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Drodzy czytelnicy, 
Od dawna przypatrujemy się nowemu 
mechanizmowi europejskiemu jakim 
jest EUWT. Nie widzę w nim zagrożeń 
dla państwowości czy samorządno-
ści. Kontaktujemy się z istniejącymi 
EUWT. Z czterema się spotkaliśmy, 
dwa z nich mieliśmy nawet  okazję 

odwiedzić. Wraz z Euroregionem Nysą oraz województwami: 
dolnośląskim, libereckim, kralovehradeckim, pardubickim 
i ołomunieckim tworzymy strategię współpracy pogranicza 
pod kątem utworzenia wspólnego „dużego” EUWT. Powo-
łaliśmy zespół roboczy, który ma wypracować podstawy pod 
wspólna instytucję. Na jednym z roboczych spotkań obser-
watorem była również strona niemiecka. Te prace z naszej 
strony koordynują Sekretarze Euroregionu. Dotychczasowe 
obserwacje i analiza istniejących  16 EUWT, utwierdzają 
nas w przekonaniu, że największą korzyścią zastosowania 
tego mechanizmu jest nadanie mu zadaniowego charakteru, 
realizacji i skupieniu się na konkretnym przedsięwzięciu. 
Natomiast dla euroregionu istotne może być posiadanie oso-
bowości prawnej, której w tej chwili nie posiada. Z naszego 
punktu widzenia EUWT to przejście na wyższy poziom 
współpracy. Jedna osobowość prawna, wspólne zobowiąza-
nia, wspólny budżet, wspólny personel i kadra menadżerska 
wymagają od partnerów dużego zaufania. Zwielokrotnią 
się robocze kontakty, przy których łatwiej „pęka” bariera 
językowa i mentalnościowa. Komisja Europejska pracuje nad 
nowelizacją Rozporządzenia o EUWT i bardzo  istotne będą 
przy podejmowaniu decyzji efekty tych prac. 
My w tym numerze przybliżymy Wam czym jest ten nowy 
mechanizm.

Czesław Kręcichwost
Przewodniczący Rady Euroregionu Glacensis
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Burmistrz Międzylesia, Prezes Stowarzyszenia Gmin Ziemi 
Kłodzkiej, Przewodniczący Rady Euroregionu w roku 
2001; od 1998 roku członek Rady  Euroregionu Glacensis, 
Wiceprezes Stowarzyszenia „Szlak Staropolski” powołanego 
na rzecz lobby dla inicjatywy budowy drogi ekspresowej 
S 46  z Kudowy Zdroju przez Opole, Częstochowę, Kielce, 
Lublin do granicy wschodniej.

Od 13 lat aktywnie uczestniczy Pan 
aktywnie we współpracy w formule 
Euroregionu oraz z samorządami 
partnerskimi. Co nadal stanowi barie-
rę we wzajemnych kontaktach?

Wstąpienie obu państw do Unii 
Europejskiej oraz przystąpienie do 
Strefy Schengen rozwiązało bardzo 
wiele problemów. Pieniądze unijne 
na współpracę transgraniczną i dobra 
współpraca z zarządcami dróg pomogły 
zrealizować wiele lobbowanych przez 
nas inwestycji drogowych oraz zakresu 
ochrony środowiska, czego przykładem 
są oczyszczalnie w Międzylesiu oraz 
Bystrzycy Kłodzkiej. Wciąż pozostaje 
kilka fragmentów dróg do dokończe-
nia. Od Przełęczy Polskie Wrota przez 
Zieleniec około 40 km jedziemy nową 
drogą wzdłuż doliny dzikiej Orlicy do 
Niemojowa. Brakuje nam moderni-
zacji odcinka Niemojów – Różanka, 
by zakończyć te krajobrazową trasę 
turystyczną we wschodniej części 
Ziemi Kłodzkiej. Nasi czescy partnerzy 
przebudowują w tym roku most gra-
niczny w Niemojowie z mikroprojek-
tu. Mamy również zaplanowane kładki 
w Neratovie i Lasówce. Wszystko 
aby wzmocnić potencjał turystyczny 
tego obszaru. Powiat Kłodzki wraz z 
czeskim partnerem opracował również 
dokumentację techniczną dla nowego 
drogowego połączenia Kamieńczyk 
- Mladkov gdzie brakuje około 230 
metrów asfaltowej nawierzchni po obu 
stronach granicy. 
Współpraca, dziesiątki spotkań i pro-
jektów pozwoliły nam się dużo lepiej 
poznać. Gdzieś niknie bariera językowa 
gdyż choć raczej nie mówimy dobrze w 

językach naszych sąsiadów to się lepiej 
rozumiemy. Jednak mamy odmienną 
mentalność, inaczej dochodzimy do 
podejmowania  decyzji i wciąż uczymy 
się to  w pełni zaakceptować.

Stowarzyszenie Gmin Ziemi 
Kłodzkiej uaktywniło się w zakre-
sie wspólnej promocji subregionu 
realizując dwa projekty z czeskim 
partnerem. Co będzie konsekwencją 
tej współpracy?

Skończyliśmy wraz z naszymi partne-
rami z DS Orlickie Góry i Podorlicko 
realizację mikroprojektu dotyczą-
cego strategii marketingowych obu 
subregionów. Mamy wytyczone cele 
na przyszłość dotyczące wzmocnienia 
instytucjonalnego procesów promo-
cyjnych i ich integrację w regionie. 
Zdecydowanie lepiej układa nam się 
współpraca z Powiatem Kłodzkim 
po trudnych początkach. Przed nami 
trudne decyzje dotyczące budowy mar-
ki Ziemia Kłodzka czy wykreowania 
nowych inicjatyw, które podpowiada 
powstały plan marketingowy. Część 
założeń strategii będziemy realizować 
w ramach drugiego promocyjnego 
projektu z naszymi czeskimi part-
nerami. Czekaliśmy na dokument 
strategiczny opóźniając wdrażanie 
działań promocyjnych, by dostosować 
je do nowej rzeczywistości. Nie zawsze 
jednak możemy  elastycznie zmieniać 
założenia projektu, jednak pomimo to 
przez najbliższy rok postaramy się by o 
Ziemi Kłodzkiej i pograniczu kłodzko 
– orlickim było głośno.

Modernizacja układu komunika-

cyjnego subregionu to konieczność. 
Ostatnie śmiertelne wypadki to 
potwierdzają. Czy zamierza pan 
uaktywnić Stowarzyszenia oraz parla-
mentarzystów na rzecz nowoczesnych 
rozwiązań komunikacyjnych?

Rzeczywiście po odwołaniu Prezydenta 
Częstochowy Tadeusza Wrony – głów-
nego motoru działań na rzecz S 46, 
nasza aktywność zdecydowanie osłabła. 
Kryzys gospodarczy spowodował 
korektę istniejącego programu budowy 
autostrad i dróg ekspresowych i wiele 
inicjatyw odłożono na niewiadome 
później. Problemy z nową perspektywą 
budżetową Unii Europejskiej w zakre-
sie Funduszu Spójności też nie rodzą 
optymizmu. Od początku byliśmy 
realistami, wiedząc jak ciężko będzie 
„wylobbować” S 46 i przedłużenie 
S 5 od Wrocławia przez Kłodzko do 
Boboszowa do 2020 roku. Nam przede 
wszystkim zależało na wpisaniu obu 
dróg do aktualizacji rządowego progra-
mu i realizacji bieżących inwestycji już 
pod kątem rozwiązań przewidzianych 
dla dróg ekspresowych. Pomimo nie 
uwzględnienia naszych postulatów coś 
się zmieniło bez decyzji politycznych, 
zwłaszcza w województwie opolskim. 
Kiedy jedziemy DK 46 od Opola do 
Lublińca realizowana jest fragmentami 
budowa drugiej jezdni, czyli czasami 
dobra wola i pracowitość lokalnych 
zarządców drogi wystarczy. Mam 
nadzieje, że podobnie będzie w naszym 
województwie, choć realizowane obec-
nie inwestycje modernizacyjne niestety 
na to nie wskazują.

Rozmawiał Radosław Pietuch.

Tomasz Korczak

ekspert
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Tak brzmi nazwa z 
sukcesem zrealizowanego 
projektu, który był reali-
zowany od marca 2010 
do lutego 2011 na terenie 

Karkonoszy. Projekt był przeznaczony 
dla pracowników zarządu Karkono-
skiego Parku Narodowego (KPN), 
którzy przy realizacji obowiązków 
zawodowych w terenie mogą dotrzeć do 
rannego turysty, narciarza lub turysty. 
Ideą projektu było to, aby pracownicy 
terenowi byli wstanie w sytuacji kryzy-
sowej udzielić podstawowej i fachowej 
pierwszej pomocy do czasu, zanim 
dotrą profesjonalni ratownicy. Projekt 
był podzielony na dwa etapy szkolenio-
we. W maju i czerwcu 2010 odbyło się 
6 turnusów szkoleń letnich, w których 
uczestniczyło 120 pracowników zarządu 
KPN. Oprócz obowiązkowego wykładu 
w sali znaczna część szkolenia odbywała 
się w formie zajęć praktycznych w tere-
nie. W czasie tych działań pracownicy 
Zarządu KPN otrzymali informację 

o zgłoszonym wypadku i przybliżoną 
lokalizację rannej osoby. Ich zadaniem 
było jak najszybsze dotarcie na miejsce, 
ustabilizowanie rannego i przetranspor-
towanie go na miejsce gdzie odbierze go 
lekarz. Do tych ćwiczeń w celu zwięk-
szenia wiarygodności wykorzystano 
statystów, którzy w celu stworzenia jak 
najlepszej iluzji prawdziwych obrażeń 
byli odpowiednio ucharakteryzowani. 
Ci pracownicy, którzy są najczęściej 
w kontakcie z turystami, dodatkowo 
otrzymali do dyspozycji przenośną 
całkowicie wyposażoną apteczkę, którą 
będą mogli użyć w razie potrzeby. W 
nowe materiały medyczne zostały wypo-
sażone również placówki zamiejscowe 
Służby Terenowej w Harrachově, Peci 
pod Sněžkou i w Špindlerově Mlýně. W 
styczniu 2011 odbyła się zimowa część 
szkolenia, na którym przeszkolono 
sześćdziesięciu pracowników Zarządu 
KRNAP. Przedmiotem zimowej części 
szkolenia był obowiązkowy wykład 
oraz praktyczne ćwiczenia w terenie, 

które były poświęcone organizacji prac, 
zapobieganiu lawinom, ratownictwu 
lawinowemu, oraz udzielaniu pierwszej 
pomocy z uwzględnieniem warun-
ków zimowych. Realizowany projekt 
Bezpieczne Karkonosze był wspólnym 
projektem, dlatego szkolenia odbywały 
się wspólnie z kolegami z Karkonoskie-
go Parku Narodowego przy czym pra-
cownicy Zarządu KRNAP byli szkoleni 
przez funkcjonariuszy Horské služby 
ČR (pogotowia górskiego) a pracowni-
cy KPN przez funkcjonariuszy GOPR. 
Efektem projektu Bezpieczne Karkono-
sze było też powstanie wspólnego planu 
traumatologicznego, którego częścią są 
zalecane procedury występujące przy 
nadzwyczajnych wydarzeniach uwzględ-
niając transgraniczny charakter regionu. 
Projekt o wartości 911 000,- CZK był 
współfinansowany ze środków EFRR za 
pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Sekretariat 
euroregionu

aktualności

Bezpieczne
KarKonosze 
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W zrekonstruowanych 
wnętrzach byłego kina w 
Broumovie pod koniec 
listopada 2010 zostało 

uroczyście otwarte nowe czesko-polskie 
centrum informacji tzw. iKino Brumov. 
Budynek centrum informacji iKino 
Broumov został zrealizowany w dwu 
obiektach na Placu Miru w Broumovie. 
Nowe wykorzystanie obiektu zostało 
zaplanowane w celu rozwoju ruchu 
turystycznego w regionie Brumova w 
ramach projektu nazwanego „Wsparcie 
rozwoju ruchu turystycznego w regionie 
Gór Stołowych i Ścian Broumovskich” 
współfinansowanego z Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicznej 
RCz-RP w okresie 2007-2013.  
Na pierwszym nadziemnym poziomie 
znalazło się nowe centrum informacyj-
ne. Dawne kino zostało przerobione 
na wielofunkcyjną salę z balkonem i 
odpowiednim zapleczem przeznaczoną 
do wykorzystania zarówno na wykłady, 
konferencje bądź seminaria ew. imprez 
tanecznych lub muzycznych oraz 
projekcji audio. Pomieszczenia centrum 
informacji i wielofunkcyjna sala są 
dostępne dla niepełnosprawnych. 
Rozwiązanie architektoniczne wynika 
z lokalnych warunków, zachowany 
został pierwotny wygląd obiektu oraz 
uwzględnia wymogi ochrony zabytków.
W uroczystości otwarcia obiektu przy 
udziale burmistrza Milana Kotrnca, 

hetmana Kraju Kralovehradeckiego 
Lubomíra Franca i dr Libuše Růčkové 
wziął również udział przedstawiciel 
RDA dyrektor Jaroslav Štefek.

W pomieszczeniach iKino Broumov 
odbyło się już wiele imprez i spotkań 
towarzyskich. Pod koniec listopada 
2010 w tych nowo otwartych repre-
zentacyjnych pomieszczeniach odbyła 
się Konferencja Regionalna zorgani-
zowana przez stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Broumovsko+. W 
konferencji uczestniczyło 90 członków 
rad miast i gmin z regionu Broumova 
oraz członków LGD.  W imieniu LGD 
Broumovsko+ wystąpiła przewodniczą-
ca stowarzyszenia dr Libuše Růčková, 
która mówiła o strukturze i działalności 
stowarzyszenia, o programie LEADER 
umożliwiającemu rozwój obszarów 
wiejskich przy wykorzystaniu środków 
UE oraz o warunkach uzyskania tych 
środków przez wnioskodawców z regio-
nu Broumova. W imieniu Regional 
Development Agency (RDA) wystąpił 
Jaroslav Štefek. Niektóre z miast i gmin 
dzięki współpracy z RDA odnowiły 
niedawno elementy swojej infra-
struktury. Z Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej wyremon-
towano np. kąpielisko w Meziměstí, 
drogę z Meziměstí do Teplic nad 
Metují oraz w Zdoňově i Božanově 
czy właśnie byłe kino przebudowane w 

czesko-polskie centrum informacji w 
Broumovie.
W świąteczną bożonarodzeniową 
atmosferę gości w iKinie Broumov 
wprowadzili uczniowie Podstawowej 
Szkoły Artystycznej, która zaprosiła 
wszystkich na przedstawienie w połowie 
2010 r. Przedstawienie rozpoczęło 
się od uroczystych fanfar kwintetu 
instrumentów dętych Szkoły Arty-
stycznej w Broumovie oraz wystąpie-
nia burmistrza miasta pana Milana 
Kotrnce. W ramach programu wystąpili 
uczniowie różnych klas podstawowej 
szkoł artystycznej w Broumovie oraz 
goście z miasta partnerskiego Nowa 
Ruda z MOK-u i mażoertki pani 
Ogriščenkové. 

Regionalna konferencja turystyczna na 
temat „NOWYCH MOŻLIWOŚCI 
ROZWOJU TURYSTYKI W REGIO-
NIE” odbyła się w sali kinowej nowego 
czesko-polskiego centrum informacji w 
dniu 18 stycznia 2011 pod patronatem 
Miasta Broumov oraz we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Zarządzania Desty-
nacją Turystyczną Refion Broumo-
vski. Spotkanie robocze specjalistów 
działających w obszarze turystyki zostało 
ukierunkowane na rozwój turystyki w 
regionie Broumova, Meziměsti oraz 
Mieroszowa, Radkowa i Nowej Rudy.

Sekretariat euroregionu

iKino Broumov
uroczyste otwarcie oraz imprezy towarzyszące 
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Regionalne Stowarzyszenie 
Pogranicza Czech, Moraw i 
Kłodzka – Euroregion Gla-
censis oraz Stowarzyszenie 

Polskich Gmin Euroregionu Glacensis 
nieustannie i aktywnie wspierają 
idę współpracy transgranicznej oraz 
jedności europejskiej.
Cykl kursów językowych organizo-
wanych w ramach projektu „Poprawa 
zdolności komunikacyjnych 
pracowników instytucji na terenie 
Euroregionu Glacensis – nauka 
języka polskiego” jest właśnie jednym 
z takich przedsięwzięć, którego celem 
jest pokonywanie barier językowych 
po obu stronach granicy. Projekt był 
przeznaczony przede wszystkim dla 
jednostek administracji, których pra-
cownicy wraz z rozwojem współpracy 
transgranicznej częściej kontaktują 
się z obywatelami Polski. Dlatego 
uczestnikami kursu byli pracownicy 
instytucji publicznych z całego tere-
nu działania Euroregionu Glacensis, 
tzn. z Krajów Kralovehradeckiego, 

Pardubickiego i Ołomunieckiego.  

W ramach projektu zostały zorgani-
zowane trzy intensywne tygodniowe 
kursy językowe języka polskiego we 
wrześniu i październiku oraz końcowy 
obecnie w listopadzie 2010. W trzech 
cyklach kształciło się około 100 
uczestników.
Kursy zawsze zaczynały się w 
poniedziałek a kończyły w piątek z 
minimalnie 8 godzinami nauki dzien-
nie oraz programem relaksacyjnym 
prowadzonym w języku polskim ja np. 
śpiewanie polskich piosenek, trady-
cyjne polskie gry, próba orientacji w 
polskim mieście itp. Każdy kurs dzielił 
się na 3 samodzielne grupy podzielone 
w zależności od stopnia znajomości 
języka polskiego liczące maksymalnie 
do 12 osób. Lektorzy pod kierunkiem 
pani Markéty Sergejko stworzyli dla 
wszystkich uczestników nadzwyczajną 
atmosferę do nauki, świetne warunki 
do nauki zapewnił też Sporthotel 
Tichá Orlice w Ústí nad Orlicí.

W dniu 24.11.2010 w miejscu 
realizacji projektu odbyła się jego 
prezentacja dla mediów, w której 
uczestniczyli czołowi przedstawiciele 
Euroregionu Glacensis z Czech i 
Polski. Stronę czeską reprezentował 
przewodniczący EG Jiří Čepelka, 
pierwszy wiceprzewodniczący inż. 
Miroslav Kocián i drugi wiceprze-
wodniczący Miroslav Vlasák oraz 
sekretarz Jaroslav Štefek. Polską stro-
nę na spotkaniu reprezentował sekre-
tarz Radosław Pietuch. W niezwykle 
przyjaznej atmosferze doszło również 
do dyskusji wszystkich uczestni-
ków kursu z oboma sekretarzami, 
oczywiście po polsku, w takcie której 
uczestnicy mieli możliwość spraw-
dzenia nowo nabytych umiejętności. 
Odbyła się na przykład ciekawa 
dyskusja dotycząca funkcjonowania 
polskiego samorządu oraz wyników 
wyrobów samorządowych. 

Sekretariat
euroregionu  

Nauka języka polskiego 
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Powiat Trutnov
inż. Hana Horynová (Miasto Trutnov)

Miroslav Vlasák (Miasto Žacléř)

Powiat Náchod
Jan Birke 

(Miasto Náchod)
Petr Mědílek

(Miasto Červený Kostelec)

Powiat Rychnov n. Kn. 
inż. Jan Skořepa 

(Miasto Rychnov n.Kn)
Petr Hudousek (DSO ROH)

Powiat Hradec Králové
inż. Jiří Němec

(Miasto Třebechovice p.O)

Na posiedzeniu Regionalnego Kongresu Euroregio-
nu Pogranicza Czech, Moraw i Kłodzka - Euro-
regionu Glacensis, które odbyło się w grudniu 

2010, została uroczyście zaprezentowana kolejna publikacja 
przedstawiające znaczące miejsca Euroregionu Glacensis 
ukierunkowana na zabytki kościelne.
Publikacja została wydana w ramach projektu „Zabytki 
Euroregionu Glacensis” – projekt obejmuje wydanie publi-
kacji, której promocja była częścią programu Regionalnego 
Kongresu Euroregionu w obecności autora tekstów Josefa 
Lukáška, fotografa Lubomíra Imlaufa i autora projektu gra-
ficznego Miloša Kaválka. Została wydana kolejna publikacja 

Posiedzenie Regionalnego Kongresu
Stowarzyszenia Euroregionu Pogranicza Czech, Moraw 
i Ziemi Kłodzkiej – Euroregionu Glacensis

PRoMoCja PubliKaCji

Na koniec roku 2010 w piątek 
17 grudnia odbyło się pierwsze 
powyborcze posiedzenie 

Regionalnego Kongresu Stowarzyszenia 
Osób Prawnych Euroregionu Pogranicza 
Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – 
Euroregionu Glacensis. Miejscem obrad 
był nowy Hotel Studánka w Rychnově 
nad Kněžnou.
Ze względu na wybór nowych przed-
stawicieli miast i gmin, na wstępie, 
sekretarz euroregionu Jaroslav Štefek 
w obszernej prezentacji przedstawił 
działalność zarówno Euroregionu 
Glacensis jak i agencji Regional Deve-
lopment Agency (RDA), w której jest 
jednocześnie dyrektorem. Prezentacja 
ta była przeznaczona przede wszystkim 

dla nowo mianowanych przedstawicie-
li samorządów wybranych w wyborach 
komunalnych oraz obecnych obser-
watorów z kilku gmin, które rozważaj 
przystąpienie do stowarzyszenia.

Głównym punktem programu były 
przede wszystkim wybory do organów 
stowarzyszenia Euroregion Glacen-
sis. Najpierw sekretarz zapoznał 
obecnych z regulaminem głosowania. 
Z aktualnych członków Euroregio-
nu do którego należy 104 miasta i 
gminy oraz 3 samorządy wojewódzkie 
(kraje) Kongres Regionalny wybrał, 
głosami wszystkich delegatów, 
następujących przedstawicieli do Rady 
Stowarzyszenia:
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Powiat Semily
mgr Miloš Gerstner
(Gmina Benecko)

Powiat Ústí nad Orlicí
Jiří Čepelka

(Miasto Ústí nad Orlicí)

Powiat Jablonné n. O.
Miroslav Wágner

(Miasto Jablonné n.O.)

Powiat Jeseník
inż. Miroslav Kocián

(Gmina Bílá Voda u Javorníka)

Minowani przedstawiciele krajów 
(województwa) w Radzie Stowarzysze-
nia się nie zmienili : 

Královéhradecký kraj 
inż. Josef Táborský
Helmut Dohnálek

Pardubický kraj
dr Miroslav Stejskal

mgr Miroslav Smejkal

Olomoucký kraj
inż. Pavel Horák

inż. Michaela Pruknerová

Następnie odbyły się wybory zarządu 
euroregionu, czyli najwyższego kie-
rownictwa. Na kolejny okres wybrano 
zarząd w składzie:

przewodniczący EURG
inż. Miroslav Kocián
(Gmina Bílá Voda u Javorníka),
I. wiceprzewod. EURG 
Miroslav Vlasák (Miasto Žacléř),
II. wiceprzewod. EURG
Jiří Čepelka (Miasto Ústí nad Orlicí).
Należy podkreślić, że w Euroregionie 
Glacensis obowiązuje rotacyjny system 
przedstawicieli reprezentujących wszyst-
kie trzy kraje, na terenie których działa 
euroregion. Przewodniczący jest wybie-
rany jedynie na jednoroczną kadencję 
i wymienia się po roku z pierwszym 
wiceprzewodniczącym. 

Po wyborach do organów stowarzy-
szenia realizowano kolejne punkty 
posiedzenia jak sprawozdanie z 
działalności, stan podziału środków z 
Funduszu Mikroprojektów Programu 
Operacyjnego Współpracy RCz-RP 
2007-2013 oraz perspektywy finansowe 
euroregionu. Zaprezentowane zostało 
również sprawozdanie z posiedzenia 
Grupy Roboczej ds. Współpracy w 
Ramach Czesko-Polskiej Komisji 
Międzyrządowej ds. Współpracy Trans-
granicznej, gdzie doszło do zmiany w 
kierownictwie czeskiej części grupy 
roboczej. Euroregion Glacensis uzyskał 
kierownictwo w grupie roboczej na 
najbliższy okres i zastąpił euroregion 
Śląsk Cieszyński.  Przewodniczącym 
grupy roboczej został Jiří Čepelka, 
sekretarzem Jaroslav Štefek a siedziba 

sekretariatu została przeniesiona do 
Rychnova nad Kněžnou. 

Na Kongresie Regionalnym oceniano 
również realizowane wspólne projekty 
euroregionu. Na koniec roku zostały 
zakończone dwa znaczące projekty. Cho-
dzi o „Zabytki Euroregionu Glacensis“ – 
projekt obejmujący wydanie publikacji, 
której promocja była częścią programu 
Regionalnego Kongresu.  Drugim zna-
czącym projektem był projekt „Poprawa 
zdolności komunikacyjnych pracowni-
ków instytucji na terytorium Euroregio-
nu Glacensis“. Dotyczył on nauki języka 
polskiego dla przedstawicieli instytucji 
publicznych oraz organizacji pozarządo-
wych. Było duże zainteresowanie nauką 
i w trzech kursach uczestniczyło około 
100 słuchaczy. Oba projekty były współ-
finansowane z EFRR za pośrednictwem 
Funduszu Mikroprojektów. 

Na kolejny okres są przygotowane dalsze 
projekty związane z piętnastą rocznicą 
działania Euroregionu Glacensis. W 
związku z tą znaczącą dla euroregionu 
datą w 2011 roku zostanie zorgani-
zowany konkurs dla jego członków. 
Nagrodzone zostaną podmioty najlepiej 
współpracujące w ramach współpracy 
transgranicznej w różnych obszarach. 
Wyniki konkursu będą ogłoszone na 
koniec roku na dorocznej konferencji.

Sekretariat euroregionu

euroregionu, która prezentuje potencjał 
przyrodniczy i kulturowy czesko-pol-
skiego pogranicza stanowiącego część 
Euroregionu Glacensis, której celem jest 
prezentacja zabytków kościelnych. 
Na wstępie publikacji zostało wyja-
śnione pochodzenie nazwy Sudety, 
która jest na terenie Czech łączona z 
wydarzeniami drugiej wojny światowej.  
Publikacja opisuje znaczące zabytki w 
poszczególnych regionach.  Dla każdego 
regionu została wybrana jedna znacząca 

osobistość związane z historią danego 
regionu. Znana artystka pani Jarmila 
Haldová wykonała nadzwyczajne 
portrety dawnych osobistości, które 
są wydrukowane na pergaminie. Ta 
reprezentacyjna publikacja (w czeskiej, 
polskiej i angielskiej wersji językowej) 
jest wyjątkowa ze względu na swój 
transgraniczny charakter oraz to, że 
wspólnie prezentuje i promuje atrakcje 
turystyczne po czeskiej i polskiej stronie 
euroregionu. 
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W okresie od lipca 
2009 roku do 
października 
2010 roku Gmina 
Miejska Dzier-

żoniów realizowała projekt pn. „NIE 
pełnosprawni między nami – Dzierżo-
niowskie Prezentacje”. Ideą projektu 
było nawiązanie współpracy pomiędzy 
polskimi i czeskimi instytucjami dzia-
łającymi w trosce o niepełnosprawne 
dzieci, a tym samym pomiędzy ich 
pracownikami, podopiecznymi oraz 
rodzicami dzieci. Instytucjami tymi po 
polskiej stronie granicy były placówki 
oświatowe i organizacje pozarządowe, 
a mianowicie: Przedszkole Publiczne 
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
i Oddziałem Specjalnym w Dzier-
żoniowie, Szkoła Podstawowa nr 
5 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Dzierżoniowie, Gimnazjum Nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Dzier-
żoniowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Piławie Górnej, 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Dzierżoniowie, Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju i Integracji „Uśmiech” 
w Dzierżoniowie. Po czeskiej stronie 

granicy była to  Szkoła Specjalna w 
Lanskroun (Základní Škola Speciální 
Lanškroun), jako Partner projektu. 
Kontakty te, w formie wspólnych 
warsztatów i konferencji, pozwoliły na 
wymianę polsko-czeskich doświad-
czeń w zakresie realizacji działań 
skierowanych do niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży. Były one na tyle 
efektywne, że już w trakcie realizacji 
projektu podejmowane były kolejne 
przedsięwzięcia zmierzające do nawią-
zania trwałej współpracy i realizacji 
kolejnych wspólnych działań.
Realizacja projektu rozpoczęła się 
od wyjazdu przedstawicieli polskich 
placówek oświatowych i organizacji 
pozarządowych do szkoły Specjalnej 
w Lanškroun na trzydniowe warsztaty 
wymiany. Celem warsztatów było 
poznanie zasad funkcjonowania i 
działalności czeskiej szkoły, integracja 
i wymiana doświadczeń w zakresie 
systemów pomocy realizowanych dla 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży 
przez instytucje w Polsce i Czechach. 

Następnie działania lokalnych 
placówek oświatowych i organizacji 
pozarządowych zostały udokumento-

wane w postaci filmu pn. „Edukacja 
i wychowanie niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży”. Podobny film 
przygotowała czeska Szkoła Specjalna 
w Lanškroun. Oba materiały zostały 
zaprezentowane na konferencji pn. 
„Edukacja i wychowanie niepełno-
sprawnych dzieci i młodzieży – działa-
nia realizowane w Polsce i Czechach”. 
Konferencja  odbyła się podczas 
Dzierżoniowskich Prezentacji 2009, 
w których wzięli udział przedstawi-
ciele Szkoły Specjalnej w Lanškroun.  
Prezentowali oni swoją działalność na 
stoisku wystawienniczym, a po impre-
zie wspólnie z polskimi koleżankami 
i kolegami planowali kolejne wspólne 
przedsięwzięcia.

Najważniejszym etapem projektu 
była realizacja cyklu 5-cio dniowych 
warsztatów wymiany doświadczeń 
i integracji. Pierwsze z nich odbyły 
się w listopadzie 2009 roku w Szkole 
Specjalnej w Lanškroun. Wzięli w 
nich udział pracownicy i podopieczni 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Piławie Górnej oraz 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

NIE 
pełnosprawni 
między nami
Dzierżoniowskie Prezentacje
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Koło w Dzierżoniowie. Kolejne pn. 
„Poznajmy siebie po sąsiedzku“ zostały 
zorgaznizowane w marcu 2010 roku 
przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Dzierżoniowie. Wzięły w 
nich udział dzieci i opiekunowie ze 
Szkoły Specjalnej w Lanškroun oraz 
Polskiego Stowarzyszenia. W ich 
trakcie odbywały się wspólne zajęcia 
plastyczne, ceramiczne, krawieckie 
oraz kulinarne. Zostały także zorgani-
zowane wycieczki: w Góry Sowie, do 
Zamku Książ w Wałbrzychu, Muzeum 
Sztolni Walimskich i Twierdzy Srebrna 
Góra. Na koniec odbyło się pożegnal-
ne grillowanie, został także przygoto-
wany pamiątkowy album ze zdjęciami 
z  przebiegu warsztatów, który to 
otrzymał każdy uczestnik spotkania. 
W czerwcu 2010 roku czescy goście 
przyjechali na kolejne warsztaty pn. 
„Przyjaźń bez granic“.  Orgnizatorem 
tego spotkania był Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Piławie 
Górnej. W jego trakcie odbywały się 
zajęcia w pracowni ceramicznej, poli-
graficzno-introligatorskiej, rękodziel-
niczej, krawieckiej, stolarskiej, pla-
stycznej, komputerowej. Zostały także 

zorganizowane zabawy zapoznawczo-
-integracyjne i muzyczne, konkursy 
sportowe, „pidżama party” oraz dwa 
pikniki. Na koniec wizyty podopieczni 
piławskiego Ośrodka przygotowali dla 
czeskich gości pożegnalne przedstawie-
nie oraz pamiątkowy folder ze zdjęcia-
mi z  przebiegu warsztatów. Ostatnie 
warsztaty, w maju 2010 roku, odbyły 
się ponownie w czeskiej Szkole Spe-
cjalnej. Wyjechali na nie pracownicy 
i podopieczni Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Piławie 
Górnej oraz Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzoniem 
Umysłowym Koło w Dzierżoniowie.

We wrześniu 2010 roku przedstawicie-
le placówek oświatowych i organizacji 
pozarządowych z regionu Dzierżo-
niowa mieli okazję po raz kolejny 
wyjechać do szkoły Specjalnej w 
Lanškroun. Tym razem na konferencję 
i wystawę prac powstałych podczas 
wspólnych warsztatów. W konferencji 
uczestniczyła polska i czeska kadra 
pracująca z niepełnosprawnymi dzieć-
mi. Zostały na niej zaprezentowane 
filmy dotyczące edukacji i wychowania 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. 

Jeden nakręcony w polskich placów-
kach, drugi z działalności Szkoły 
Specjalnej w Lanškroun. Wystawie 
prac, wykonanych przez dzieci w 
trakcie polskich i czeskich warsztatów, 
towarzyszyła wystawa fotografii ze 
wspólnych spotkań. 

Na zakończenie projektu ponownie 
gościliśmy w Dzierżoniowie pracowni-
ków Szkoły Specjalnej w Lanškroun na 
Dzierżoniowskich Prezentacjach 2010.

Realizacja projektu okazała się trafnym 
i dobrze zaplanowanym przedsięwzię-
ciem, które przyniosło oczekiwane i 
trwałe rezultaty. Najważniejsze było 
to, iż zostały nawiązane trwałe znajo-
mości i przyjaźnie, zarówno pomiędzy 
niepełnosprawnymi dziećmi, jak i 
kadrą pedagogiczną. Przyjaźnie te 
okazały się na tyle silne, że już w trak-
cie realizacji projektu podejmowane 
były kolejne nieplanowane inicjatywy 
zmierzające do zacieśnienia więzi, np.: 
została zorganizowana dodatkowa 
wizyta niepełnosprawnych dzieci i 
ich opiekunów ze Szkoły Specjalnej 
z Lanškroun (ze środków własnych, 
poza projektem).
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BiBliotekarze z Polski 
i CzeCh łąCzCie się!

W piątek 27 maja 2011 roku w 
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
Radków, w ramach zacieśniania 
współpracy transgranicznej odbyło się 
drugie już spotkanie bibliotekarzy z 
Broumova i Radkowa. Część oficjalną 
spotkania prowadzili inicjatorzy 
polsko-czeskiej współpracy biblio-
tek: Krzysztof Karwowski (dyrektor 
biblioteki w Radkowie) i Jan Meier 
(szef biblioteki broumovskiej). W 

ramach wizyty odbyło się seminarium 
dotyczące doświadczeń bibliotekarzy, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na pracę środowiskową i możli-
wości oddziaływania bibliotek na 
rozwój relacji międzykulturowych 
obu przygranicznych społeczności. 
Goście z Czech, oprócz szczegółowego 
zapoznania się z książnicą radkowską, 
mieli również okazję do zwiedzenia 
Bazyliki i prywatnych, archiwalnych 
zbiorów bibliotecznych Mariana 
Gancarskiego, właściciela Skansenu w 
Wambierzycach. 

Czeskie maszkarki

Jana Matysíková to kolejna czeska 
artystka, której prace zostały zaprezen-
towane w Galerii SIEDEM, działającej 
przy Bibliotece Publicznej Miasta i 
Gminy Radków. 
Artystka pochodzi z Broumova, a 
obecnie mieszka i tworzy w Pradze. 
W Radkowie prezentuje obecnie 
ilustracje książkowe, zdjęcia two-
rzonych przed siebie tekstylnych 
stworków, które nazywa maszkarkami, 
a także prace plastyczne z wykorzy-



staniem technik kolażowo-malarskich 
i instalacyjnych. Podczas wernisażu 
odbył się także pokaz multimedialny 
animacje wykonywanych dla filmu, 
teatru i czeskiej telewizji. Wernisaż 
uświetniły występy zespołu dziecięce-
go działającego przy bibliotece kapeli 
góralskiej Harnaś. Wieczór poprowa-
dził Krzysztof Karwowski.

Czeskie
światłotChnienia 

w Radkowie

„Światłotchnienia” to tytuł wystawy 
fotograficznej Věry Kopeckiej, której 
otwarcie miało miejsce 13 kwiet-
nia br. w Galerii SIEDEM (przy 
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
Radków im. Karola Estreichera). Na 
wernisaż, oprócz Radkowian, przybyli 
goście z Czech, a także poeci Stowa-
rzyszenia Autorów Polskich, Związku 
Literatów Polskich, Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich i Związku Literatów 
Czeskich działający na pograniczu. 
Spotkanie otworzyli dyrektorzy 
bibliotek z Broumova (Jan Meier) 
i Radkowa (Krzysztof Karwowski), 
którzy jednocześnie przedstawi-
li bogaty dorobek artystyczny 
autorki prac. W ramach prezentacji 
muzycznych można było zobaczyć i 
usłyszeć: występy solowe i zespo-
łowe dzieci i młodzieży uczącej się 
muzyki przy radkowskiej bibliotece, 
mini jam standardów jazzowych (S. 
Paluszek – pianino, K. Karwowski 
– saksofon sopr.) i solowy minire-
cital Jarosława Augiewicza, który 
zauroczył publiczność włączeniem do 
występu zespołu dziecięcego i innych 
obecnych muzyków. Na kolejną część 
spotkania złożyły się prezentacje 
poetyckie Antoniego Matuszkiewi-
cza (Martinkovice), Věry Kopeckiej 
(Křinice), Davida Magena (Nowa 
Ruda), Moniki Maciejczyk (Polanica 
Zdrój), Romana Gilety (Wałbrzych) 
i Andrzeja Niżewskiego (Boguszów 
Gorce). Na zakończenie części arty-
stycznej wszyscy zgromadzeni wspól-
nie odśpiewali hymn Twórczej Stacji 
Radków, następnie autorka otrzymała 

od dyrektora radkowskiej biblioteki 
klucz do galerii SIEDEM, dokonując 
ceremonii otwarcia wystawy. Věra 
Kopecka tym razem pokazała zupeł-
nie nowe fotografie, odbiegające pod 
względem warsztatowym i tematycz-
nym od jej wcześniejszej twórczości, 
opierającej się dotychczas głównie na 
fotografii krajobrazowej. 

Bez goRzkiCh żali,
ale śpiewali...

„Od dawna urzekało mnie muzyczne 
piękno pieśni pasyjnych, dlatego 
zaproponowałem swojemu szefowi 
przygotowanie takiego koncertu. 
Rzadko się słyszy o tego typu koncer-
tach, dzięki czemu Radków może zali-
czyć się do nielicznych takich miejsc w 
Polsce” – twierdzi Stanisław Paluszek, 
kierownik artystyczny projektu.
W kościele św. Doroty w Radkowie w 
niedzielę 17 kwietnia 2011 odbył się 
koncert pieśni pasyjnych i wielko-
postnych. Koncert zorganizowała 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Radków im. Karola Estreichera przy 
współpracy z radkowskim probosz-
czem Janem Kustaszem.  

Koncert rozpoczął dziecięco-młodzie-
żowy zespół muzyczny działający przy 
BPMiG Radków. Zaprezentowały się 
także lokalne grupy folklorystyczne ze 
Ścinawki Górnej (Katarzynki) i Ści-
nawki Średniej (Ścinawianki), nato-
miast prowadzony przez S. Paluszka 
chór Cantus (Wambierzyce) wystąpił 
z wyjątkowymi aranżacjami pieśni 
modlitewnych (łacińskich, ukraińskich 
i powszechnie znanych z gorzkich 
żali). Dopełnieniem koncertu było 
wykonanie przez K. Karwowskiego 
autorskiej kompozycji, napisanej spe-
cjalnie na tę okazję i będącej impresją 
na temat pieśni pasyjnych. Koncert 
pieśni pasyjnych i wielkopostnych w 
kościele św. Doroty w Radkowie, jako 
modlitwa, a więc swoista refleksja 
pasyjna stała się zarówno dla widzów 
jak i wykonawców głębokim przeży-
ciem duchowym. 
Tematyczne koncerty (seria kilku 
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Z podziwem 
obserwujemy aktywność 

radkowskiej biblioteki. 
Dziękujemy panu 

dyrektorowi Krzysztofowi 
Karwowskiemu oraz 

panu Jarosławowi  
Augiewiczowi za 

bieżące informowanie 
nas o realizowanych 

przedsięwzięciach.  
Kilka z nich 

prezentujemy 
na tej stronie.

  Wydarzenie i spotkania  
w bibliotece oraz galerii 

SIEDEM odbyły się 
w ramach mikroprojektu 
Euroregionu GlacensisPL. 
3.22/3.3.02/10.01894 

„Współpraca bibliotek 
Broumov – Radków”.

aktualności

koncertów w cyklu rocznym), orga-
nizowane przez radkowską biblio-
tekę staja się już lokalną tradycją. 
Niezmiernie cieszy coraz wyższa fre-
kwencja, przy każdorazowym udziale 
gości z Czech, i wsparcie inicjatyw 
biblioteki ze strony Jana Bednarczy-
ka – burmistrza Radkowa. Koncert 
prowadził Krzysztof Karwowski. 
Koncert w tym dniu spełnił funkcję 
gorzkich żali, stając się niezwykłym 
nabożeństwem, które przyciągnęło do 
kościoła nie tylko Radkowian, i nie 
tylko wiernych.
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aktualności

Nordic Walking to spacer z kijkami, wzbogacony o 
uruchomienie obręczy barkowej poprzez użycie odpowiednio 

zaprojektowanych kijków. Specjalne uchwyty powodują 
odciążenie zarówno stawów kolanowych i kręgosłupa. Dzięki 
odpowiednim końcówkom można chodzić w różnym terenie. 
Treningowi poddawane jest całe ciało. Nordic Walking może 

być uprawiany przez cały rok, przez każdego. Ukształtowanie 
terenu pogranicza sprzyja uprawianiu tego rodzaju sportu. 

Pierwsze trasy 
nordic walking

w euroregionie

W dniu 5  listopada 2010 
roku  odbyło się w Złoty 
Stoku otwarcie pierwszych 

w Euroregionie Glacensis i drugich 
na Dolnym Śląsku tras do uprawiania 
nordic wal king w ramach mikropro-
jektu „Nordic Walking – wspólnie z 
sąsiadem” współfinansowanego  ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska- 
Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 
oraz budżetu państwa za pośrednic-
twem Euroregionu Glacensis „Przekra-
czamy granice”. Zaproszeni Goście 
zostali poinformowani o projekcie, a 

nastepnie wyruszyli na 4,5 kilometro-
wą trasę szkoleniową. W czasie marszu 
instruktor przekazywał uczestnikom 
informacje o technice chodzenia 
z kijkami i o historii tego sportu. 
Uczestnicy otrzymali również poczę-
stunek na trasie przemarszu (batoniki 
czekoladowe i owoce) a następnie 
zostali zaproszeni na obiad.
W ramach projektu powstały dwie trasy:
- szkoleniowa - wspólna dla wszystkich 
korzystających (po polskiej stronie) 
- 2 treningowe: 1po polskiej i 1po 
czeskiej stronie granicy.
Trasa szkoleniowa jest oznaczona tablica-
mi informacyjnymi (po polsku, czesku, 
niemiecku, angielsku), zawierającymi 

instruktaż słowny i rysunkowy, oraz 10 
tabliczkami szlakowymi. Wszystkie trasy 
zostały dodatkowo oznaczone znakami 
malowanymi na drzewach.
Wydana została również ulotka infor-
macyjna w 4 językach (polski, czeski, 
niemiecki, angielski).
Celem projektu jest poprawa i roz-
szerzenie oferty turystycznej obszaru 
pogranicza polsko-czeskiego, a przez 
to zacieśnienie współpracy pomię-
dzy władzami Gminy Złoty Stok i 
Obec Bila Voda, oraz mieszkańcami 
pogranicza. Przyczyni się to do roz-
woju turystyki, w tym aktywnej, jako 
ważnego czynnika rozwoju pogranicza 
polsko-czeskiego.
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aktualności

Celem projektu było wypra-
cowanie systemów współ-
pracy w obszarze edukacji 
poprzez przełamywanie 

barier językowych oraz poszerzenie 
wiedzy na obszarze pogranicza. Bene-
ficjentami projektu byli uczniowie ze 
szkół podstawowych z partnerskich 
Gmin: Borów i Medlov. W ramach 
projektu zorganizowano 5 działań, 
z których 3 odbyły się po stronie 
polskiej, a 2 po stronie czeskiej. Każda 
gmina otrzymała na ten cel odrębne 
dofinansowanie z euroregionów. War-
tość projektu Gminy Borów to 21. 
401 euro,  złożonego do Euroregionu 
Glacensis,  a wartosć projektu Gminy 
Medlov to 22.418 euro, złożonego 
do Euroregionu Pradziad. W ramach 
projektu, którego pierwsze działanie 
miało miejsce 24-30.01.2010 2010 
odbyła się wspólna naukę języka 
czeskiego dla dzieci polskich i języka 

polskiego dla dzieci czeskich zorgani-
zowana w dwóch grupach polsko-cze-
skich, dla łącznie 50 osób po 5 godzin 
dziennie przez pięć dni. Po zajęciach 
dzieci brały udział w turniejach piłki 
nożnej oraz w zajęciach mających na 
celu poznanie zwyczajów noworocz-
nych. Przygotowywały stroje karna-
wałowe i uczyły się tańczyć poloneza. 
Na zakończenie zajęć językowych 
odbył sie konkurs podsumowujacy 
zdobytą wiedzę. Dzieci miały także za 
zadanie opracowanie logo współpra-
cy Gminy Borów i Gminy Medlov.  
Kolejne działanie odbyło się w dniach 
16-22.05.2010 gdzie zorganizowano 
kontynuację nauki języków, rowerowe 
wyjazdy edukacyjne mające na celu 
poznanie wspólnych polsko-czeskich 
miejsc historycznych w okolicach 
Borowa i Strzelina ponadto przepro-
wadzono zawody rowerowe na terenie 
szkoły w Borowie. Na zakończenie 

każdego działania uczestnicy otrzy-
mali nagrody i certyfikaty za udział w 
projekcie. Natomiast na zakończenie 
projektu w dniach 16-17.09.2010 
zostały podsumowane wszystkie 
działania na konferencji z udziałałem 
kadry nauczycielskiej. Uczestnicy kon-
ferencji zostali podzieleni na 4 grupy 
robocze, z których każda opracowała 
jeden obszar współpracy. Na tej bazie 
utworzono program dalszej współ-
pracy obu gmin.  Po stronie czeskiej 
dzieci wzięły udział w kursie narciar-
skim i snowboardowym w marcu 
2010 oraz w spływie kajakowym rzeką 
Morawą w czerwcu 2010. W ramach 
projektu opracowano dwujęzyczne 
plakaty i informatory rozpropagowane 
na terenie powiatu strzelinskiego i 
w Gminie Medlov. Opublikowano 
takżemateriały w gazecie lokalnej i na 
stronach internetowych gminy Borów 
i Medlov.

Projektu współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej:
• 85 % - 18 190,85 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

• 10 % - 2 140,10 euro z budżetu państwa
• 5 % - 1 070,50 euro z budżetu Gminy Borów

Termin realizacji 01.2010-12.2010

RAZEM
WSPÓLNE 

DZIAŁANIA 
POGŁEBIAJĄ 

PRZYJAŹŃ
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Stowarzyszenie Gmin Ziemi 
Kłodzkiej na mocy porozu-
mienia z Powiatem Kłodzkim 
w ramach polsko–czeskiego 

projektu „Wspólna promocja Ziemi 
Kłodzkiej, Gór Orlickich i Podorlicka” 
realizowanego przez Stowarzyszenie 
Gmin Ziemi Kłodzkiej oraz DS Góry 
Orlickie i Podorlicko współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska-
-Rzeczpospolita Polska 20007-2013 
promuje Ziemię Kłodzką oraz kłodzko 
– orlickie pogranicze na turystycznych 
imprezach targowych w Polsce i Repu-
blice Czeskiej.       
Projekt obejmuje oprócz wspólnego 
udziału w 10 imprezach promocyjno-

W dniu 29 kwietnia 
2011 roku w Trze-
bieszowicach odby-
ła się konferencja 

podsumowująca i prezentująca 
efekty realizacji projektu „Strategia 
marketingowa Ziemi Kłodzkiej i 
Gór Orlickich” współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Repu-
blika Czeska-Rzeczpospolita Polska 
20007-2013 oraz budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu 
Glacensis.

Projekt realizowany był przez 
Stowarzyszenie Gmin Ziemi 
Kłodzkiej we współpracy z czeskim 
partnerem DS Góry Orlickie i 
Podorlicko. 
W ramach projektu wybrana w 
drodze przetargu firma 2BA z 
Nysy w okresie od kwietnia 2010 
roku do marca 2011 roku realizo-
wała dokument strategiczny przy 
wsparciu zespołu konsultacyjnego 
składającego się z przedstawicieli 
gmin subregionu. Na podstawie 
wyników pięciu sesji warszta-
towych oraz sześciu spotkań 
roboczych z czeskim partnerem 

ZIEMIA KŁODZKA, GÓRY ORLICKIE 
I PODORLICKO 

NA MIĘDZYNARODOWYCH
TARGACH TURYSTYCZNYCH 

STRATEGIA MARKETINGOWA
POGRANICZA KŁODZKO-ORLICKIEGO 

aktualności

-targowych w latach 2011-2012 po 
obu stronach granicy szereg działań 
promocyjnych na pograniczu Kłodzko-
-Orlickim. m.in. wspólne wydawnictwa 
i biuletyny, film promocyjny, kampanie 
medialne promujące walory obszaru 
oraz jego zagospodarowanie turystycz-
ne. W ramach  projektu przewidziano 
również  wspólne spotkania środo-
wisk turystycznych oraz podnoszenie 
kwalifikacji pracowników informacji 
turystycznych. Dzięki działaniom pod-
jętym w ramach projektu nastąpi wzrost 
dostępności do informacji o ofercie 
turystycznej pogranicza w zakresie moż-
liwości wypoczynku, imprez kultural-
nych, sportowych i rekreacyjnych, jak 
również wzrost ruchu turystycznego.
Na pierwszych dwóch imprezach w 
ramach projektu za stoisko odpowie-
dzialna była strona czeska. 
Międzynarodowe Targi Turystyczne 
„Regiontour” w Brnie są drugimi, co do 
wielkości w Republice Czeskiej i jedny-
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aktualności

mi z bardziej znaczących w środkowo-
-wschodniej Europie. Ich specyfika 
polega na położeniu nacisku głównie 
na prezentacje oferty turystycznej regio-
nów Europy Środkowej, co czyni ją 
idealnym narzędziem marketingowym 
służącym promocji naszego regionu 
czy poszczególnych miast. Narodowo 
- regionalny charakter targów zakłada 
od wielu lat prezentację wszystkich 
czternastu krajów Republiki Czeskiej 
oraz ich zagranicznych regionów part-
nerskich przede wszystkim z sąsiedniej 
Polski i Słowacji ale również z Niemiec, 
Węgier, Austrii   i Szwajcarii.
      Targi „Holiday World” w Pradze  to 
największe targi turystyczne na terenie  
Republiki Czeskiej.  Odbywające się już 
po raz dwudziesty targi mają  charakter  
międzynarodowy i są najważniejszą 
w Republice Czeskiej prezentacją 
dotyczącą zagranicznej oferty turystyki 
wyjazdowej. Wiodącym targom tury-
stycznym „Holiday World” towarzyszyły 
dwie młodsze  prezentacje targowe: piąte 
targi gastronomiczne - „Top Gastro 
2011”oraz czwarte targi golfa  i turystyki 
golfowej „Golf Word Prague 2011”.
Naszego czeskiego Partnera DS Orlické 
hory a Podorlicko na obu imprezach w 
Republice czeskiej reprezentowały Petra 

Šutová – dyrektorka, Zuzana Müllerová 
– menadżerka ds. komunikacji, a także 
liczni przedstawiciele gmin czlonkow-
skich. Ziemię Kłodzką w Pradze i Brnie 
reprezentowali: Radosław Pietuch - 
Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Ziemi 
Kłodzkiej oraz  pracownicy Referatu 
Promocji, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku Marlena Kor-
czyńska i Monika Bernadowska. Róż-
norodność materiałów promocyjnych 
w czeskiej wersji językowej, przekaza-
nych przez gminy powiatu kłodzkiego 
pozwoliły na szerokie zaprezentowanie 
walorów ziemi kłodzkiej. Nasze stoisko 
cieszyło się dużym zainteresowaniem, 
zarówno podczas dni branżowych jak 
również weekendów, które przeznaczo-
ne były dla turystów indywidualnych. 
Najczęściej pytano o ofertę turystyki 
aktywnej, głównie turystykę rowero-
wą i górską (Góry Stołowe i Masyw 
Śnieżnika), zabytki w miejscowościach 
leżących przy głównych szlakach komu-
nikacyjnych. Szczególnie dużo zapytań 
dotyczyło uzdrowisk, zabytkowych for-
tyfikacji wojskowych  oraz wież i miejsc 
widokowych na terenie ziemi kłodzkiej. 
Za organizację stoisk na dwóch pierw-
szych imprezach targowych w Polsce 
podczas   XVII Międzynarodowych 

Targach Turystyki, Sprzętu Turystyczne-
go, Żeglarskiego i Sportowego „GLOB 
2011” w Katowicach oraz XVI Targów 
Turystyki i Wypoczynku „Lato 2011” 
w Warszawie odpowiedzialne było 
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. 
Na przełomie marca i kwietnia 2011 
roku na obu imprezach zaprezentowano 
nowe stoisko promocyjne subregio-
nu Ziemi Kłodzkiej po raz pierwszy 
prezentując nowe logo regionu. Oprócz 
przedstawicieli partnerów projektu oraz 
Powiatu Kłodzkiego pogranicze poma-
gali promować m.in. przedstawiciele 
Uzdrowiska Lądek – Długopole oraz 
gminy Bystrzyca Kłodzka.
Techniki promocyjne się zmieniają 
i wiele pracy przed partnerami, aby 
dostosować ofertę promocyjną do 
zmieniających się potrzeb turystów. 
Spróbujemy zmodyfikować naszą ofer-
tę, by jesienią podczas targów TOUR 
SALON w Poznaniu oraz powtarzając 
za rok promocję podczas wszystkich 
czterech imprez targowych, dodatkowo 
prezentując się w Gdańsku, była jak 
najlepiej dopasowana do wymagań 
potencjalnych klientów.

 Stowarzyszenie Gmin 
Ziemi Kłodzkiej

i wykonawcą strategii dla czeskiej 
części, a także badań ruchu tury-
stycznego przeprowadzonych po obu 
stronach granicy na przestrzeni roku 
opracowano dokument zawierający 
część analityczną, strategiczną, raport 
z badań, podstawy budowy marki 
Ziemia Kłodzka oraz wspólny dla 
kłodzko – orlickiego pogranicza plan 
marketingowy. Dla regionu Ziemi 
Kłodzkiej opracowano również system 
wizualizacji oraz logo promocyjne, 
które prezentujemy powyżej.
Dla nikogo nie będzie niespodzianką, 
że głównym produktem markowym 
Ziemi Kłodzkiej 

Dla nikogo nie będzie niespodzianką, 
że głównym produktem markowym 
Ziemi Kłodzkiej będzie „Zdrowie & 
uroda” jako wykorzystanie możli-
wości potencjału uzdrowiskowego 
oraz możliwości regeneracji sił. Dwa 
pozostałe produkty markowe to 
„Hrabstwo Kłodzkie” – jako produkt 
turystyki kulturowej oraz „Kłodzkie 
żywioły” – jako produkt turystyki 
aktywnej i specjalistycznej.

Za wdrożenie głównego produktu 
projektu – dokumentu strategicznego 
odpowiedzialni będą partnerzy Sto-
warzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej 

i DS Góry Orlickie i Podorlicko. 
Rozpoczęto już od stycznia 2011 
roku wdrażanie wspólnych działań 
marketingowych. Zaplanowane są 
wraz z zapewnieniem finansowa-
nia kolejne działania wspólne do 
końca 2012 roku. Rozpoczęty proces 
integracji działań promocyjnych na 
rzecz wdrażania działań dokumentu 
strategicznego traktowany jest jako 
proces długofalowy, choć doskonale 
zdajemy sobie sprawę jak trudne 
wyzwanie nas czeka.

Stowarzyszenie Gmin 
Ziemi Kłodzkiej
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historia

W 1291r. Wacław II 
zorganizował wyprawę 
i dotarł aż nad morze. 
Koronował się w 

Gnieźnie w 1300r. i pojął za żonę 
Elżbietę Ryksę, córkę Przemysła II. 
Rządy w Polsce sprawował przy pomocy 
urzędników zwanych starostami. Sta-
nowiska te obsadzał głównie Czechami 
i Niemcami, co wywołało powszechne 
rozczarowanie i przygotowało grunt 
pod rychłe zachwianie się czeskiego 
panowania w Polsce, Po jego śmierci 
do tronu w Polsce rości sobie pretensje 
jego syn Wacław III, który przygotowuje 
wyprawę zbrojną. Do interwencji w 
Polsce nie doszło. W dniu 4.VIII.1306 
r. został zamordowany w Ołomuńcu na 
Morawach, prawdopodobnie za sprawą 
odsuniętych od władzy panów, czeskich. 
Na nim wygasła dynastia Przemyślidów. 
O tron w Pradze zaczęli walkę Luksem-
burgowie z Habsburgami, z której zwy-
cięsko wyszli Luksemburgowie. I oni też 
po Przemyślidach rościli sobie pretensje 
do tronu polskiego. Jan Luksemburg 
sprzymierzał się przeciw Polsce z Krzyża-
kami, jednak źle skoordynowane działa-
nia nie złamały polskiego oporu. Polskę 
uratowała wtedy bohaterska postawa 
Bolka II księcia świdnickiego stawiają-
cego skuteczny opór królowi czeskiemu 
podczas najazdu w 1331 r. Wojny z 
Luksemburgami przerwał na krótko 
pokój zawarty podczas zjazdu wyszeh-
radzkiego 19 listopada 1335 roku. 
Za cenę 20 000 kop groszy praskich 
król czeski zrzekał się roszczeń do tronu 
polskiego. Na zjeździe ustalono ponadto 
szlaki handlowe z Polski przez Czechy 
na Południe i ich status oraz sposoby 
rozstrzygnięć sądowych polskich sporów 
z Krzyżakami. W dziesięć lat później 

dochodzi do kolejnej wojny polsko-cze-
skiej, tym razem sprowokowanej przez 
Polaków. Jan Luksemburgski obległ Kra-
ków, natomiast Kazimierz Wielki zdobył 
księstwo raciborskie i szturmował Żory. 
Po Janie na tron wstąpił jego syn, wybit-
nie wykształcony Karol IV, który zawarł 
pokój w Namysłowie (23.11.1348 r.). 
Lata 1361-62 widziały silną koalicję 
króla polskiego, węgierskiego i hrabiego 
tyrolskiego wymierzoną przeciw Cze-
chom. Dzięki zabiegom władcy Czech 
szybko się rozpadła. Następcą Karola 
IV był Wacław IV (1378-1419). Na 
wieść o wyrzuceniu przez okno rajców 
miejskich (tzw. pierwsza defenestracja 
praska) z ratusza praskiego w Nowym 
Mieście król Wacław IV zmarł tknięty 
paraliżem. W Czechach dochodzi 
do rewolucji husyckiej i wojny na tle 
religijnym 1422 r. Husyci proponują 
tron Jagielle. Władysław nie przyjmuje 
go, w przeciwieństwie do swego brata 
Witolda, który wysyła do Czech Zyg-
munta Korybutowicza. Zmiana władzy 
zostaje potępiona przez papieża i więc 
Korybutowicz wycofuje się. Następnego 
roku (1423) Zygmunt Luksemburczyk- 
król rzymski i węgierski spotyka się na 
terenie Słowacji z Władysławem Jagiełłą 
zawierając z nim antyhusycki sojusz. 
Korybutowicz nie mogąc pogodzić się 
z tym krokiem próbuje bez powodze-
nia przeprowadzić akcję zbrojną. Po 
śmierci Zygmunta następuje walka o 
tron czeski. Część szlachty obwołała 
królem Albrechta III Habsburga, zięcia 
Zygmunta, druga strona, składająca się 
głównie ze szlachty husyckiej chciała 
panowania Kazimierza Jagiellończyka co 
prowadzi do kolejnej wojny polsko-
-czeskiej. Albrecht III Habsburg ginie 
w czasie wyprawy przeciw Turkom, a 

jego następcą zostaje Jerzy z Podiebradu, 
który w Głogowie roku 1462 zawarł z 
Kazimierzem Jagiellończykiem sojusz 
antypapieski. Jednak w Czechach 
powstaje spisek antykrólewski. Opozycja 
obwołała królem Macieja Korwina nato-
miast Jerzy obiecuje tron Władysławowi 
Jagiellończykowi z pominięciem praw 
własnego syna. Wojny polsko-czesko-
-węgierskie kończy pokój w Ołomuńcu 
z 1478 r.
Po śmierci Jerzego z Podiebradu w 
1471 w Czechach panował Władysław 
Jagiellończyk. Zyskał sobie poparcie 
husytów, natomiast potępiło go papie-
stwo. Aby dostać poparcie magnatów 
wydawał coraz to nowe przywileje dla 
nich osłabiające władzę królewską. Gdy 
Maciej w 1490 r. zmarł, Władysław 
automatycznie stał się królem Węgier. 
Dla utrzymania pokoju musiał w 1515 
r. podpisać na zjeździe w Wiedniu 
układ, w myśl którego dzieci Władysła-
wa miały poślubić wnuki Maksymiliana 
I. Po ewentualnym wygaśnięciu dynastii 
Jagiellonów Habsburgowie mieli przejąć 
tron czeski i węgierski. Po Władysławie 
następuje na tron Ludwik Jagiellończyk. 
Jego rządy przerwała śmierć w bitwie 
z Turkami pod Mohaczem (1526). 
Władcą został Ferdynand I Habsburg. 
Jego następcą Maksymilian Habsburg, 
to późniejszy pretendenta do tronu pol-
skiego. Od roku 1576 Czechami włada 
Rudolf II syn Maksymiliana. Po roku 
1627 zniesiono elekcję królów, korona 
czeska stała się dziedziczną w rodzie 
Habsburgów. Od 1663 najazd Turków 
niepokoił ziemie czeskie. Niebezpieczeń-
stwo tureckie zażegnano dzięki odsieczy 
wiedeńskiej Jana Sobieskiego z 1683 r. 

Ryszard Gładkiewicz

Historia stosunków polsko-czeskich  cz.II
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Europejskie Ugrupowanie 
Współpracy Terytorialnej 
(EUWT) jest nowym 
instrumentem prawnym 
wprowadzonym przez 

prawo wspólnotowe, pozwalającym 
na tworzenie sformalizowanych grup 
współpracy przez podmioty publiczne 
z różnych państw członkowskich.

Podstawą prawną dla EUWT jest 
Rozporządzenie nr 1082/2006 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie europejskiego 
ugrupowania współpracy terytorial-
nej. Wprawdzie rozporządzenie ma 
charakter aktu wiążącego i bezpośred-
nio obowiązującego, jednak jego art. 
16 wprowadza obowiązek ustano-
wienia przez państwa członkowskie 
przepisów, które zapewnią skuteczne 
stosowanie tej regulacji wspólnotowej. 
Polski parlament  7 listopada 2008 
roku, przyjął Ustawę o europejskim 
ugrupowaniu współpracy terytorial-
nej i chwile później weszło w życie 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Zagranicznych w sprawie sposobu 
prowadzenia rejestru europejskich 
ugrupowań współpracy terytorialnej 
oraz ogłaszania statutów i konwencji 
ugrupowań.
 
Dotychczasowe doświadczenia w 
stosowaniu istniejących instrumentów 
współpracy terytorialnej wykazały, że 
państwa członkowskie, a w szczegól-
ności władze regionalne i lokalne, 
zmagają się z szeregiem trudności, 
będących efektem zróżnicowanych 
systemów prawnych funkcjonują-
cych w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Europejskie Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej mają na celu zmniej-
szenie tych trudności, a w efekcie 
ułatwienie i wzmocnienie działań w 
zakresie współpracy transgranicznej, 
transnarodowej i międzyregionalnej. 
Zastosowanie tego instrumentu praw-
nego ma doprowadzić do osiągnięcia 

długoterminowych i strategicz-
nych celów spójności społecznej i 
gospodarczej.
Tworzone na podstawie przepisów 
rozporządzenia 1082/2006 EUWT 
wyposażone jest w osobowość prawną, 
a w konsekwencji również w pełną 
zdolność do czynności prawnych w 
rozumieniu poszczególnych systemów 
prawa krajowego. W szczególności 
oznacza to, że EUWT mogą nabywać i 
zbywać ruchomości i nieruchomości, a 
nadto przysługuje im możliwość zatrud-
niania pracowników i występowania 
jako strona w postępowaniu sądowym.

EUWT wykonuje zadania powierzone 
mu przez członków, które nakiero-
wane są na ułatwianie i upowszech-
nianie współpracy terytorialnej w 
celu osiągnięcia spójności społecznej 
i gospodarczej na obszarach, gdzie 
prowadzona jest współpraca.

EUWT ma stanowić instrument 
wielopłaszczyznowego rozwoju sfery 

 EUWT?
temat numeru
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publicznej dla obszarów oddzielonych 
granicą państwową. Współpraca ta ma 
mieć charakter zinstytucjonalizowany, 
co zostało zagwarantowane poprzez 
możliwość nadawania EUWT osobo-
wości prawnej.

Wyróżnia się cztery typy zadań, która 
mogą być realizowane przez EUWT:
W celu realizacji programów w 
ramach Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej (EWT) (np. EUWT 
jako Instytucja Zarządzająca i/lub 
Wspólny Sekretariat Techniczny dla 
programów EWT); 
W celu realizacji projektów EWT 
współfinansowanych ze środków 
funduszy strukturalnych (np. pro-
jekty transgraniczne/transnarodowe/
międzyregionalne); 
W celu podjęcia innych form współ-
pracy terytorialnej poza systemem 
finansowania przez WE; 
W celu realizacji innych przedsięwzięć 
finansowanych przez WE dotyczących 
współpracy terytorialnej.

Należy podkreślić, że współpracujące 
podmioty mogą jedynie podejmować 
działania należące do zadań i kompe-
tencji wyznaczonych im przez prawo 
krajowe.

Spod działalności EUWT wyłącza 
się natomiast zadania polegające na 
ochronie ogólnych interesów państwa 

lub ochronie ogólnych interesów 
innych organów publicznych. Rozpo-
rządzenie wymienia w szczególności 
uprawnienia policyjne i regulacyjne, 
a także wymiar sprawiedliwości i 
politykę zagraniczną. Warto dodać, że 
– w zależności od ilości podejmowa-
nych zadań – EUWT może przybrać 
charakter monofunkcjonalny (w celu 
wykonania konkretnego zadania/reali-
zacji projektu) lub multifunkcjonalny 

(w celu wykonania szeregu zadań/
projektów).

Członkowie ugrupowania muszą 
wywodzić się z co najmniej dwóch 
państw członkowskich, a nadto nale-
żeć do jednej z następujących kategorii 
podmiotów:
a) państwa członkowskie;
b) władze regionalne;
c) władze lokalne;
d) podmioty prawa publicznego w 
rozumieniu art. 1 ust. 9 akapit drugi 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r., tzn. podmioty:
1. ustanowione w szczególnym celu 
zaspokajania potrzeb w interesie 
ogólnym, które nie mają charakteru 
przemysłowego ani handlowego;
2. posiadające osobowość prawną;
3. finansowane w przeważającej części 
przez państwo, jednostki samorządu 
terytorialnego lub inne podmioty 
prawa publicznego; albo takie, których 

zarząd podlega nadzorowi ze strony 
tych podmiotów; albo takie, w któ-
rych ponad połowa członków organu 
administrującego, zarządzającego lub 
nadzorczego została wyznaczona przez 
państwo, jednostki samorządu tery-
torialnego lub inne podmioty prawa 
publicznego.
Istnieje również możliwość podjęcia 
współpracy w ramach EUWT przez 
podmioty pochodzące z państw nie 

należących do Unii 
Europejskiej pod warun-
kiem, że pozwalają na 
to systemy prawne tych 
państw lub umowy mię-
dzynarodowe zawarte 
pomiędzy państwami 
członkowskimi a pań-
stwami trzecimi.

Współudział państw 
członkowskich i 
jednostek samorządu 
terytorialnego przy two-
rzeniu EUWT stanowi 
precedens wprowadzony 
przez nową regulację 
wspólnotową. Należy 
podkreślić, że przepisy 

rozporządzenia nr 1082/2006 wyróż-
niają trzy zadania, jakie spełnić może 
państwo członkowskie w procesie 
tworzenia EUWT:
Ustanowienie organu odpowiedzialne-
go za wydanie zgody na uczestnictwo 
podmiotu krajowego w EUWT; 
Ustanowienie organu odpowiedzial-
nego za kontrolę wydatkowania 
środków publicznych przez EUWT 
zarejestrowane w danym państwie 
członkowskim; 
Możliwość przystąpienia do EUWT.
Przystąpienie do EUWT ma charakter 
dobrowolny i następuje z inicja-
tywy przyszłych członków danego 
ugrupowania.

Podmioty tworzące EUWT zobo-
wiązane są w pierwszej kolejności do 
podpisania konwencji, zawierającej 
istotne warunki podejmowanej współ-
pracy. Na jej podstawie przyjmuje się 
następnie statut, który ma na celu 
rozszerzenie postanowień konwen-

temat numeru

Pierwsze spotkanie grupy 
roboczej ds. EUWT w Libercu
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temat numeru

cji poprzez ustanowienie własnych 
organów, a także zasad dotyczących 
budżetu i ponoszenia odpowiedzialno-
ści finansowej EUWT.

Kolejnym etapem procedury utwo-
rzenia EUWT jest powiadomienie 
państw członkowskich, gdzie mają 
siedzibę przyszli członkowie, o woli 
uczestnictwa w ugrupowaniu, co wiąże 
się z przedstawieniem proponowanej 
konwencji i statutu. W 
konsekwencji państwo 
członkowskie wydaje w 
terminie trzech miesięcy 
zgodę na uczestnictwo 
przyszłego członka w 
EUWT. W przypadku 
nieudzielania zgody, 
po stronie państwa 
członkowskiego istnieje 
obowiązek uzasadnienia 
podjętej decyzji.

EUWT uzyskuje oso-
bowość prawną w dniu 
rejestracji lub publikacji 
statutu zgodnie z pra-
wem krajowym państwa 
członkowskiego, w 
którym znajduje się siedziba statutowa 
danego ugrupowania.

Utworzone w ten sposób ugrupowanie 
funkcjonuje w oparciu o przepisy:
rozporządzenia nr 1082/2006; 
prawa państwa członkowskiego, w 
którym znajduje się siedziba statutowa 
EUWT – w przypadku spraw nie-
uregulowanych rozporządzeniem lub 
uregulowanych nim tylko częściowo; 
konwencji i statutu – w przy-
padkach wyraźnie określonych 
rozporządzeniem.
Co do zasady EUWT samo odpowia-
da za swoje zobowiązania. Członkowie 
ugrupowania ponoszą jednak odpo-
wiedzialność finansową w zakresie, 
w jakim aktywa EUWT nie są 
wystarczające do pokrycia istniejących 
zobowiązań.

Istotne znaczenie ma fakt, że utworze-
nie ugrupowania stanowi kosztowne 
i czasochłonne przedsięwzięcie, 

wymagające sporych nakładów pracy. 
Tymczasem w wielu przypadkach 
współpraca terytorialna pomiędzy 
dwoma podmiotami ogranicza się 
do wymiany doświadczeń i innych, 
luźnych, form kooperacji. W takich 
sytuacjach bardziej stosowną formą 
współpracy dla wielu podmiotów 
wydaje się być porozumienie lub umo-
wa partnerska. W niektórych pań-
stwach członkowskich podobne formy 

współpracy funkcjonują w oparciu o 
istniejące umowy międzypaństwowe. 
Należy podkreślić, że EUWT ma 
omawiane porozumienia uzupełnić, a 
nie zastąpić. W pozostałych państwach 
członkowskich EUWT stanowi pierw-
szy i jedyny instrument sformalizowa-
nej współpracy terytorialnej.

Jak wyżej wspomniano, rozporządze-
nie nr 1082/2006 wprowadza obo-
wiązek ustanowienia przez państwa 
członkowskie aktów normatywnych, 
które zapewnią skuteczne stosowanie 
regulacji dotyczącej EUWT. Zasad-
niczo należy podkreślić, że przepisy 
krajowe powinny regulować kwestie, 
które w rozporządzeniu nie zostały 
rozstrzygnięte.

Przygotowywana w Polsce ustawa o 
EUWT będzie regulowała następujące 
kwestie:
organu/ów właściwego do wydawania 
zgody na przystępowanie instytucji z 

danego państwa do EUWT, 
zasad rejestracji ugrupowania lub 
publikacji statutu w celu uzyskania 
osobowości prawnej, 
zasad przeprowadzania przez państwo 
członkowskie kontroli zarządzania 
funduszami publicznymi, 
zasad sporządzania sprawozdań finan-
sowych oraz przeprowadzania audytu i 
publikacji sprawozdań, 
procedur dotyczących likwidacji, 

upadłości, zaprzestania płatności, 
organu/ów właściwego do wyda-
wania zakazu prowadzenia przez 
ugrupowanie działalności lub 
nakazujących wystąpienie z EUWT 
w wypadku naruszenia przepisów 
państwa członkowskiego dotyczących 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego, zdrowia publicznego, 
moralności publicznej lub prowadze-
nia działalności naruszającej interes 
publiczny państwa członkowskiego, 
zasad rozwiązania EUWT na wniosek 
jakiegokolwiek właściwego organu 
posiadającego uzasadniony interes, 
w przypadku gdy ugrupowanie nie 
spełnia ustanowionych wymogów lub 
działa poza zakresem powierzonych 
działań. 

Źródło informacji:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Współpracy 
Terytorialnej

p. Anna Krygier

Pierwsze spotkanie dot. EUWT 
euroregionów Glacensis i Nysa
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Wszystko zaczęło 
się  28 listopada 
2008 roku, 
kiedy podczas 
spotkania w 

Raciborzu z Parlamentarzystą Europej-
skim – Janem Olbrychtem postano-
wiliśmy  wraz z Euroregionem Nysa 
wstępnie skonsultować wypracowany 
w kuluarach pomysł na EUWT na 
pograniczu. Pan Poseł – sprawoz-
dawca Rozporządzenia o EUWT w 
Parlamencie Europejskim, potwierdził 
nam w dyskusji o słuszności naszego 
zamiaru. 
Pierwsza decyzja o przystąpieniu do 
prac w celu powołania wspólnego 
EUWT zapadła 19 marca 2009  roku 
w Kudowie Zdroju podczas wspólnego 
roboczego posiedzenia Zarządu Stowa-
rzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 
Glacensis oraz Konwentu Stowarzysze-
nia Gmin Polskich Euroregionu Nysa. 
Pomysł skonsultowaliśmy z naszymi 
czeskimi partnerami. Stopniowo do 
prac włączyły się Województwo Dol-

nośląskie oraz Kraj Kralovehradecki i 
kolejno kraje: pardubicki, ołomuniec-
ki i liberecki. Odbywało się szereg spo-
tkań na pograniczu mających dać nam 
odpowiedź jaki kształt i jakie główne 
cele ma osiągnąć nasz projekt.
Pierwsze spotkanie potencjalnych 
założycieli EUWT – euroregionów 
Glacensis i Nysa, Woj. Dolnoślą-
skiego, krajów: Kralovohradeckiego, 
Libereckiego, Ołomunieckiego i Par-
dubickiego odbyło się we Wrocławiu  
26 sierpnia 2010 roku, na którym 
ustalono wstępnie kierunki współpra-
cy oraz powołano grupę roboczą.
W dniach 13-16 września 2010 
roku wspólnie uczestniczyliśmy w 
wizycie studyjnej dot. EUWT w 
Brukseli oraz Lille. Podczas spo-
tkań w Parlamencie Europejskim,  
Regionalnym Biurze Województwa 
Dolnośląskiego, Ambasadzie RP w 
Brukseli, Konsulacie RP w Lille oraz 
w siedzibie Regionu Nord - Pas De 
Calle z przedstawicielami parlamentu 
Europejskiego, Komisji Europejskiej, 

Komitetu Regionów, Stowarzyszenia 
Europejskich Regionów Granicznych, 
Radą Regionu Nord - Pas De Calle, a 
zwłaszcza z przedstawicielami trzech 
EUWT: Grand Region, Lille-Kor-
trijk-Tournai oraz West-Vlaanderen/
Flandre - Dunkerque - Côte d’Opale 
poznaliśmy w teorii  i praktyce nowy 
europejski instrument.
W pierwszym spotkaniu grupy robo-
czej partnerów współpracy w dniu 8 
listopada 2010 w Libercu dokonali-
śmy przeglądu procedur zatwierdzania 
oraz ustalenie trybu prac nad statutem 
i konwencją EUWT przy udziale 
obserwatorów z Saksonii oraz niemiec-
kiej części Euroregionu Nysa. 
Kolejnym etapem były w dniach 
28 luty – 1 marzec 2011 warsztaty 
poświecone EUWT w Dvur Kralove 
prowadzone przez Zgromadzenie 
Regionów Europejskich  - Assembly of 
European Regions (AER), w którym 
uczestniczyli potencjalni członkowie 
EUWT. Mieliśmy okazję wymienić 
doświadczenia z EUWT Grand – 

EUWT
temat numeru

Pierwsze spotkanie partnerów 
przyszłego EUWT we Wrocławiu
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Region, EUWT Ister Granum oraz z 
Brussels Capitale Region. Wówczas 
również odbyło się pierwsze robocze 
spotkanie potencjalnych członków 
EUWT dotyczące przygotowania 
przez 9 partnerów projektu Strategia 
zintegrowanej współpracy czesko-
-polskiego pogranicza. Projekt został 
przygotowany i będzie złożony do 
POWT RCz-RP 2007-2013.
Nasz pomysł na nowy instrument 
ma otwarty charakter. W przeci-
wieństwie do zakładanego EUWT 
Tritia przez województwa: śląskie, 
opolskie, Kraj Morawsko śląski i 
Kraj Żyliński ze Słowacji pragniemy 
oprócz samorządów wojewódzkich 
zaktywizować poprzez euroregiony 
również samorządy powiatowe oraz 
gminne, które są naszymi członkami. 
Niektóre euroregiony przekształcają 
się w EUWT. Zastanawialiśmy się nad 
tym i stwierdziliśmy, że ma to sens 
wyłącznie wówczas, kiedy EUWT 
będzie miało charakter czysto zada-
niowy. Z istniejących 16 EUWT  w 
Europie najbardziej podobają nam się 
zarządzający programem operacyjnym 
Grand Region oraz budujący szpital 
Cerdanya Cross – Border Hospital.  

Tabela istniejących EUWT – Źródło: Komitet Regionów

Nazwa Partnerzy Utworzenie

Abaúj-Abaújban Hungary and Slovakia 2010/06
Amphictyony Greece, Cyprus, Italy and France 2008/12
ArchiMed Italy, Spain and Cyprus 2009/07
Cerdanya Cross-Border Hospital Spain and France 2010/04
Duero-Douro Portugal and Spain 2009/03
Eurodistrict Saar Moselle France and Germany 2010/05
Eurodistrict Strasbourg - Ortenau France and Germany 2010/02
Euroregion Pyrénées-Méditerannée Spain and France 2009/08

Galicia-Norte Portugal Portugal and Spain 2008/10
GECT- INTERREG - Programme 
Grande Région

France, Germany, Belgium and Luxembourg 2010/04

Ister-Granum Hungary and the Slovak Republic 2008/11
Karst-Bodva Hungary and the Slovak Republic 2009/02
Lille-Kortrijk-Tournai France and Belgium 2008/01
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-
-Côte d´Opale

Belgium and France 2009/04

UTTS Hungary and Slovak Republic 2009/01
ZASNET Portugal and Spain 2010/03

Europosłowie Piotr Borys i Jan Olbrycht 
podczas spotkania roboczego. 

My zdolności organizacyjne samorzą-
dów wojewódzkich chcemy połączyć 
z kilkunastoletnim doświadczeniem 
działaczy euroregionalnych dla popra-
wy współpracy pomiędzy społeczno-
ściami i instytucjami na pograniczu 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa, 
modernizacji układu komunikacyj-
nego, stanu środowiska naturalnego 
i rozwoju turystyki. Szczegółowe 

rozwiązania wskaże nam „Strategia 
zintegrowanej współpracy czesko-
-polskiego pogranicza“. Pracujemy 
nad tym projektem bez pośpiechu i 
metodycznie. Czekamy na zmiany w 
Rozporządzeniu o EUWT planowa-
ne przez Komisję Europejską, które 
mogą zmienić otoczenie dla powstania 
ugrupowania.



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“
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