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SZANOWNI PRZYJACIELE I MIŁOŚNICY
EUROREGIONU GLACENSIS
25 lat istnienia naszego Euroregionu to już przyzwoity okres czasu… W tym czasie jego członkowie borykali
się z niemałą ilością problemów i trudności związanych z utrzymaniem jego istnienia, ale przede wszystkim
wykonali wiele pracy na rzecz tego, byśmy mogli dzisiaj Euroregion Glacensis uznać z zadowoleniem za stosunkowo wpływowy podmiot, który w maksymalnym stopniu pomaga w rozwoju polsko-czeskiej współpracy
przy naszej wspólnej granicy, a dokładnie na terenie Dolnego Śląska po polskiej stronie i kilku samorządowych
krajów po stronie czeskiej. Sens współpracy euroregionalnej uświadamiamy sobie wówczas, gdy widzimy, jak
ważnym graczem podmiot ten staje się we współpracy międzynarodowej i jaką rangę ma pośród pozostałych.
I proszę wierzyć, że dobrych przykładów dostrzegamy coraz więcej. Bardzo się cieszę, że nasze stowarzyszenie
uważane jest za podmiot, który potrafi niemało spraw wynegocjować i pozwolę sobie
nieskromnie wyrazić opinię, że dziś jest liderem we współpracy. Wszystko to
jednak nie powstało przypadkowo, za tymi efektami i tą pozycją należy
jednoznacznie widzieć ludzi, którzy to środowisko doskonale znają
i potrafią wynegocjować i zapewnić wiele rzeczy. Z pewnością taką
osobą jest Czesław Kręcichwost, który od początku stoi na czele
polskiej części Euroregionu, oraz zdecydowanie sekretarz czeskiej
części Euroregionu Jaroslav Štefek. Nie można zapominać też
o innych, których lista byłaby z pewnością długa. To członkowie
i pracownicy, którzy pracują w komitetach monitorujących, polskiej i czeskiej Radzie Euroregionu lub w jakikolwiek inny sposób
pomagają w rozwoju polsko-czeskiej współpracy. Do wszystkich
tych osób kieruję swoje ogromne podziękowania!
A jakiej przyszłości życzę naszemu Euroregionowi? Życzę mu
wolnego środowiska rozsądnie jednoczącej się Europy, opartej na
stabilnych demokratycznych zasadach narodowych państw. Wszystkim członkom Euroregionu na polsko-czeskiej granicy życzę dalszego
pomyślnego rozwoju w dziedzinie współpracy przygranicznej.
Powodzenia!
Petr Hudousek
Prezes czeskiej części Euroregionu Glacensis
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25 LAT EUROREGIONU GLACENSIS
Miejsce, w którym żyjemy, to region niezwykły, obfitujący w atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze, zabytki
kultury. Jego wielkim bogactwem jest również wielokulturowość i przygraniczne położenie. Mamy wyjątkową
szansę, aby nasze sąsiedztwo z Republiką Czeską w kolejnych latach prowadziło do realizacji partnerskich celów.
Wykorzystujemy atuty naszego regionu i pracujemy razem już od ćwierćwiecza. W 2021 roku obchodzimy
25-lecie ustanowienia Euroregionu Glacensis. Świętując te „Srebrne Gody” pamiętamy, że współpraca rozpoczęła
się dużo wcześniej. Doświadczenia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej były solidną podstawą wspólnych
działań i nadzieją na dołączenie do demokratycznej Europy, którą udało się zrealizować.
Przez 25 wspólnych lat zrealizowaliśmy setki projektów, dzięki którym poznaliśmy się nawzajem i nawiązaliśmy wiele przyjaźni i znajomości. Nauczyliśmy się szanować fakt, że różnimy się od siebie i zrozumieliśmy, że
te różnice wzbogacają nasze sąsiedztwo. Określiliśmy wspólne cele i priorytety (m.in. w dokumencie wspólnej,
polsko-czeskiej Strategii Rozwoju Euroregionu Glacensis). Jest to tym bardziej istotne, że znajdujemy się u progu
nowego okresu programowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027,
której wsparcie będzie istotnym elementem wspólnych planów.
Tych możliwości nie byłoby bez Euroregionu Glacensis. Dlatego chcemy podziękować za pracę wielu osób, które przyczyniły się do jego
powstania i funkcjonowania. Przy okazji dzisiejszego święta należy wymienić: Igora Šedo, Cyryla Svobodę, Jacka Balucha, Adama
Michnika, Juliana Golaka, Warcisława Martynowskiego, Witolda
Rybczyńskiego.
Aby wymienić wszystkie osoby, które wspierały i ciężko pracowały dla idei Euroregionu Glacensis, nasze święto musiałoby
trwać kilka dni.
Dziękujemy również samorządowi Województwa Dolnośląskiego, który zawsze wspiera działalność Euroregionu Glacensis oraz
jest członkiem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Przychylność i osobiste zaangażowanie Marszałka Województwa
Cezarego Przybylskiego w inicjatywy współpracy transgranicznej jest
nieoceniona.
Wreszcie zdajemy sobie sprawę, że bez wieloletniej, ciężkiej
i profesjonalnej pracy sekretarzy i pracowników Sekretariatów Euroregionu Glacensis, z siedzibą w Kłodzku
i Rychnowie, nie udało by się z sukcesem prowadzić współpracy polsko-czeskiej oraz niemożliwa byłaby realizacja jakiegokolwiek projektu.
Dziękujemy za Waszą pasję i zaangażowanie.
Wielka jest wreszcie rola beneficjentów,
czyli samorządów lokalnych, stowarzyszeń,
fundacji i wszystkich instytucji publicznych, które są inicjatorami współpracy.
To oni zawierają polsko-czeskie partnerstwa, dopracowują pomysły działań transgranicznych, przygotowują
wnioski o dotację a następnie je realizują i rozliczają. Życzę dobrych
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projektów i tak wspaniałych, a nawet jeszcze lepszych
wyników, niż dotychczas.
Najważniejsi jednak są mieszkańcy Euroregionu ze
strony polskiej i czeskiej, którzy są bezpośrednimi
odbiorcami działań współpracy polsko-czeskiej. Nasza obecność w Unii Europejskiej daje nam olbrzymie
możliwości, o których nie mogliśmy nawet marzyć
przed 2004 rokiem. Dzięki temu, że stanowimy
wielką europejską rodzinę, nasze dzieci mogą uczyć
się jeżdżąc po całej Europie w ramach inicjatywy
Erazmus, ochotnicze straże pożarne są wyposażone
w nowoczesny sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie, budowane i modernizowane są ośrodki kultury,
biblioteki, szkoły, obiekty sportowe. Mieszkańcy
i turyści mogą aktywnie wypoczywać korzystając
z nowych tras rowerowych czy wież widokowych.
Możemy wreszcie swobodnie przekraczać granicę
i czasem, szczególnie jadąc na rowerze, możemy się
nawet nie zorientować, że już jesteśmy w Czechach.
Na to wszystko pracowały całe rzesze ludzi budujących najpierw Solidarność Polsko – Czesko – Słowacką, a następnie Euroregion Glacensis. Naszym
zadaniem jest nie zaprzepaścić tego dorobku, tylko
nadal go wzmacniać i rozwijać.
Dlatego chcemy Państwa – mieszkańców Euroregionu Glacensis – zaprosić do współpracy przy
realizacji celów współpracy transgranicznej. Doświadczenia nauczyły nas, że razem możemy więcej.
Dlatego jestem przekonany, że ta współpraca zaowocuje wieloma ambitnymi projektami, mającymi na
celu rozwój naszego wspólnego regionu.
Obecnie jesteśmy w trudnym okresie zagrożeń
związanych z pandemią. Pomimo tego trudnego czasu jest wiele działań, które jako beneficjenci możemy
podejmować. W przypadku projektów znajdujących
się w fazie realizacji powinniśmy kontynuować aktywności, które można przeprowadzić bezpiecznie.
Rok 2021 jest dla nas rokiem wyjątkowym. Przez
25 wspólnych lat zrealizowaliśmy setki projektów,
dzięki którym poznaliśmy się nawzajem i nawiązaliśmy wiele przyjaźni i znajomości. Z okazji jubileuszu
podjęliśmy wiele wspólnych działań pokazujących,
czym jest Euroregion oraz jak powstawała i rozwijała
się współpraca transgraniczna na przełomie 25 lat.
Organizujemy nasze święto – konferencję z okazji
„srebrnych godów”, której głównym tematem jest

4

podsumowanie dotychczasowego dorobku i wsparcie dalszego rozwoju polsko-czeskiej współpracy na
pograniczu. Konferencja rocznicowa jest okazją do
podsumowania wyników wzajemnej współpracy,
prowadzonej od 25 lat i wyróżnienia najlepszych
osiągnięć na polu współpracy transgranicznej.
Powinniśmy również znać nasz Euroregion, region, w którym żyjemy i który rozwijamy. Dlatego
zachęcamy mieszkańców do aktywnego poznawania
Euroregionu po obu stronach granicy. Udostępniamy
nowy film promocyjny, dzięki któremu mieszkańcy poznają najciekawsze transgraniczne inicjatywy,
historię Euroregionu oraz działalność samorządów
i innych beneficjentów, ukierunkowaną na zacieśnienie więzi transgranicznych. Wszelkie informacje
o ważnych wydarzeniach i inicjatywach zamieszczane są również na stronach internetowych obu
sekretariatów. Zachęcamy wszystkich do systematycznego śledzenia informacji oraz uczestnictwa w
wydarzeniach świętujących nasz jubileusz.
Z niecierpliwością czekamy nie tylko na wznowienie realizacji wspólnych projektów, ale również na
powrót kontaktów nieformalnych, spotkań w gronie
przyjaciół i znajomych, za którymi zdążyliśmy już
się stęsknić.
Istotę współpracy dobrze oddaje tekst projektu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu Europejskiej Współpracy Terytorialna (Interreg). Pozwolę sobie zacytować jego krótki
fragment:
„W istocie współpraca transgraniczna jest postrzegana jako ważne narzędzie pozytywnej współpracy
między obywatelami, władzami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim, nawet w przypadkach
gdy szersze kontakty dwustronne mogą okazać się
trudne. Chociaż tempo opracowywania i wdrażania
programów okazało się wolniejsze niż pierwotnie
zakładano, partnerzy uznają, że proces ten uległ
poprawie w stosunku do poprzednich lat oraz że
utrzymuje się silne zaangażowanie, aby projekty realizować z powodzeniem.”
Czesław Kręcichwost
Przewodniczący polskiej części Rady Euroregionu Glacensis
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu Glacensis

ROLA EUROREGIONÓW W UE
Euroregiony to ponadnarodowy typ związku lub stowarzyszenia miast, gmin, województw i ewentualnie
też innych podmiotów. Euroregiony to struktury
transgraniczne, których celem jest wspieranie i rozwijanie współpracy transgranicznej na wyznaczonym geograficznie obszarze przygranicznym. Przede
wszystkim dotyczy to wspierania i realizacji projektów odzwierciedlających wszystkie formy współpracy pomiędzy umawiającymi się stronami. Główną
motywacją zrzeszonych miast, gmin i województw,
które reprezentowane są tu przez lokalnych przedstawicieli administracji publicznej, jest usuwanie
rozbieżności pomiędzy regionami po obu stronach
granicy, co prowadzi do stopniowego wyrównywania
rozwoju gospodarczego i społecznego.
Współpraca wykraczająca poza granicę przyczynia
się do łagodzenia mankamentów związanych z istnieniem granicy w regionie. Niweluje ona peryferyjny charakter przygranicznych obszarów, poprawiając
warunki życia mieszkańców. Ma obejmować wszystkie sfery życia mieszkańców – kulturową, społeczną,
gospodarczą i infrastrukturalną.

Kiedy pojawił się pierwszy euroregion?
• Początki współpracy transgranicznej sięgają czasów po drugiej wojnie światowej, gdy zaczęła
się ona rozwijać przede wszystkim na granicy
Niemiec i Niderlandów.
• W 1958 roku koło Gronau na granicy niemiecko-niderlandzkiej założono EUREGIO, pierwszą
rozwiniętą zinstytucjonalizowaną formę współpracy transgranicznej.
Jaki status mają euroregiony w
świetle przepisów UE?
• Rada Europy określa pojęcie euroregionu w tzw.
Konwencji madryckiej z 1980 roku: Konwencji
ramowej o współpracy transgranicznej między
regionami Europy.
• Euroregion to obszar współpracy transgranicznej,
który powstał w oparciu o wzajemne porozumienie
przygranicznych regionów dwóch lub kilku państw.
• Głównym celem powstałych stowarzyszeń jest
dążenie do usuwania dysproporcji pomiędzy regionami przygranicznymi i stopniowe wyrównywanie rozwoju gospodarczego i społecznego.
Euroregiony w Europie:
• W całej Europie największy rozwój współpracy
transgranicznej odnotowano na początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.
• W tym okresie współpraca transgraniczna zaczęła
się rozwijać także w Republice Czeskiej.
Analiza Komisji Europejskiej (DG REGIO)
z 2020 roku: The effects of COVID-19 induced
border closures on cross-border regions
(Skutki zamknięcia granic spowodowane
COVID-19 dla przygranicznych regionów):
• Negatywne skutki kryzysu są w regionach przygranicznych niewspółmiernie poważniejsze niż
w regionach bez granic.
• EUWT i euroregiony okazały się ważnymi podmiotami przy wspieraniu organizacji wydarzeń
na lokalnym poziomie, co pozwoliło utrzymać w
tak trudnym czasie morale lokalnej ludności i osób
zaangażowanych we współpracę transgraniczną.
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• EUWT i euroregiony odgrywały w czasie kryzysu zasadniczą rolę w podtrzymywaniu ducha współpracy.
• EUWT i euroregiony wspierały transgranicznych
mieszkańców – uwzględniając ich prawa i potrzeby – w krajowych i regionalnych władzach,
a także osoby dojeżdżające do pracy i inne grupy
dotknięte granicznymi obostrzeniami.
Podsumowanie:
• Ogólnie można zauważyć, że istnienie transgranicznej struktury stanowi faktyczną wartość do-

daną: poprzez swoją bliskość do mieszkańców
(drzwi, do których ludzie mogą zapukać, by zdobyć informacje nt. transgranicznych zagadnień);
poprzez swoją zdolność zapewnienia i ułatwiania
dialogu pomiędzy „dwoma światami”, które w
przeciwnym razie raczej z sobą nie rozmawiałyby, zwłaszcza gdy mówi się w dwóch różnych
językach; poprzez swoją zdolność podnoszenia
wiedzy nt. konkretnych problemów, z którymi
borykają się ludzie żyjący na przygranicznym
obszarze państwa.

ZRZESZENIE EUROREGIONÓW REPUBLIKI CZESKIEJ
W środę 28 lipca 2021 roku w Muzeum Północnych
Czech w Libercu prezydenci trzynastu czeskich Euroregionów oraz prezesi Regionalnej Agencji Rozwoju
Vysočina i Stowarzyszenia Gmin Vysočiny podpisali
Memorandum w sprawie wzajemnej współpracy
w ramach nowo powstałej platformy Zrzeszenie
Euroregionów Republiki Czeskiej. Ten uroczysty
akt zapoczątkował ścisłą współpracę sygnatariuszy
memorandum w sprawach dotyczących aktualnych
i przyszłych wyzwań stojących przed regionami
przygranicznymi oraz związanych ze współpracą
transgraniczną na wszystkich czeskich granicach.
Celem Zrzeszenia jest obrona wspólnych interesów
w ramach Unii Europejskiej oraz opiniowanie legislacyjnego uregulowania współpracy transgranicznej
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na szczeblu krajowym i europejskim. Dzięki nowej
platformie Euroregiony mogą lepiej współpracować
w ramach przygotowania transgranicznych programów pomocowych na okres 2021–2027 oraz w ramach tych programów przy przygotowaniu funduszy
małych projektów, by środki unijne, które będą w
kolejnych latach przeznaczone dla pogranicza, były
wykorzystane na faktyczne potrzeby tych regionów
i ich mieszkańców.
Nie mniej ważnym zadaniem Zrzeszenia jest dążenie do zmniejszenia ciężaru administracyjnego
funduszy małych projektów, którymi Euroregiony
tradycyjnie zarządzają i dzięki którym współfinansowane są przede wszystkim projekty dotyczące spotkań, tzw. people-to-people projekty.

Euroregion
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa
Euroregion Elbe-Labe
Euroregion Krušnohoří

Data powstania Partnerskie państwo
21.12.1991 Polska, Niemcy
24.06.1992 Niemcy (Saksonia)
18.12.1992 Niemcy (Saksonia)

Euroregion Egrensis

03.02.1993 Niemcy (Saksonia)

Euroregion Šumava

20.09.1993 Niemcy, Austria

Euroregion Glacensis

05.12.1996 Polska

Euroregion Praděd/Pradziad

02.07.1997 Polska

Euroregion
Euroregion Těšínské Slezsko/
Śląsk Cieszyński

Data powstania Partnerskie państwo
22.04.1998 Polska

Euroregion Silesia

20.09.1998 Polska

Euroregion Pomoraví

23.06.1999 Austria, Słowacja

Euroregion Beskydy/Beskidy

09.06.2000 Słowacja, Polska

Euroregion Bílé Karpaty

30.07.2000 Słowenia

Euroregion Silva Nortica

28.05.2002 Austria
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FEDERACJA EUROREGIONÓW RP
Euroregiony na granicach Polski, to dojrzały i odważny krok odrodzonego po 1990 roku polskiego
samorządu lokalnego, budowania oddolnie współpracy transgranicznej w partnerstwie ze społecznościami państw sąsiedzkich. Powstawały w aurze sporu
politycznego i głosów zagrożenia dla suwerenności
Polski, a szybko stały się najlepszą płaszczyzną rzetelnej, międzynarodowej współpracy partnerskiej.
Taki sam charakter i forma działalności, mimo różnic w polityce państw sąsiedzkich, zachęciły euroregiony do stworzenia platformy współdziałania.
Pierwszym krokiem konsolidującym było powstanie
w 1995 r. w Szczecinie Forum Polskich Regionów
Granicznych. Podczas XIX Forum Polskich Regionów Granicznych w Zieleńcu (27.–30. 09. 2011r.),
którego gospodarzem było Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregion Glacensis, została podjęta tzw.
„Deklaracja Zieleniecka”, dotycząca sfederowania
polskich stron euroregionów ze wszystkich granic.
Celem było upodmiotowienie dotychczasowej działalności Forum, uzyskanie osobowości prawnej, by
problematyka transgraniczna zdobyła silną pozycję
w polityce Rzeczypospolitej Polskiej.

mocyjno-informacyjne prowadzone na rzecz Euroregionów i działania na rzecz włączenia Federacji
Stowarzyszeń w politykę rozwoju prowadzoną przez
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniach 14.–16. września 2012 roku, podczas XX
Forum Polskich Regionów Granicznych w Rzeszowie (Euroregion Karpacki) powołano Federację
Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą
w Gubinie. Tworzenie Federacji powierzono Euroregionowi „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Wpis nowo powstałego związku stowarzyszeń do Krajowego Rejestru
Sądowego nastąpił 30. 11. 2012 r. w Zielonej Górze.

I Walne Zebranie Delegatów FERP odbyło się
14. 05. 2013 r. w Warszawie. Na Przewodniczącego
Zarządu Federacji Euroregionów RP wybrano Pana
Czesława Fiedorowicza – Prezesa Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, który pełni tą funkcję do dzisiaj.
13 lutego 2012 roku w Kancelarii Prezydenta RP
w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli
polskich Euroregionów. Podczas tego spotkania, w
obecności doradcy Prezydenta RP – Pana Henryka
Wujca przedstawiciele władz Euroregionów podpisali list intencyjny dotyczący powołania Federacji
Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej (FERP), której zadaniami miało być reprezentowanie wspólnych
interesów polskich Stowarzyszeń w celu pogłębienia współpracy na rzecz budowania dobrych relacji
ze społecznościami państw sąsiedzkich zgodnych
z polską racją stanu, działania lobbingowe oraz pro-
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PRAWNE I INSTYTUCJONALNE PODSTAWY
EUROREGIONU GLACENSIS
Euroregion Glacensis powstał w oparciu o Umowę
o utworzeniu polsko-czeskiego Euroregionu Glacensis. Tworzą go dwa podmioty: Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu Glacensis po stronie polskiej
oraz stowarzyszenie Euroregion Pomezí Čech, Moravy – Euroregion Glacensis po stronie czeskiej.
Euroregion działa na Dolnym Śląsku w Polsce oraz
na terenie krajów hradeckiego, pardubickiego i ołomunieckiego w Republice Czeskiej. Główną misją jest
rozwój współpracy obu części Euroregionu na podstawie Europejskiej Karty Regionów Transgranicznych.
Obejmuje ona wspieranie rozwoju w
szczególności w poniższych dziedzinach:
• budowa i dostosowanie infrastruktury przekraczającej granicę państwową
• współpraca w ramach zapobiegania powstaniu
katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych, podczas ich wystąpienia i usuwania skutków
• rozwój turystyki i tworzenie nowych przejść granicznych
• współpraca w zakresie oświaty, kultury i sportu
• współpraca w sferze humanitarnej i społecznej
• współpraca w dziedzinie gospodarki i handlu
• zachowanie i poprawa stanu środowiska
• współpraca społeczności, w szczególności sektora
non-profit i samorządów.
Euroregion Glacensis w ramach swojej
działalności kładzie nacisk na poniższe zasady:
• Partnerstwa, zwłaszcza partnerstwa poziomego,
tj. między partnerami po obu stronach granicy; ten
rodzaj partnerstwa opiera się na parytecie stron niezależnie od wielkości kraju w sensie przestrzennym,
gospodarczym i demograficznym. W celu rozwinięcia tego rodzaju partnerstwa należy pokonać szereg
przeszkód wynikających z różnic w dziedzinie administracji, kompetencji i źródeł finansowania.
• Pomocniczości rozumianej bardzo szeroko, jako
pomoc instytucji i organizacji międzynarodowych
oraz krajowych i regionalnych w osiąganiu celów
współpracy transgranicznej, realizowanych przez
regionalne i lokalne społeczności.
• Parytetu w głosowaniach i dążenia do symetrii;
zasada ta polega na tym, że we wszystkich organach każda ze stron dysponuje taką samą ilością
miejsc (głosów) i takim samym prawem reprezentowania interesów Euroregionu.

• Rotacji, tzn. zmiany miejsc organizacji i przeprowadzania różnych inicjatyw, spotkań itd. Po
stronie czeskiej zasada rotacji stosowana jest dodatkowo jako zasada regularnej zmiany przedstawicieli w organach Euroregionu, z naciskiem
na rozłożenie parytetu terytorialnego krajów
hradeckiego, pardubickiego i ołomunieckiego.
Ramy prawne działalności Euroregionu stanowią:
• Umowa Ramowa o utworzeniu Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska, podpisana w dniu
5 grudnia 1996 roku w Hradcu Králové,
• Statut Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis,
• Statut Sdružení měst a obcí Euroregionu Pomezí
Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis.
Wspólnymi organami Euroregionu są:
• Polsko-Czeska Rada Euroregionu,
• sekretariaty z siedzibą w Kłodzku i w Rychnovie
nad Kněžnou.
Ponadto w celu wdrażania Funduszu
Mikroprojektów w Euroregionie
Glacensis ustanowiono:
• Euroregionalny Komitet Sterujący,
• Komisję ds. Odwołań.
Kluczową rolę w działalności Euroregionu odgrywają
poszczególne sekretariaty, będące jego strukturą wykonawczą. Na czele stoją sekretarze, którzy zapewniają administracyjne funkcjonowanie Euroregionu.
Działalność sekretariatu jest sprawą wewnętrzną
każdej ze stron. Na dzień 30. 08. 2021 roku w sekretariacie po polskiej stronie zatrudnionych było 7
pracowników, a po stronie czeskiej 11 pracowników.
W perspektywie długoterminowej to bardzo stabilne
kadry, bez nadmiernej fluktuacji pracowników.
Bazę członkowską Euroregionu tworzą jednostki
samorządowe. Na dzień 30. 08. 2021 roku polska
część miała 34 członków spośród miast i gmin oraz
3 powiaty. Strona czeska miała 109 członków spośród
miast i gmin oraz 3 samorządy krajskie. Stosunkowo
duża różnica w liczbie członków wynika z odmiennej
struktury samorządów w Polsce i Czechach.
Polska i czeska część Euroregionu należą także do
założycieli Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej NOVUM. Czeska część Euroregionu Glacensis jest ponadto założycielem agencji rozwoju RDA.
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PREZESI W RCZ WEDŁUG KADENCJI

MVDr. FRANTIŠEK BARTOŠ
1996–1997

Ing. JAN DOSKOČIL
1998

SEKRETARZE W RCZ WEDŁUG KADENCJI

MILOSLAV CHVÁTIL
1999–2001

RADOMÍR MORAWIEC
1996–2000

HELMUT DOHNÁLEK
2000–2005

JAROSLAV ŠTEFEK
od 2005 roku do dzisiaj

PREZESI W RP WEDŁUG KADENCJI

Ing. JIŘÍ HANUŠ
2002

MIROSLAV VLASÁK
2003, 2012, 2018

JIŘÍ ČEPELKA
2004, 2007, 2010, 2013

CZESŁAW KRĘCICHWOST
1996–1998,
od 2002 roku do dzisiaj

Ing. MIROSLAV KOCIÁN
2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020

ZDENĚK FILIP
2006

Bc. PETR HUDOUSEK
2015, 2021
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Ing. OLDŘICH ČTVRTEČKA
2009

MIROSLAV WÁGNER
2016, 2019

DOROTA KAWIŃSKA-DOMURAD
1999

TOMASZ KORCZAK
2000–2001

SEKRETARZE W RP WEDŁUG KADENCJI

JULIAN GOLAK
1996–1998

ADAM KWAS
1999

RADOSŁAW PIETUCH
2000–2015

BERNADETA TAMBOR
od 2015 roku do dzisiaj
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ROZWÓJ FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW
Czym jest fundusz mikroprojektów?

poprawa infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie infrastruktury turystycznej
o znaczeniu transgranicznym.
Fundusz Mikroprojektów realizowany jest na całym obszarze programowania, przy czym obszar
programu został określony w podstawowych dokumentach programowych. Na potrzeby FMP obszar ten podzielono na części objęte działalnością
poszczególnych euroregionów. Na podstawie porozumienia struktur terytorialnych i regionalnych
obszary te są przyporządkowane poszczególnym zarządzającym Funduszu Mikroprojektów, za których
pośrednictwem FMP jest zarządzany. Zarządzający
FMP ponoszą całkowitą odpowiedzialność za Fundusz Mikroprojektów na swoim terenie, administrują
środki finansowe Funduszu Mikroprojektów oraz
wdrażają środki zgodnie z zasadami programu.
Na polsko-czeskim pograniczu po każdej stronie granicy jest 6 Zarządzających – Euroregion Nysa, Euroregion Glacensis, Euroregion Pradziad, Euroregion Silesia,
Euroregion Śląsk Cieszyński oraz Euroregion Beskidy.

Fundusz Mikroprojektów jest elementem programu operacyjnego współpracy transgranicznej
Republika Czeska – Polska, mającego na celu wspieranie współpracy między Rzecząpospolitą Polską
i Republiką Czeską, i dotyczy wspierania i rozwoju
polsko-czeskiego pogranicza oraz współpracy transgranicznej.
Fundusz Mikroprojektów jest narzędziem wspierania projektów o mniejszej wartości finansowej,
tzw. mikroprojektów, które mają znaczenie lokalne
i wpływają na obszar transgraniczny. Głównym
celem Funduszu Mikroprojektów jest rozwijanie
i wspieranie współpracy społeczności z obu stron
granicy, przy szczególnym uwzględnieniu wspólnej
poprawy stosunków kulturalnych, społecznych
i gospodarczych. Mikroprojekty dotyczą w szczególności rozwoju międzyludzkich kontaktów transgranicznych, działań oświatowych i kulturalnych
oraz inicjatyw społecznych. Dofinansowane mogą
zostać także mikroprojekty, których celem jest

Euroregion
Beskydy
Glacensis
Nisa

Polská republika

Praděd
Silesia

Dresden

Nisa

Podregion
jeleniogórski

województwo dolnośląskie

Těšínské Slezsko

Wrocław

Podporované území

Liberec

Liberecký kraj

Powiat
strzeliński

Hradec Králové

Glacensis

PHARE CREDO, PHARE CBC
W latach 1996–2003 realizowano tzw. „przedakcesyjny” program Unii Europejskiej. Instrumenty
przedakcesyjne UE przeznaczone były dla państw
kandydujących do Unii Europejskiej w celu wspomagania rozwiązywania konkretnych zadań poprzez
wdrażanie ustawodawstwa unijnego. Pierwszym instrumentem w historii, mającym pomóc w pokonywaniu problemów, z którymi borykały się regiony po
obu stronach granicy, oraz wspierać rozwój współpracy transgranicznej, był program PHARE, w latach
1997–2000 Program Credo, a w latach 1999–2003
Program CBC. Program PHARE umożliwił nam
po raz pierwszy korzystanie ze środków finansowych z Unii Europejskiej na projekty przeznaczone dla wspólnego polsko-czeskiego obszaru. Dzięki
tym funduszom przedakcesyjnym zapoczątkowano
wspieranie współpracy transgranicznej regionów w
najróżniejszych dziedzinach – od turystyki, kultury
i edukacji po rozwój dostępności transportowej i poprawę stanu środowiska oraz wzmacnianie współpracy podmiotów gospodarczych.
Alokacja na Wspólny Fundusz Małych Projektów:
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10 % z całkowitej alokacji Programu

województwo śląskie
Katowice

Pardubice

Silesia

Pardubický kraj
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Moravskoslezský
kraj
Olomoucký kraj

Zakres dofinansowania dla mikroprojektu:
1.000–50.000 EUR

Powiat
pszczyński

OKRES 2004–2006

INTERREG IIIA
Fundusz Mikroprojektów był elementem programu
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. W ramach programu INTERREG IIIA FMP w regionie
Glacensis wnioskodawcy mogli korzystać z dofinansowania na projekty o charakterze nieinwestycyjnym
z możliwym do wykazania wpływem transgranicznym. W tym okresie z Funduszu dofinansowywane
były wyłącznie projekty nieinwestycyjne w zakresie
małych transgranicznych działań typu „people-to-people”.
Alokacja na Fundusze Mikroprojektów:
15 % z całkowitej alokacji Programu
Alokacja dla FMP w Euroregionie Glacensis:
1.371.489 EUR
Zakres dofinansowania dla mikroprojektu:
2000–20 000 EUR
Poziom dofinansowania:
75 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych
Liczba mikroprojektów dofinansowanych
w Euroregionie Glacensis:
190 projektów (w tym 80 po stronie polskiej i 110
po stronie czeskiej)

Ostrava

Těšínské Slezsko

Podregion
bielski

Olomouc

Poziom dofinansowania:

Beskydy

Česká republika

OKRES 1996–2003

województwo opolskie
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wałbrzyski

Královehradecký kraj
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sosnowiecki
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częstochowski

ROZWÓJ FMP W POSZCZEGÓLNYCH
OKRESACH PROGRAMOWANIA

90 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych
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zdroj dat: © ČÚZK
© EuroGeographics
© CRR ČR, duben 2013

Liczba mikroprojektów dofinansowanych
w Euroregionie Glacensis:
190 projektów o łącznej wartości 1.293.797 EUR (w
tym 103 po stronie polskiej o wartości 738.161 EUR
i 87 po stronie czeskiej o wartości 555.636 EUR).
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OKRES 2007–2013

POWT RCz-RP 2007–2013

OKRES 2014–2020

INTERREG V-A

PRZYSZŁOŚĆ FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW
OKRES 2021–2027

INTERREG VI-A
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–
2013 pod względem swojego charakteru nawiązywał
do doświadczeń z poprzednich programów realizowanych przy wsparciu środków unijnych, jakimi był
Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA
oraz programy przedakcesyjne Phare Credo i CBC.
W tym okresie z Funduszu Mikroprojektów wspierano mikroprojekty z wyraźnym wpływem transgranicznym w zakresie małych transgranicznych
przedsięwzięć typu people-to-people, np. mikroprojekty dotyczące przede wszystkim rozwoju międzyludzkich stosunków transgranicznych, społecznych,
oświatowych i kulturalnych działań i związanych
z nimi drobnych inwestycyjnych przedsięwzięć niezbędnych dla realizacji mikroprojektu. Możliwe było
też dofinansowanie czysto inwestycyjnych mikroprojektów, mających na celu poprawę infrastruktury na
danym obszarze, w szczególności w zakresie infrastruktury turystycznej z jednoznacznym wpływem
transgranicznym.
Alokacja na Fundusze Mikroprojektów:
20 % z całkowitej alokacji Programu
Alokacja dla FMP w Euroregionie Glacensis:
10.170.250 EUR
Zakres dofinansowania dla mikroprojektu:
2.000–30.000 EUR
Poziom dofinansowania:
85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych
Liczba mikroprojektów dofinansowanych
w Euroregionie Glacensis:
715 projektów (w tym 305 po stronie polskiej i 410
po stronie czeskiej)
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Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska
nawiązuje do poprzednich podobnych programów
(Phare, Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Republika Czeska – Polska, Program
Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska). Część środków programu jest ponownie przeznaczona do wykorzystania
i wspierania małych projektów – mikroprojektów,
które realizowane są za pośrednictwem Funduszu
Mikroprojektów. W tym okresie programowania
było i nadal jest możliwe dofinansowanie w ramach
FMP w Euroregionie Glacensis takich mikroprojektów, których przedmiot wpisuje się działaniami w
rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na wspólnym polsko-czeskim obszarze (rozwój turystyki), a także rozwój współpracy instytucji
i społeczności na danym obszarze.
Alokacja na Fundusze Mikroprojektów:
20 % z całkowitej alokacji Programu

Program współpracy transgranicznej Republika Czeska – Polska będzie kontynuowany także w kolejnym
okresie programowania w latach 2021–2027, przy
czym będzie nawiązywał do obecnego programu
Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Program w okresie 2021–2027 będzie nosił nazwę
INTERREG VI-A. Ponownie będzie przeznaczony
dla regionalnych i lokalnych projektów o znaczeniu transgranicznym, w przypadku których duży
nacisk zostanie położony na ich faktyczny wpływ
transgraniczny. Do dofinansowania będą wybierane
tylko takie projekty, które mogą wykazać znaczący
pozytywny wpływ na polskie i czeskie pogranicze.
W przygotowywanych rozporządzeniach zapisana jest też realizacja funduszu małych projektów,
a więc także w nowym okresie fundusze będą elementem programów transgranicznych. Obsługa administracyjna i finansowa Funduszu Mikroprojektów w okresie programowania 2021–2027 powinna
być zdecydowanie prostsza, ponieważ w przepisach
zaproponowano stosowanie uproszczonych form

rozliczania w przypadku wszystkich mniejszych
projektów o wartości do 100 000 euro w zakresie
działań typu people-to-people. Do uproszczonych
form rozliczania wydatków należy stosowanie kosztów jednostkowych (tzw. unit cost), kwot ryczałtowych (tzw. lump sums) i stawek ryczałtowych (tzw.
flat rates), ewentualnie kombinacji wszystkich tych
trzech typów.
Fundusz Mikroprojektów w nowym okresie powinien wspierać nie tylko miękkie działania ukierunkowane na współpracę instytucji i mieszkańców, ale
także ponownie rozwój turystyki i ochronę środowiska na naszym wspólnym obszarze.
Wierzymy, że popularny instrument Fundusz Mikroprojektów w przyszłym okresie programowania
2021–2027 będzie nadal umożliwiał wnioskodawcom organizację imprez kulturalnych, wymiany studenckie, przeprowadzanie konkursów dla młodzieży
i inne podobne działania skierowane na wspieranie
lokalnych partnerstw, przy czym w przypadku tego
typu działań będzie dodatkowo uproszczone procedowanie. Zarazem w tym przyszłym okresie będzie
nadal kontynuowane bardzo popularne wsparcie
turystyki na polsko-czeskim pograniczu.

Alokacja dla FMP w Euroregionie Glacensis:
10.134.117 EUR
Zakres dofinansowania dla mikroprojektu:
2.000–20.000 EUR (współpraca instytucji i społeczności); 2.000 – 30.000 EUR (rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych)
Poziom dofinansowania:
85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych
Liczba mikroprojektów dofinansowanych
w Euroregionie Glacensis:
dotychczas 402 projekty (w tym 191 po polskiej
stronie i 211 po stronie czeskiej) – dane na dzień
30. 06. 2021 r., FMP kończy się dopiero 30. 06. 2023 r.

NA ZAKOŃCZENIE
Programy współpracy transgranicznej i Fundusze
Mikroprojektów, będące ich nieodłącznym elementem, finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). EFRR to jeden
z głównych instrumentów finansowych europejskiej
polityki spójności. W zasadniczy sposób przyczynia
się do niwelowania różnic w poziomie rozwoju europejskich regionów oraz do usuwania braków w
regionach, które są w najmniej korzystnej sytuacji.
Jego działalność skierowana jest przede wszystkim
na wspomaganie regionów, w których środowisko
przyrodnicze dotknięte jest trwałymi i poważnymi
problemami, a także tych borykających się z problemami demograficznymi.
Realizacja małych projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów przyczyniła się do zwiększenia
współpracy pomiędzy jednostkami samorządu tery-

torialnego, instytucjami kultury, szkołami i wieloma
innymi podmiotami z naszego regionu. Dzięki realizacji mikroprojektów można było rozwijać bezpośrednie relacje międzyludzkie, przybliżając do siebie
społeczności żyjące na obszarach przygranicznych.
Euroregion Glacensis to największy euroregion
na polsko-czeskiej granicy. Pod względem wielkości
alokacji i wartości wykorzystanych środków finansowych z Funduszu Mikroprojektów należał i należy do liderów wśród euroregionów na wspólnej
polsko-czeskiej granicy. W ciągu prawie dwudziestopięcioletniego okresu funkcjonowania Funduszu
Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis udało
się dofinansować około 1500 mikroprojektów. Euroregion Glacensis jest słusznie uważany przez instytucję zarządzającą za lidera rozwoju współpracy
obu krajów.
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NASZE WYDANE MATERIAŁY

ZPRAVODAJ
EUROREGIONU
GLACENSIS
1/

37

38

39

5

40

Góra Gromnik,
Przeworno

Škola,
Velichovky

41

7

42

8

Renesanční radnice se sochami obrů,
Hostinné

9

1 /2008
ChOTěvICE

pILNíkOv

Poznávejme se nav jem
zá
PJPoznávejme se navzájem

Kościół Pokoju,
Świdnica

Sousoší - Bylo nás pět,
Rychnov nad Kněžnou

KVĚTEN 2006

EUROREGION GLACENSIS

6

Podziemne Miasto Osówka,
Głuszyca

Proboštův betlém,
Třebechovice pod Orebem

BIULETYN
EUROREGIONU
GLACENSIS

Muzeum Techniki Militarnej Mölke,
Ludwikowice Kłodzkie

10

615 m
2020

Krzywa Wieża,
Ząbkowice Śląskie

Zámek,
Nové Město nad Metují

43

44

11

Jaskinia Niedźwiedzia,
Stronie Śląskie

Zemská brána,
Bartošovice v Orlických horách

45

46

Rozhledna Rozálka,
Žamberk

1

2

Klášterní komplex,
Bílá Voda

Statky broumovského tipu,
Křinice

Basen kąpielowy,
Międzylesie

3

Przełom Bardzki,
Bardo

Naučná stezka bratří Čapků,
Malé Svatoňovice

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej,
Stary Wielisław

4

Kościół parafialnyk,
Borek Strzeliński

Klášterní komplex,
Bílá Voda
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5

6

7

8

vRBICE

Muzeum Techniki Militarnej Mölke,
Ludwikowice Kłodzkie

Renesanční radnice se sochami obrů,
Hostinné

Brama Wodna,
Bystrzyca Kłodzka

SUChÝ
důL

Kościół Pokoju,
Świdnica

Sousoší - Bylo nás pět,
Rychnov nad Kněžnou

18

Masarykova chata na Šerlichu,
Deštné v Orlických horách

2

Kaplička Celestýna Matějů,
Bačetín

Piernikarnia Śląska,
Niemcza

14

17

Kościół parafialnyk,
Borek Strzeliński

1

Krkonošské horské chalupy,
Malá Úpa

15

Basen kąpielowy,
Międzylesie

4

Park Zdrojowy,
Polanica-Zdrój

12

13

Park Narodowy Gór Stołowych,
Karłów

Kaplička Celestýna Matějů,
Bačetín

3

Historické náměstí,
Jablonné nad Orlicí

TVRZ S DÍVČÍM JMÉNEM

24 m
20 m

18,64 m
17,34 m

NOWE CZłONkOWSkIE
GMINY EUROREGIONU GLACENSIS
1 115 m n. m.
1 115 m p. m.

841 m n. m.
841 m p. m.

TWIERDZA Z IMIENIEM
DZIEWCZYNKI

REGION GLACENSIS

HISTORICKÝ ATLAS

narodowym typem związków lub stost. Celem Euroregionu – międzynaronia miast i gmin jest przede wszystkim
anie projektów odzwierciedlających
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Na szczycie można odpocząć przy drewnianej rzeźbie Króla
Podziemnych Skrzatów (Král Permoníků), który jest patronem
gminy Olešnice v Orlických horách. Na terenie miejscowości
można zobaczyć mechaniczną szopkę Utza, a na wystawach w
muzeum różne zabytkowe przedmioty i meble z tego regionu.
Warto także wspomnieć o ścieżce dydaktycznej „Po lekkich
fortyfikacjach” („Po lehkém opevnění“) oraz niedalekiej twierdzy
artyleryjskiej Skutina. Miłośnicy sportów zimowych mogą kozystać z miejscowych ośrodków narciarskich i tras narciarstwa
biegowego prowadzących po grzbietach Okolicznych gór.

Kłodzko
Rychnov nad Kněžnou

Vydal: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis | V rámci projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ | Reg. č. projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_
025/0001254 | Foto: David Stejskal, archiv obce Olešnice v Oh | Překlady: Karina Kurková
| Grafické zpracování: Pavlína Teichmanová | Vydáno v roce 2021

Nový Hrádek i okolice obfitują także w wiele innych atrakcji turystycznych, spośród których można wymienić niedalekie
miejsce pielgrzymkowe Homole lub pałac w Novym Městie nad
Metují. Z rynku miasta prowadzi Ścieżka Skrzata Frymbulina
oraz inne szlaki turystyczne. Można tu odwiedzić kościół św.
Piotra i Pawła, a droga do ruin zamku Frymburk zajmie tylko 10
minut na piechotę.

WIEŻA WIDOKOWA

NA KŁODZKIEJ GÓRZE

KŁODZKA GÓRA JEST DRUGIM CO DO WIELKOŚCI
SZCZYTEM GÓR BARDZKICH, POŁOŻONYM W ICH
POŁUDNIOWO WSCHODNIEJ CZĘŚCI. GÓRY BARDZKIE TO JEDNO Z PASM GÓRSKICH OTACZAJĄCYCH
KOTLINĘ KŁODZKĄ. CIĄGNĄ SIĘ OD PRZEŁĘCZY
SREBRNEJ NA PÓŁNOCNYM ZACHODZIE DO PRZEŁĘCZY KŁODZKIEJ NA POŁUDNIOWYM WSCHODZIE. ROZDZIELA JE MALOWNICZY I CIEKAWY GEOLOGICZNIE PRZEŁOM NYSY KŁODZKIEJ.
Od końca XIX wieku na sąsiedniej Ostrej Górze istniała wieża
widokowa i schronisko turystyczne, które po II wojnie światowej popadły w ruinę.
Wieża widokowa na Kłodzkiej Górze została wzniesiona
przez Powiat Kłodzki w 2020 r. Wieża, na której szczyt wiodą
spiralne schody ma formę przestrzennej stalowej kratownicy z czterema platformami widokowymi. Duża wysokość
wieży umożliwia oglądanie wyjątkowo rozległej panoramy.
Z najwyższej platformy można podziwiać panoramy Gór
Bardzkich i Złotych, Masywu Śnieżnika, Gór Bystrzyckich,
Orlickich, Stołowych i Sowich oraz Kotlinę Kłodzką z Kłodzkiem i potężną twierdzą kłodzką, a także Opolszczyznę.
Przy dobrej widoczności zobaczyć także można Karkonosze oraz Wrocław i jego najwyższy budynek czyli Sky Tower.
W rozpoznaniu oglądanych obiektów pomagają plansze topograficzne zamontowane na ostatniej platformie.
Na szczyt Kłodzkiej Góry można dotrzeć pieszo lub rowerem, niebieskim szlakiem od strony Przełęczy Kłodzkiej lub
Przełęczy Łaszczowa oraz żółtym szlakiem z Kłodzka.

Zboczami Gór Bardzkich pomiędzy Przełęczą Kłodzką i Przełęczą Łaszczowa przebiega Pętla Kłodzka Singletrack Glacensis,
a od Przełęczy Kłodzkiej drogą dojazdową można łatwo dotrzeć
do Pętli Chwalisław. W pobliżu warto także zobaczyć zabytki
Kłodzka, Bardzką Kalwarię lub wybrać się na spływ widokowym
przełomem Nysy Kłodzkiej.

50°27‘6.012“N,
16°45‘11.594“E
Kłodzko
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JESZTED

Unikatowa budowla na szczycie Jesztedu stała się symbolem Liberca i całego regionu. Hotel i nadajnik telewizyjny Jeszted to narodowy zabytek kultury, uznany przez
architektów za czeską budowlę XX wieku! Obecny hotel
i nadajnik Jeszted, zaprojektowany przez architekta Karla
Hubáčka, ukończono w 1973 roku i od tego czasu jest popularnym celem wycieczek wszystkich turystów.

DROGA PRZYJAŹNI POLSKO-CZESKIEJ

Jedną z najatrakcyjniejszych części szlaku jest Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej biegnąca po grzbietach Karkonoszy.
Zaczyna się po stronie polskiej niedaleko Szrenicy, skąd
w dużej części prowadzi po samej granicy. Najwyższym
szczytem na Drodze jest oczywiście Śnieżka, będąca zarazem najwyższą górą Czech. Następnie biegnie przez
Czarną Kopę do Horní Malej Úpy.

MIASTA SKALNE ZIEMI BROUMOWSKIEJ

Do najbardziej znanych miast skalnych należą bez wątpienia Skały Adrszpasko-Teplickie oraz Ściany Broumowskie.
Adršpach cieszy się popularnością wśród turystów już
od XVIII wieku, z którego pochodzą także najbardziej
znane nazwy miejscowych form skalnych, takie jak Kochankowie, Starosta i Starościna, Głowa Cukru, Dzban
itp. Ściany Broumowskie wznoszą się pomiędzy miastami Police nad Metují i Broumov. Wyjątkowym miejscem są tzw. Slavěnské hřiby. Po polskiej stronie zaś leży
Park Narodowy Gór Stołowych, gdzie oprócz labiryntów
i masywów skalnych znajduje się także wiele punktów
i platform widokowych.

Z platformy w kształcie elipsy roztaczają się widoki na panoramę Gór Stołowych i Ścian Broumowskich. Ponadto jak
na dłoni widać stąd Zalew Radkowski, liczący 1 km długości
i 300 m szerokości. Zbudowano go w latach 70. XX wieku
i mogą z niego korzystać wszyscy miłośnicy aktywnego wypoczynku.
50°30‘15.616“N,
16°22‘23.906“E
Kłodzko
Rychnov nad Kněžnou
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Aby dostać się na szczyt Włodzickiej Góry można skorzystać
z wytyczonych szlaków:
> zielonego, który prowadzi od stacji PKP Świerki Dolne –
jest to trasa najkrótsza ze stromym odcinkiem do pokonania
(ok. 2 km)
> czerwonego, prowadzącego z Ludwikowic Kłodzkich, przez
Pardelówkę, Świerki do Rozdroża pod Włodzicką Górą – trasa
nieco dłuższa i łatwiejsza, niż poprzednia (ok. 8 km)

| VYCHÁZKOVÁ TRASA NA HORU SV. ANNY
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WIEŻA WIDOKOWA

NA WIETRZNEJ GÓRCE

Projekt „Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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HREBENOVKA.CZ

Sama miejscowość leży na obrzeżach worka broumowskiego,
niedaleko granicy z Polską. W bliskiej odległości jest miasto
Hronov, które zasłynęło dzięki pisarzowi Aloisowi Jiráskowi, oraz
polskie uzdrowisko Kudowa-Zdrój. Spośród atrakcji przyrodniczych warto zwiedzić niedalekie czeskie Ściany Broumowskie
lub polski Park Narodowy Gór Stołowych.

Údolí Peklo
Nové Město nad Metují

Rychnov nad Kněžnou

W MALOWNICZEJ MIEJSCOWOŚCI VYSOKÁ SRBSKÁ,
TUŻ PRZY GRANICY Z POLSKĄ, OD WIOSNY 2020
ROKU STOI NOWA DREWNIANA WIEŻA WIDOKOWA
O POETYCKIEJ NAZWIE „NA VĚTRNÉ HORCE“ („NA
WIETRZNEJ GÓRCE”), ZBUDOWANA W RAMACH
PROJEKTU „CZESKO-POLSKI SZLAK GRZBIETOWY
– CZĘŚĆ WSCHODNIA”. BY DO NIEJ DOTRZEĆ, NIE
TRZEBA POKONYWAĆ KARKOŁOMNYCH TRAS ANI
ODBYWAĆ TRUDNEJ WĘDRÓWKI. STOI BOWIEM
KILKA KROKÓW OD CENTRUM GMINY I ZNAJDUJĄCEGO SIĘ TAM GOŚCIŃCA.
Turystyczna wieża widokowa o wysokości 18 metrów zbudowana jest z 12 stalowych słupów, obudowanych drewnem
modrzewiowym, z kręconymi schodami w środku. Po pokonaniu 70 schodów wchodzimy na platformę widokową
umieszczoną na wysokości 15 metrów nad ziemią. Kamień
węgielny pod budowę wieży położono 30 czerwca 2018 roku
przy okazji obchodów 750-lecia gminy. Uroczyste otwarcie
wieży widokowej miało miejsca dwa lata później, 31 sierpnia
2020 roku. Ze szczytu można podziwiać widoki na miasto
Hronov, polskie Góry Stołowe ze Skalniakiem i Szczelińcem,
Ostasz, Góry Suche, Skały Teplickie, Bezděkov, Karkonosze
oraz Góry Orlickie. W bezpośrednim sąsiedztwie wieży biegnie jeden z polsko-czeskich szlaków rowerowych, konkretnie Brné – Police nad Metují.

Nowa Ruda

| TRAKT SPACEROWY NA SZCZYT GÓRY ŚW. ANNY
Kłodzko

Nowa Ruda

| WIEŻA WIDOKOWA NA WŁODZICKIEJ GÓRZE
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Nowa Ruda

NA WŁODZICKIEJ GÓRZE

Na jego szczycie, w 2018 roku, w ramach projektu pn. „Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy – Część Wschodnia”, powstała
wieża widokowa, która została odbudowana na gruzach
pierwszej wieży, wybudowanej w 1927 roku. Użyte materiały oraz obecny wygląd wieży nawiązują bezpośrednio
do pierwowzoru. Wieża liczy sobie ponad 17 metrów, zaś
na wysokości 15 metrów znajduje się taras widokowy, który
jest w stanie pomieścić 10 osób. Ze szczytu rozciąga się przepiękny widok na Góry Sowie, z Wielką Sową, Małą Sową
i Włodarzem, nieco dalej zobaczymy niektóre szczyty Gór
Wałbrzyskich oraz pasma Gór Suchych. Bezpośrednio przy
wieży przygotowano dla turystów palenisko oraz ławy do
siedzenia. Obiekt otwarty jest dla zwiedzających przez 7 dni
w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Dla turystów-kolekcjonerów w wieży została umieszczona specjalna, pamiątkowa
pieczątka.

Nowa Ruda

| ROZHLEDNA NA VRCHMEZÍ

| WIEŻA WIDOKOWA NA ORLICY

Duszniki-Zdrój

Duszniki-Zdrój

NA GUZOWATEJ

NIEDALEKO RADKOWA, NA WZNIESIENIU NA
WYSOKOŚCI 450 M N. P. M. ZNAJDUJE SIĘ PUNKT
WIDOKOWY CZYNNY JUŻ OD POCZĄTKU XX
WIEKU. W 2019 ROKU ZBUDOWANO TU NOWĄ
PLATFORMĘ, GDZIE MOŻNA WYPOCZYWAĆ
I PODZIWIA WIDOKI NA OKOLICE.

Platforma jest dostępna przez cały rok bez ograniczeń. Można tu dotrzeć drogą z ulicy Grunwaldzkiej w Radkowie lub
szlakiem prowadzącym od zalewu, gdzie można zostawić
samochód na dużym parkingu.

| WIEŻA WIDOKOWA I IT NA ŠIBENÍKU

| ROZHLEDNA A TIC NA ŠIBENÍKU
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PLATFORMA WIDOKOWA

Gdy zawitamy w te okolice, warto zwiedzić też inne ciekawe
miejsca. Jednym z nim jest Szczeliniec Wielki z wieloma punktami i tarasami widokowymi, urokliwymi labiryntami skalnymi
oraz formami skalnymi o fantazyjnych kształtach przypominającymi ludzi, zwierzęta i różne przedmioty, sięgającymi do 60 m
wysokości. W Wambierzycach polecamy zwiedzić Sanktuarium
Matki Bożej, barokowy obiekt z piękną elewacją oraz najstarszą
ruchomą szopką w Polsce. Nieco dalej, w miejscowości Suszyna, stoi wieża widokowa Suszynka o wysokości 27 m, obudowana piaskowcem. Po pokonaniu 140 schodów można podziwiać
widok na Góry Stołowe, Ściany Broumowskie, Górę św. Anny,
Górę Wszystkich Świętych, Góry Bardzkie, Góry Orlickie,
Góry Sowie, Góry Złote oraz Masyw Śnieżnika.

Rychnov nad Kněžnou

Kłodzko
Rychnov nad Kněžnou

WIEŻA WIDOKOWA

WŁODZICKA GÓRA JEST NAJWYŻSZYM SZCZYTEM
WZGÓRZ WŁODZICKICH, POŁOŻONYCH W SUDETACH ŚRODKOWYCH. MA WYSOKOŚĆ 757 M N.P.M.
WZNIESIENIE TO ZNAJDUJE NAD MIEJSCOWOŚCIĄ
ŚWIERKI.

| ROZHLEDNA NA VĚTRNÉ HORCE
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| WIEŻA WIDOKOWA NA WIETRZNEJ GÓRCE

Pokonanie wszystkich 183 stopni spiralnych schodów, wijących się wokół masztu, jest wprawdzie dużym wyzwaniem
fizycznym i psychicznym, ale nagrodą za trud jest widok na
niemal całe wschodnie Czechy – na Karkonosze, Hradec Králové, Kuněticką horę koło Pardubic, Góry Żelazne, Masyw
Czesko-Morawski, północno-zachodnią część Gór Orlickich,
a przy dobrej widoczności także na Jeszted i Kaňk koło Kutnej Hory.

Kłodzko
Rychnov nad Kněžnou

Nový Hrádek

| ROZHLEDNA NA VELKÉ DEŠTNÉ

| WIEŻA WIDOKOWA NA WIELKIEJ DESZTNEJ
Deštné v Orlických horách

Deštné v Orlických horách

50°12‘53.852“N,
16°33‘12.466“E

Od Gór Izerskich po Jesioniki, przez
granice czterech regionów i dwóch
państw od początku XX wieku prowadzi trasa Szlaku Grzbietowego. Wiedzie
przez polsko-czeskie pogranicze, gdzie
występuje największe bogactwo przyrodnicze całego tego obszaru, obejmując pasma górskie Karkonoszy, ziemi broumowskiej, Gór
Sowich, Gór Bystrzyckich, Gór Orlickich, Jesioników i in.
W latach 2019-2021 szlak został na nowo oznakowany,
a ponadto zbudowano nowe atrakcje turystyczne w postaci wież i platform widokowych. Po stronie polskiej
nowe wieże pojawiły się na Włodzickiej Górze koło miejscowości Świerki, na Orlicy przy Dusznikach-Zdroju, na
Czerńcu koło Międzylesia, na Jagodnej w okolicach Bystrzycy Kłodzkiej, platforma widokowa powstała na Guzowatej w pobliżu Radkowa. Po stronie czeskiej nowe wieże
widokowe zbudowano w Vysokiej Srbskiej, na wzgórzu
Šibeník w Novym Hrádku, na wzniesieniu Feistův kopec
w Olešnicy v Orlických horách oraz na Wielkiej Desztnej
w miejscowości Deštné v Orlických horách.
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| MOST JAŃSKI I PIT

Neratov

W latach 90. minionego wieku na prywatnej działce zbudowano tu farmę wiatrową z czterema siłowniami wiatrowymi.
Z powodu kłopotów technicznych i zbyt wysokiego poziomu
hałasu nigdy jej na stałe nie uruchomiono, a w 2013 roku
ostatni pozostały maszt wraz z obiektem stacji transformatorowej przeszły na własność Novego Hrádku. Miasto postanowiło wykorzystać go do stworzenia atrakcji turystycznej.
W 2020 roku w ramach projektu „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia” zbudowano tu wieżę widokową
o wysokości 47 metrów. Platforma widokowa znajduje się na
wysokości 32 metrów na dawnym maszcie. W dawnej stacji
transformatorowej stworzono nową informację turystyczną,
łącząc oba obiekty kładką.

50°34‘00.200“ N
16°30‘06.810“ E

Vysoká Srbská

| ROZHLEDNA NA FEISTOVĚ KOPCI
50°22‘41.351“N,
16°19‘3.134“E

| WIEŻA WIDOKOWA NA WZNIESIENIU FEISTŮV KOPEC

Metalowa siedmiopiętrowa wieża widokowa, obudowana
drewnem, z ośmiokątną platformą widokową została zbudowana w ramach projektu Euroregionu Glacensis „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia”. Wieża ma
26 metrów wysokości. Trwająca niemal rok budowa została
ukończona i obiekt oddano do użytku na początku lata w
2020 roku, choć uroczyste przecięcie wstęgi nastąpiło dopiero kilka miesięcy później – 19 września 2020 roku. Po pokonaniu 140 schodów można z góry podziwiać widoki na Góry
Orlickie i Góry Bystrzyckie, Orlicę lub zbiornik Rozkoš. Przy
dobrej pogodzie można dojrzeć kolejne nowe wieże widokowe Gór Orlickich, na szczycie Šibeník w Novym Hrádku
oraz po polskiej stronie Orlicy.

Olešnice v Orlických horách

WIEŻA WIDOKOWA FEISTŮV KOPEC STOI W GÓRNEJ CZĘŚCI OŚRODKA NARCIARSKIEGO HARTMAN.
MOŻNA DO NIEJ DOTRZEĆ ZIELONYM SZLAKIEM,
LICZĄCYM OK. 1 KILOMETRA I PROWADZĄCYM Z
CENTRUM MIEJSCOWOŚCI. WIEDZIE ON NA WZNIESIENIE O WYSOKOŚCI 711 M N.P.M.

Olešnice v Orlických horách

NA WZNIESIENIU FEISTŮV KOPEC

NA ŠIBENÍKU

NIESPEŁNA PÓŁ KILOMETRA OD MAŁEGO MIASTECZKA NOVÝ HRÁDEK, LEŻĄCEGO NA OBRZEŻACH GÓR ORLICKICH, ZNAJDUJE SIĘ WZNIESIENIE ŠIBENÍK, LICZĄCE 655 M N.P.M.

Zbudowano go dokładnie tam, gdzie stał jego poprzednik.
Pierwszy most Jański mieszkańcy Neratova zbudowali już
w 1618 roku. W 1730 roku został przebudowany na kamienny
i ozdobiony rzeźbą św. Jana Nepomucena, od którego wziął
swoją nazwę. W 1884 roku tutejsi mieszkańcy zamknęli most
z powodu jego katastrofalnego stanu. Do 1996 roku z mostu
pozostał tylko środkowy filar. Po powodzi w 1997 roku, kiedy
rzeka pokazała swój niszczycielski żywioł, z mostu nie pozostało już nic.

Przygraniczna miejscowość Neratov leży na terenie Parku Krajobrazowego Góry Orlickie. Jej dogodne położenie sprawia,
że przez cały rok można tu aktywnie spędzać czas wolny. Działa
tu także gastronomia i dostępne są miejsca noclegowe. W ciągu 10 minut można dotrzeć samochodem do Orlickiego Záhoří,
które zimą jest idealnym miejscem dla amatorów nart i biegówek.

Kłodzko
Rychnov nad Kněžnou
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WIEŻA WIDOKOWA I IT

NOWA RUDA TO MIASTO POŁOŻONE W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI POWIATU KŁODZKIEGO. NA OKALAJĄCYCH JĄ WZGÓRZACH WŁODZICKICH ZNAJDUJĄ SIĘ WIEŻE WIDOKOWE,
Z KTÓRYCH ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ ZAPIERAJĄCE
DECH W PIERSIACH WIDOKI.

Vysoká Srbská
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Planując wyprawę na Czerniec możemy wejść na wzniesienie
z dwóch stron: z Gniewoszowa i z Niemojowa. Każda zaproponowana trasa dostarczy nam przyjemności z leśnego spaceru,
obcowania z naturą i podziwiania bogatej szaty roślinnej. Na
miejscu znajduje się miejsce na ognisko.

50°21‘11.704“N,
16°21‘38.261“E

| VYHLÍDKOVÁ TERASA GUZOWATA

Rychnov nad Kněžnou

WIEŻA WIDOKOWA

MOST JAŃSKI I PIT

PARKING, PARK STRZELECKI,
TRAKT SPACEROWY
Z KAPLICZKAMI DŻUMOWYMI

Parkowy charakter porośniętych lasami wzniesień zachęca
do wędrówek i obcowania z przyrodą. W ramach projektu
powstała niezwykle atrakcyjna infrastruktura turystyczna
prowadząca z centrum miasta do zabytkowej wieży widokowej na Górze Św. Anny. Dzięki budowie parkingu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
w dogodnej lokalizacji (ul. Nowa Osada) przy Miejskim
Ośrodku Kultury turysta ma możliwość pozostawienia w bezpiecznym miejscu swojego samochodu lub roweru i udania
się w kierunku zrewitalizowanego tzw. parku strzeleckiego
z nowopowstałą fontanną (ul. Strzelecka). W parku tym można wypocząć, podziwiać skamieniałości górnokarbońskich
paproci i nasycić oczy różnorodnością roślin. Szum płynącego przez park potoku uspokoi skołatane nerwy, a możliwość
poczytania dobrej literatury w altanie umili czas spędzony
w tym miejscu. Dalej na szczyt góry Św. Anny turystę poprowadzi szlak zielony. Aby wrócić na parking turysta ma
do wyboru dwie alternatywne trasy obfitujące w walory
przyrodnicze i przepiękne panoramy: drogę asfaltową lub
szlak żółty (dawny trakt pielgrzymkowy) z odnowionymi
kapliczkami dżumowymi wzniesionymi po pandemii dżumy
w 1680r. i innymi sakralnymi pamiątkami. Zapraszamy do
Nowej Rudy!

Radków

W Gniewoszowie znajduje się Solna Jama i ruiny zamku Szczerba oraz punkt widokowy. Biegnie tędy żółty szlak turystyczny.

Kłodzko

Będąc w Dusznikach-Zdroju, poza samą wieżą warto odwiedzić: Muzeum Papiernictwa, dusznicki rynek, Park Zdrojowy czy
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina. Na turystów ceniących sobie
aktywny wypoczynek czeka Torfowisko pod Zieleńcem, Schronisko Górskie PTTK Pod Muflonem, ruiny Zamku Homole. Ten
region ziemi kłodzkiej jest atrakcyjny zarówno dla osób ceniących sobie odpoczynek w ciszy, jak i dla amatorów aktywnego
spędzania wolnego czasu. Jest warty odwiedzenia o każdej porze
roku.

ZAPRASZAMY DO WĘDRÓWKI HISTORYCZNĄ
TRASĄ CZESKO-POLSKIEGO SZLAKU GRZBIETOWEGO. W MIEJSCU, GDZIE RZEKA ORLICA ODDZIELA POLSKĘ OD CZECH, OD 2019 ROKU STOI
DREWNIANY MOST.

Most Jański łączy czeską stronę z wieżą widokową na Jagodnej. Szlak liczący 6,5 km długości przeznaczony jest dla pieszych i rowerzystów. Po przejściu kładki w kierunku Neratova można zobaczyć po prawej stronie browar, w którym
produkowane jest słynne lokalne piwo Prorok. W drodze do
kościoła mijamy informację turystyczną, czynną od środy
do niedzieli w godzinach od 10 do 17. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, można tu
skorzystać z toalety, a nawet podgrzać własny posiłek. Po
zwiedzeniu kościoła Wniebowzięcia Maryi Panny zachęcamy do wędrówki na wzniesienie Anenský vrch, oddalone
o niespełna 7 km. Popularnym przystankiem jest także militarna grupa warowna Hanička, do której prowadzi szlak
o długości 5 km.

50°11‘20.571“N,
16°34‘45.872“E

NA ORLICY

WIEŻA WIDOKOWA NA ORLICY JEST ZLOKALIZOWANA W MIEJSCU DAWNEGO SCHRONISKA
I DREWNIANEJ WIEŻY WYBUDOWANEJ PRZEZ
HEINRICHA RÜBARTSCHA W XIX WIEKU.

| PLATFORMA WIDOKOWA NA GUZOWATEJ

Z wieży można dostrzec trzy inne wieże: na Suchym Vrchu
w Czeskiej Republice, na Trójmorskim Wierchu w Masywie
Śnieżnika, gmina Międzylesie i na szczycie Jagodnej w gminie Bystrzyca Kłodzka.

WIEŻA WIDOKOWA

Ma ona konstrukcję drewnianą, z kamienną podstawą, która została wykończona rodzimym łupkiem, tym samym,
którego użyto przy budowie historycznego schroniska na
Orlicy. Dolna kamienna część wieży służy jako schronienie
dla wędrowców. Zlokalizowane są tu ławy ze stołami, miejsca postojowe dla rowerów, a także osłonięte pomieszczenie, które pozwoli uchronić się przed wiatrem, deszczem
czy śniegiem. Wieża posiada trzy podesty spoczynkowe.
Z ostatniej, głównej platformy widokowej rozpościera się
przepiękny widok na Góry Orlickie, Bystrzyckie, Stołowe,
Sowie, Bardzkie, Masyw Śnieżnika i wiele wiele innych. Przy
bardzo dobrych warunkach pogodowych, turyści mają szansę podziwiać Karkonosze oraz oddaloną o ponad 60 kilometrów w linii prostej Śnieżkę! Lokalizacja wieży sprawia, że
jest ona dostępna dla każdego turysty, bez względu na jego
stopień zaawansowania turystyki górskiej. Na szczyt można
wjechać również rowerem, zarówno od strony polskiej, jak
i czeskiej. Warto dodać, że tuż obok wieży rozpoczyna się
jedna z dusznickich pętli singletracków, którymi możemy
zjechać aż do centrum Dusznik-Zdroju. Zimą miłośnicy nart
biegowych mogą dotrzeć tu trasami od Kamienia Rubartscha
i dalej ruszyć w kierunku Masarykovej Chaty.

Radków

Położenie góry Czerniec sprawia, że z samego szczytu mamy
jedyny i niepowtarzalny widok jednocześnie na Góry Bystrzyckie i Masyw Śnieżnika. Z jednej strony można dostrzec Dolinę Dzikiej Orlicy, czyli Góry Orlickie i Bystrzyckie.
W oddali natomiast widać szczyty Gór Stołowych. Przechodząc na kolejną stronę wieży zauważymy Rów Górnej Nysy
i panoramę Kotliny Kłodzkiej, dalej za nimi widoczne Góry
Sowie a jeszcze dalej Góry Bardzkie, Góry Złote, a nawet
Borówkową Górę. Przepiękny widok na Masyw Śnieżnika
z Krowiarkami, a z jednej ze stron widoczne są Góry Hanuszowickie i Góry Orlickie z Suchym Vrchem.

Międzylesie

GÓRA CZERNIEC TO GRUGA CO DO WIELKOŚCI
GÓRA W PAŚMIE GÓR BYSTRZYCKICH, WZNOSZĄCA
SIĘ NAD DOLINĘ DZIKIEJ ORLICY POŁOŻONĄ U ZACHODNIEGO PODNÓŻA. ATRAKCYJNE MIEJSCE,
W KTÓRYM DAWNIEJ STAŁA PLATFORMA WIDOKOWA. OBECNIE STANĘŁA TU DREWNIANA WIEŻA
WIDOKOWA Z DRZEWA MODRZEWIOWEGO O WYSOKOŚCI OK. 24 M.

| ROZHLEDNA NA CZERNCI

NA CZERŃCU

Międzylesie

| WIEŻA WIDOKOWA NA CZERŃCU

WIEŻA WIDOKOWA

Kłodzko
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| JÁNSKÝ MOST A TIC

Poza wieżą widokową w okolicach miejscowości Deštné znajduje się wiele innych atrakcji i ciekawostek. Zwiedzić można Muzeum Sportów Zimowych, Turystyki i Rzemiosł, kościół farny św.
Marii Magdaleny lub kościół filialny św. Mateusza, udać się Bajkową Ścieżką Kasieńki, a zimą skorzystać z wielu tras zjazdowych
i tras narciarstwa biegowego.

Inne polecane szlaki turystyczne prowadzące do wieży na Jagodnej: Bystrzyca Kłodzka – Przełęcz Spalona, schronisko PTTK
Jagodna i szczyt Jagodna: szlak zielony, 10 km, szlak niebieski,
5 km. Długopole – Zdrój – Przełęcz Spalona – schronisko PTTK
Jagodna: szlak czerwony 9 km, szlak niebieski, 5 km.

Neratov

Strumienie deszczu pchane przez wiatr przekształcono
w cienkie podłużne elementy konstrukcji wieży widokowej.
Odzwierciedleniem różnych kierunków ulewnych deszczów
są ułożone w różnych kierunkach elementy, które krzyżują
się na poszczególnych ścianach. Odniesienia do charakterystycznych żywiołów natury można dostrzec także w rękawie wiatrowym na szczytowej platformie oraz w ławeczce
w kształcie kropli u podnóża wieży. Betonowa podstawa
i portal wejściowy wieży widokowej nawiązują do obiektów
fortyfikacji militarnych i przypominają zawirowania w historii Gór Orlickich.

Kłodzko
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50°18‘4.743“N,
16°23‘51.527“E

| ROZHLEDNA NA KLADSKÉ HOŘE

Zimą natomiast zapraszamy na utrzymywane trasy narciarskie (ok. 80 km) i zjazdowe.

50°15‘9.000“N,
16°33‘53.559“E

Wieża widokowa na szczycie Wielkiej Desztnej stała już pod
koniec XIX wieku. W różnych formach była regularnie odbudowywana aż do 2010 roku, gdy zdemontowano ostatnią
drewnianą konstrukcję, która nie wytrzymała surowego
klimatu. W 2019 roku w tym najwyższym punkcie Gór Orlickich, także dzięki przychylności właściciela okolicznych
gruntów Jana Kolowrata Krakowskiego, zbudowano nowy
obiekt wg projektu firmy Architekti.in. Z platformy widokowej, umieszczonej na wysokości 17,34 m, można podziwiać przepiękne widoki na Karkonosze, Park Narodowy
Gór Stołowych, Ściany Broumowskie, Góry Bystrzyckie,
Masyw Śnieżnika oraz Jesioniki. Przy dobrej widoczności
można oglądać całą ziemię rychnovską i zobaczyć nie tylko
zamek Kunětická hora, ale także wieże chłodnicze elektrowni w Chvaleticach.

Kłodzko

Jakie inne trasy i dukty możemy jeszcze spotkać w Górach
Bystrzyckich? Drogę ku szczęściu, Ścieżkę Wielkiego Strachu, Złodziejską Ścieżkę, Drogę Królewską, leśną Drogę
Wieczność lub Drogę Zbłąkanych Wędrowców. Tak więc
tajemniczymi, leśnymi szlakami możemy tu wędrować ku
szczęściu lub z wielkim strachem i pilnować się, by nie zabłądzić w królewskim lesie. Zmotoryzowanych i rowerzystów zapraszamy na przejażdżkę Doliną Dzikiej Orlicy – droga
nr 389 – zwana „Autostradą Sudecką”.

| ROZHLEDNA NA JAGODNÉ

Bystrzyca Kłodzka

Dochodzimy do niej szlakiem niebieskim lub dojeżdżamy
rowerem trasą singletrack (14,1 km). Z wieży roztacza się malowniczy widok na okoliczne pasma górskie, m.in. Masyw
Śnieżnika i Góry Orlickie oraz na Bystrzycę Kłodzką.

NA WIELKIEJ DESZTNEJ

| WIEŻA WIDOKOWA NA KŁODZKIEJ GÓRZE

NA JAGODNEJ

WIEŻA WIDOKOWA NA SZCZYCIE JAGODNEJ (977 M
N.P.M.) W GÓRACH BYSTRZYCKICH POŁOŻONA
JEST W ODLEGŁOŚCI OK. 5 KM OD SCHRONISKA
PTTK. TO IDEALNY CEL WYCIECZEK ZARÓWNO
PIESZYCH JAK I ROWEROWYCH.

WIEŻA WIDOKOWA

TURYSTYCZNA WIEŻA WIDOKOWA NA NAJWYŻSZYM SZCZYCIE GÓR ORLICKICH – WIELKIEJ
DESZTNEJ KSZTAŁTEM NAWIĄZUJĄCA DO CHARAKTERYSTYCZNYCH WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH –
DESZCZU I WIATRU!

Kłodzko

WIEŻA WIDOKOWA

Bystrzyca Kłodzka

| WIEŻA WIDOKOWA NA JAGODNEJ

Szczegóły na stronach 4-5

Stříbrná Hora /
Srebrna Góra
Národní park Stolové hory /
Park Narodowy Gór Stołowych

OBSZAR MASYWU ŚNIEŻNIKA

Narodowy Rezerwat Przyrody Králický Sněžník został ustanowiony w 1990 roku. Góra licząca 1424 metry wysokości jest
trzecim w kolejności najwyższym szczytem Moraw i Śląska.
Z jej szczytu i zboczy można podziwiać piękne widoki na
okolice, ponadto można zobaczyć znaną rzeźbę słoniątka,
źródło rzeki Morawy oraz kamienny trójprzedział, czyli kamień graniczny oddzielający dawniej granice Królestwa Czeskiego, Margrabstwa Morawskiego i Hrabstwa Kłodzkiego.

PRADZIAD

Najwyższym szczytem Moraw, a zarazem najwyższą górą
Jesioniku Wysokiego i Niskiego jest Pradziad (1492 m). Na
jego szczycie stoi nadajnik telewizyjny, jest także restauracja
i wieża widokowa. Przy bardzo dobrej widoczności można
stąd dojrzeć Wysokie Tatry i Małą Fatrę na Słowacji oraz
Alpy w Austrii.

ZAMEK KSIĄŻ

Zamek Książ jest trzecim co do wielkości zamkiem w Polsce.
Leży niedaleko Wałbrzycha i otoczony jest urokliwym leśnym parkiem. Oprócz pałacu można tu zwiedzić podziemne
korytarze pochodzące z okresu 2. wojny światowej oraz zabytkową palmiarnię z szeregiem roślin tropikalnych i oryginalnymi dekoracjami wnętrz z zastygłej lawy.

nia można się zapoznać z historią donżonu, zwiedzić taras
widokowy, pomieszczenia mieszkalne i obronne, kazamaty,
w których mieści się muzeum, a także obejrzeć pokaz strzelania
z historycznej broni.

ZŁOTY STOK

Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota w Złotym Stoku na Dolnym Śląsku to instytucja muzealna mieszcząca się w dawnej
kopalni, w której wydobywano złoto i arsen. Głównymi atrakcjami jest zwiedzanie Kopalni Złota, średniowiecznej osady
górniczej oraz Sztolni Ochrowa.

Vydal: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis | V rámci projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ | Reg. č. projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/
16_025/0001254 | Foto: archiv Liberecký kraj, archiv Královéhradecký kraj, Gerald Blondy, Miloš Šálek, archiv Pardubický kraj, archiv Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej | Překlady: Karina Kurková | Grafické zpracování: Pavlína Teichmanová | Vydáno v roce 2021

TWIERDZA SREBRNA GÓRA

Twierdza Srebrna Góra to największa górska twierdza
w Europie. Ten imponujący obiekt zachęca do przyjazdu
nie tylko turystów, ale także odkrywców! Podczas zwiedza-

Ještěd / Jeszted
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EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY
TERYTORIALNEJ NOVUM (EUWT NOVUM)
Założycielami EUWT NOVUM są z polskiej strony Województwo Dolnośląskie oraz polskie części
Euroregionów Nysa i Glacensis, a z czeskiej strony
samorządowe Kraje Liberecki, Hradecki, Pardubicki
i Ołomuniecki oraz czeskie części Euroregionów.
EUWT NOVUM zostało założone 15. 09. 2015 roku.
w wyniku podpisania Umowy w sprawie założenia
europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej
oraz Statutu. Przedstawiciele wszystkich założycieli
dokonali aktu podpisana symbolicznie na najwyższej górze województwa dolnośląskiego i Czech, na
Śnieżce. 22. 10. 2015 roku w Muzeum Karkonoskim
w Jeleniej Górze odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie EUWT NOVUM, będące najwyższym
organem EUWT. Na tym posiedzeniu wybrano
członków Rady Nadzorczej oraz na sześcioletnią
kadencję dyrektora i wicedyrektora. Uzgodniono,
że w pierwszej kadencji dyrektorem będzie Polak
i został nim Bartosz Bartniczak, a wicedyrektorem
Czech, Miroslav Vlasák. Osobowość prawną EUWT
NOVUM uzyskało po wpisaniu do rejestru EUWT,
prowadzonego przez polskie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. Miało to miejsce w grudniu 2015
roku. Działalność EUWT rozpoczęło w styczniu 2016
roku. Główną misją EUWT NOVUM jest wspieranie

AtrAkcje turystyczne
w euroregionie glAcensis

Twierdza Srebrna Góra
Pevnost Srebrna Góra

KlaSzTor benedyKTynów w broumovie
benediktinský klášter broumov

polsko-czeskiej współpracy we wszystkich obszarach,
w których jest to potrzebne. Powołano 6 grup roboczych – ochrona zdrowia i bezpieczeństwo, zagospodarowanie i planowanie przestrzenne, problemy
administracyjne, współpraca gospodarcza, ochrona
środowiska oraz transport, do których założyciele
oddelegowali ekspertów w tych dziedzinach. Grupy
robocze definiują problemy, które następnie EUWT
stara się rozwiązać. Realizowano też kilka projektów
współfinansowanych nie tylko z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, ale też z programu INTERREG Central Europe. Bardzo ważny
i przydatny był projekt „Jak ratujecie u was?”, w
którym uczestniczyły pogotowia ratunkowe z województwa dolnośląskiego oraz krajów libereckiego,
hradeckiego i ołomunieckiego, odbywając wspólne
szkolenia, ćwiczenia i staże. Podkreślono także brak
polsko-czeskiej umowy międzyrządowej w sprawie
świadczenia usług ratownictwa medycznego, która
jest bardzo ważna dla mieszkańców tych terenów.
EUWT NOVUM stara się ściśle współpracować
z wszystkimi swoimi założycielami, a także z oboma
euroregionami przy wzajemnym wsparciu realizuje
kilka wspólnych projektów.

Jezioro bielawSKie, bielawa
Jezero bielawskie

KralicKi ŚnieżniK, STaré měSTo
Králický Sněžník

wieża widoKowa
na wielKieJ Sowie,
PieSzyce
rozhledna
na velké Sově

SzPiTal KuKS
Hospitál Kuks
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Rozhledny,
vyhlídkové věže
a místa dalekých rozhledů
v Euroregionu Glacensis
CZ

Projekt „Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis” współfinansowany jest ze środków EFRR
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REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY
Spółka Regional Development Agency, często nazywana RDA, została założona przez Euroregion
Glacensis i Dobrowolny Związek Gmin Region Orlické hory dnia 17. 08. 2000 roku w celu wdrażania
projektów transgranicznych. W pierwszych latach
działalności przede wszystkim obsługiwała administracyjnie projekty Phare CBC 99 oraz Interreg
IIIA. Obecnie główna działalność agencji obejmuje
sferę dotacji i dofinansowań. Zajmuje się ona przygotowaniem, opracowaniem wniosków projektowych
i zarządzaniem administracyjno-ekonomicznym projektami w różnych dziedzinach współfinansowanych
ze środków unijnych, państwowych i regionalnych.
To właśnie ścisła współpraca i powiązanie Euroregionu Glacensis i RDA przyczyniło się do zorientowania agencji na projekty z zakresu czesko-polskiej
współpracy transgranicznej, ponieważ agencja może
w swojej pracy korzystać z kilkuletnich doświadczeń
i znajomości polskich uwarunkowań.
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Spółka ma siedzibę w Rychnovie nad Kněžnou, a jej
placówki zamiejscowe mieszczą się w Ústí nad Orlicí oraz w Trutnovie. Agencja współpracuje przede
wszystkim z mniejszymi gminami, które nie mają
możliwości zatrudniania pracowników specjalizujących się w polityce dotacyjnej. Z usług RDA korzystają przeważnie podmioty publiczne reprezentowane
zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego,
jak i podmioty z sektora non-profit. Pracownicy
pomyślnie pomagali i także obecnie współpracują
przy realizacji projektów dotyczących przykładowo
turystyki, współpracy społeczności oraz wspomagają podmioty publiczne podczas różnych działań,
np. podnoszenia bezpieczeństwa na polsko-czeskim
pograniczu.
W czasie swojego istnienia RDA wypracowała sobie ważne miejsce wśród organizacji wspomagających rozwój na polsko-czeskim pograniczu, dzięki
czemu w ten sposób realizuje swoją misję.

JAK MIJAŁ CZAS

konferencja projektu „Tajemnice militarnych podziemi” / 5. 12. 2019

Hetman kraju hradeckiego z wizytą w euroregionie / 31. 5. 2017

Dvůr Králové, konferencja „Efekty środków pomocowych na współpracę
transgraniczną” / 5.–6. 9. 2018

Chrzest publikacji pn. Atlas historyczny
Euroregionu Glacensis / 21. 3. 2019

Minister Kultury RCz Lubormír Zaorálek
w czasie zwiedzania twierdzy Hanička / 2020

Konferencja międzynarodowa z okazji
20-lecia Regional Development Agency / 10. 9. 2020

Otwarcie inwestycji w twierdzy Stachelberg i zakończenie
projektu „Tajemnice militarnych podziemi” / 6. 12. 2019

Warsztaty w ramach projektu „Tajemnice
militarnych podziemi” / 6.–7. 11. 2019
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JAK MIJAŁ CZAS

Wizyta w Euroregionie Tatry / 19.–20. 7. 2021

Partnerzy projektu „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy”
na konferencji / Praga 17. 5. 2018

Prelekcje edukacyjne w szkołach nt. Polski / 2019

Konferencja inauguracyjna projektu „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy”,
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze / 17. 5. 2018

Polsko-niemiecki Euroregion Pro Europa Viadrina,
wyjazd studyjny / 10.–11. 5. 2018

Odebranie wyróżnienia podczas jubileuszowego 25. posiedzenia
Komisji Międzyrządowej ds. Polsko-Czeskiej Współpracy / 2019

Konferencja zamykająca projekt
„Czesko-Polski Szlak Grzbietowy” / 9.–10. 9. 2021

Członkowie z wizytą w Euregio Egrensis / 22.–24. 5. 2019

Spotkanie przedstawicieli polsko-czeskich euroregionów
z Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej / 2018

Spotkanie członków Komitetu Sterującego ds.
Opracowania Strategii EURG 2020+

Rozpoczęcie realizacji czesko-polskiego
projektu Hřebenovka / Hradec Králové 3. 4. 2018

Press trip w ramach projektu „Czesko-Polski
Szlak Grzbietowy“ / 12.–14. 7. 2021

Wyjazd studyjny do czesko-austriackiego
Euroregionu Silva Nortica / 6.–8. 6. 2018

Spotkanie uczniów z lektorami w ramach projektu
„Wykształcenie nie zna granic” / Szklarska Poręba, 13.–15. 9. 2021

Dzień kontrolny na budowie wieży widokowej na Czerńcu / 18. 9. 2020

Spotkanie koordynacyjne online w ramach projektu
„Czesko-Polski Szlak Grzbietowy” / 11. 5. 2021
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Otwarcie oznakowanej trasy Szlaku Grzbietowego
przy Ziemskiej Bramie / 31. 10. 2019

Uroczyste otwarcie wieży widokowej na Wielkiej Desztnej
– Czesko-Polski Szlak Grzbietowy / 26. 10. 2019

Otwarcie wieży widokowej i singletracku na Jagodnej / 8. 9. 2020

Zamknięte przejścia graniczne w okresie
pandemii Covid – 19 / kwiecień 2020

Wypuszczenie baloników
z przesłaniem Szlaku
Grzbietowego w Novym
Hrádku na wieży
widokowej na Šibeníku
/ 10. 9. 2021

Warszawa
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