego. Przewidywa-

na wielkość wydobycia w kamieniołomie wynosi w 2008 roku 300 000 ton 

żwiru (czystego surowca), w 2009 roku  600 000 ton oraz 1 000 000 ton w 

każdym następnym roku. Brak jest około 14 km torów, z tego 12,5 km po 

stronie polskiej. Inwestycja ta oznacza zaangażowanie środków fi nansowych 

w wysokości 28 mln zł po stronie polskiej. Działalność wydobywcza powinna 

być prowadzona jeszcze przez około 20 – 25 lat. Przeciętny dzienny transport 

żwiru wynosiłby 5 do 6 par pociągów dziennie. Wydobycie i transport żwi-

ru odbywałby się przez 10 miesięcy w roku, 2 miesiące przerwy w okresie 

zimowym. Polska strona ma do dyspozycji na budowę infrastruktury 60 mld 

euro w ramach funduszy unijnych. Kwota ta przeznaczona jest na okres 2007 

– 2013. Przedstawiciel Kolei Czeskich ing. Doležal powiedział, że w ramach 

tego przedsięwzięcia partnerem rozmów powinny być także PKP. (Zarząd 

Transportu Kolejowego). Zwrócił uwagę, że tory są od dwóch lat nieużywane. 

SŽDC nie ma do tej pory żadnego wniosku ze strony polskiej, oczekują inic-

jatywy ze strony polskich Kolei. SŽDC nie może prowadzić rozmów z p. A. 

Sokołem jako osobą prywatną. Wcześniej odbywał się tu transport osobowy, 

natomiast tory nie umożliwiają przewozów towarowych. W celu otwarcia 

przejścia granicznego do rozmów powinno się włączyć Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych RCz oraz Ministerstwo Transportu RCz. Dla SŽDC potrzeb-

ne jest studium techniczno-ekonomiczne, które musi objąć nie tylko infra-

strukturę kolejową, ale również drogową. Burmistrz miasta Broumov JUDr. 

Růčková zadała pytanie, jakie korzyści przyniesie wznowienie linii kolejowej 

Ziemi Broumovskiej. Obawia się, iż po wydaniu zezwolenia p. A. Sokołowi 

na transport żwiru nie będzie już możliwe zabronienie innym zainteresowa-

nym większego wykorzystania linii. Nie che, by Ziemia Broumovska stała się 

regionem tranzytowym. Pan A. Sokół odpowiedział, że Ziemia Broumovska 

otrzymywałaby opłaty ekologiczne (rekompensaty), zaś czeskie fi rmy miałyby 

przykładowo możliwość przewożenia drewna do Polski. Dyskusja trwała dwie 

godziny. Rezultatem spotkania jest zadanie w zakresie zapewnienia środków 

fi nansowych na opracowanie studium wykonalności po stronie czeskiej. Na 

jego podstawie Rady wymienionych gmin powinny podjąć decyzję, czy ud-

zielą wsparcia wznowienia połączenia kolejowego czy też nie. Żwir w Polsce 

wydobywany będzie. Decyzję, którędy będzie on transportowany, należy 

podjąć stosunkowo szybko. Natomiast dziś pewne jest jedno. Przewozy oso-

bowe na opustoszałej linii nie będą wznowione, jeżeli nie powróci tu trans-

port towarowy. Kwestie ekonomiczne są w tym zakresie jednoznaczne. 

František Molík 

Regionalna Izba Gospodarcza Północno-Wschodnich Czech

Czy uda się wznowić połączenie kolejowe Czy uda się wznowić połączenie kolejowe 
z Otovic do Polski?
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Przedszkole w Broumovie już od wielu lat współpracuje z przedszko-

lem w Nowej Rudzie. Organizujemy dla dzieci, nauczycielek, rodziców 

i mieszkańców różne imprezy towarzyskie, sportowe i kulturalne oraz wy-

cieczki po obu stronach granicy. Dzięki tym przedsięwzięciom wpadliśmy 

na świetny pomysł – opracowania projektu w programie Inicjatywy Wspól-

notowej INTERREG IIIA Czechy – Polska, by zapewnić fi nansowanie i dalszy 

rozwój naszym działaniom. 

W minionych latach zdobyliśmy wiele doświadczeń w ramach organizacji 

programów nauczania, zawodów sportowych i wzajemnych uroczystości 

kulturalnych, kiedy to spotykaliśmy się z odmiennymi tradycjami i obycza-

jami kulturalnymi, uczyliśmy się rozumieć inny język. Problem jednak sta-

nowiło fi nansowanie, czyli trwałość przedsięwzięć. A więc wspólnie się za-

stanowiliśmy, łącząc to wszystko w wspólny polsko-czeski projekt o nazwie 

„NASZE MIASTO – NASZ DOM“ („NAŠE MĚSTO - NÁŠ DOMOV“), który 

zrealizowaliśmy w zeszłym roku. Projekt obejmował konkurs plastyczny dla 

dzieci z przedszkoli z regionu polsko-czeskiego o nazwie „NASZE MIASTO 

– NASZ DOM“, który trwał przez cały rok. Wszystkie prace zaprezentowa-

no jesienią w ramach wystawy objazdowej najpierw w Broumovie, gdzie 

zwiedzający uczestniczyli w ocenie prac plastycznych (6 najlepszych prac 

wyróżniono), a następnie w Nowej Rudzie w Polsce.   

Pierwszą imprezą zorganizowaną po stronie polskiej było marcowe „WITA-

NIE WIOSNY“ w Domu Kultury w Nowej Rudzie. Choć na prawdziwą wiosnę 

należało jeszcze nieco poczekać, polskie dzieci witały ją bajką muzyczną 

a dzieci z Czech pieśnią i tańcem. W kwietniu złożyliśmy wizytę sąsiadom w 

Polsce dwukrotnie: pierwsza wizyta obejmowała warsztaty w przedszkolu – 

„Poznajemy las“. Dzieci najpierw obejrzały bajkę o lesie, jego mieszkańcach 

oraz o tych, którzy troszczą się o zwierzątka w lesie. Następnie przyszła kolej 

na gry i zabawy. Wspólnie nauczyliśmy się po polsku i po czesku rymowanki 

o jeżyku i wiewiórce oraz stworzyliśmy mały obrazek do „Księgi lasu“. 

Druga wycieczka do Polski została zaplanowana do zwierzyńca w Jugowie. 

Dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli poznawały tu las z lupą w dłoni, 

szukały śladów leśnych zwierząt, rozmawiały z sobą, przeszły ścieżką dy-

daktyczną, gdzie zobaczyły, jak rosną maleńkie drzewa w szkółce leśnej, 

obserwowały mrowisko, a do tego wszystkiego miały fachowy wykład 

leśnika z tłumaczem. Zwieńczeniem pracy i poznawania był przygotowany 

dla dzieci posiłek w chacie w zwierzyńcu w Jugowie. Z Jugowa przywieź-

liśmy otrzymane w darze drzewo przyjaźni, które posadziliśmy w ogrodzie 

przedszkolnym. 

Kolejna planowana impreza – KOLOROWY KARNAWAŁ (BARVIČKOVÝ 

KARNEVAL) – był świętowaniem Międzynarodowego Dnia Dziecka. Zor-

ganizowaliśmy go w naszym przedszkolnym ogrodzie dla dzieci, ich ro-

dzeństwa i rodziców. Przyjechał cały autobus dzieci z rodzicami i nauczy-

cielkami z Polski. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Miasta 

Broumov na czele z panią burmistrz, przedstawiciele Miasta Nowa Ruda, 

zwierzyńca w Jugowie oraz inni zaproszeni goście. Dla dzieci przygotowa-

no dyskotekę karnawałową, w ramach której w trakcie korowodu masek 

oceniono i wyróżniono te najbardziej pomysłowe. Następnie dzieci współ-

zawodniczyły o skarb, musząc wpierw spełnić wiele zadań. W dalszej części 

popołudniowego programu uczestnicy obchodów Dnia Dziecka mogli zo-

baczyć policyjny pokaz tresury psów oraz pokaz strażacki. W trakcie całego 

popołudnia dbano również odpowiednio o napoje i posiłki dla uczestników. 

Przygotowania do tej imprezy były ogromne i niełatwe, ale nagrodą dla 

wszystkich była radość na twarzach dzieci, rodziców i gości. Od godziny 

14 do 19 wszyscy bawili się na festynie pełnym atrakcji. 

Rok szkolny pożegnaliśmy po stronie czeskiej w pięknym barokowym te-

atrze broumovskim kolejną imprezą, obejmującą występy dzieci dla ich 

rówieśników i kolegów z przedszkoli oraz innych gości z polsko-czeskiego 

pogranicza. Dzieci zaprezentowały przedstawienie bajki „O koguciku i kur-

ce“, natomiast zespół „Zvoneček“ zaprezentował swoje pieśni i tańce, które 

za każdym razem nagradzano dużymi brawami. Nie zabrakło też występów 

dzieci z przedszkola w Nowej Rudzie, które zaprezentowały tańce dyskote-

kowe. Oba występy zgromadziły pełną salę widzów, co świadczy również 

o tym, iż nasze imprezy stają się tradycją.  

Ostatnia impreza po stronie polskiej odbyła się w kompleksie sportowym 

w Słupcu przy Nowej Rudzie – czerwcowe Gry sportowe. Tu o Puchar 

w dyscyplinach sportowych współzawodniczyły drużyny dzieci z przed-

szkoli z Nowej Rudy i Broumova. Nie zabrakło tu także przedstawicieli Mia-

sta i kibiców. Dzieci ponownie zasłużyły na nagrody, słodycze i posiłek. 

Wyjeżdżaliśmy pełni wspaniałych wrażeń. 

Przedsięwzięcia te stanowią możliwość poznania przyjaciół zza granicy, 

ich języka, zwyczajów, pozwalają na porównanie metod pracy nauczycieli 

w placówkach przedszkolnych. Umożliwiają także nowy sposób realizacji 

niektórych obszarów szkolnego programu edukacyjnego z naciskiem na wy-

chowanie prośrodowiskowe wraz z przyjaciółmi z innego kraju. Dodatkowo 

zdobyliśmy środki fi nansowe na podróże i posiłki, na narzędzia, naczynia, 

zakupiliśmy instrumenty muzyczne i instrumenty do rytmiki oraz nowe jed-

nolite stroje dla zespołu, aparat cyfrowy do robienia dokumentacji zdjęci-

owej, własne strony internetowe i domenę oraz inne drobne przedmio ty, 

związane z działaniami realizowanymi w ramach projektu. 

Obecnie trwa kolejna edycja projektu pod nazwą „Tu las a tu łączka 

a wszędzie wokół zwierzątka“ („Tu je les, tu zahrádka a všude kolem zví-

řátka“), obejmująca nowe przedsięwzięcia, którym towarzyszy nowy zapał 

do pracy. Projekt ten jest fi nansowany ze źródeł UE w ramach Inicjatywy 

INTERREG IIIA za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. O tym zaś następ-

nym razem. 

Jana Hrubá

Przedszkole v Broumovie, Příčná

SPOJRZENIE WSTECZ czyli uczymy się zdobywać SPOJRZENIE WSTECZ czyli uczymy się zdobywać 
środki finansowe poprzez projekty UEśrodki finansowe poprzez projekty UE

„NASZE MIASTO – NASZ DOM“„NASZE MIASTO – NASZ DOM“
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W Urzędzie Krajskim Kraju Královéhradeckiego można w tych 
dniach zapoznać się z najlepszymi projektami, jakie udało się 
zrealizować na terenie Kraju Královéhradeckiego przy dofi -
nansowaniu z Unii Europejskiej. Przegląd projektów pod na-
zwą Best Practisies w dniu 18 czerwca zainaugurowali przed-
stawiciele władz kraju przy udziale realizatorów wszystkich 
prezentowanych projektów, jak również posłów, senatorów, 
przedstawicieli Kraju Královéhradeckiego, burmistrzów gmin, 
Izby Gospodarczej, dyrektorów poszczególnych Urzędów 
Rad Regionalnych i organizacji non-profi t. W ramach targów, 
które potrwają do końca lipca, prezentowanych jest ponad 
90 projektów. Na przygotowanych prezentacjach przedstawi-
one są projekty z dziedziny turystyki, partnerstwa, transpor-
tu, infrastruktury, internetyzacji, zasobów ludzkich i integracji 
społecznej, środowiska i rolnictwa, rozwoju przedsiębior czości. 
Euroregion Glacensis zaprezentował na targach projekt pn. 
„Wieże i punkty widokowe Euroregionu Glacensis“, który 
dofi nansowano z Inicjatywy INTERREG IIIA Czechy – Polska 
w kwocie 674 tys. CZK oraz kolejnych 13 projektów wniosko-
dawców, które zostały przygotowane przez Agencję RDA.  

Sekretariat euroregionu

INTERREG IIIA Fundusz Mikroprojektów INTERREG IIIA Fundusz Mikroprojektów 
Česká republika – Polsko w regionie Glacensis

Euroregion Glacensis prezentował się Euroregion Glacensis prezentował się 
na targach Best Practisiesna targach Best Practisies

Dnia 22. 6. 2007 r. zakończono nabór wniosków na szóste posiedzenie Euroregionalnego Komitetu 
Sterującego. Wszystkie zarejestrowane wnioski, które spełniły wymogi formalne i kryterium 

kwalifi kowalności, zostaną złożone i rozpatrzone na posiedzeniu Komitetu w dniu 10. 9. 2007 r. 
Wszystkie dofi nansowane 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 benefi cjentów ze strony czeskiej: www.euro-glacensis.cz

dla benefi cjentów ze strony polskiej: www.euroregion-glacensis.ng.pl
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