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Nasze sąsiedztwo jest coraz bardziej normalne
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Kłodzko

W latach 2014-2018 pozyskaliśmy
22 miliony zł z funduszy europejskich.

Oto niektóre projekty, które realizujemy:
Tereny zielone

Rewitalizacja

7 kłodzkich skwerów i parków zmienia swój
wygląd. Powstają place zabaw, siłownie
zewnętrzne ,nasadzana jest
nowa roślinność, itp.
Miasto staje się jeszcze bardziej przyjazne.

Remont ul. Traugutta, placu
przy ul. Czeskiej, budowa placu zabaw
w Parku Strażackim. Utworzenie
Centrum Aktywności Lokalnej.
Stawiamy na rozwój.

Ścieżka rowerowa

Twierdza Kłodzko

4 kilometry ścieżki rowerowej,
biegnącej przez całe miasto.
Staramy się, aby Kłodzko stało się miastem
ekologicznym i atrakcyjnym dla rowerzystów.

Powstaje ścieżka historyczna wokół Twierdzy,
remontowana jest część fortyfikacji.
Nowa, ciekawa atrakcja dla mieszkańców
i turystów.

Wyposażenie pracowni
Kłodzkie szkoły otrzymały sprzęt
komputerowy i dydaktyczny.
Powstały profesjonalne pracownie
- informatyczne, biologiczne, chemiczne.

... i to nie jest

Dla seniorów
Warsztaty dla seniorów, Targi Senioralne,
integracja polsko-czeska, Dom Dzienny.
Nie zapominamy o potrzebach
starszych mieszkańców miasta.

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

REMONTY ULIC

KUSOCIŃSKIEGO
RODZINNA
SZPITALNA
WOJSKA POLSKIEGO
CZESKA
WALECZNYCH
PÓŁWIEJSKA
TRAUGUTTA
PARKINGI

SKATEPARK
REMONTY PRZEDSZKOLI
INWESTYCJE W SZKOŁACH
NOWE PLACE ZABAW
REMONT SAL
GIMNASTYCZNYCH
I HALI SPORTOWEJ
WYPOSAŻENIE SZKÓŁ
W SPRZĘT I POMOCE
DYDAKTYCZNE
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TOWAR NA MIARĘ
CZASU
Informacja jest towarem – ten przekaz usłyszałem po raz
pierwszy prawie 40 lat temu, na pierwszym roku studiów, na
wykładzie z teorii informacji. Wtedy – prawdopodobnie – nie
wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego jak ważny i ponadczasowy (jak niektóre piosenki Czesława Niemena) to był przekaz.
Jak każdy towar, informacja ma swoją cenę, która nie zawsze jest
miernikiem jej wartości (cena jako miernik wartości towaru – to
jedno z podstawowych pojęć ekonomicznych).
Żyjemy – czy nam się to podoba, czy nie – w epoce
informacyjnej, której immanentna cecha polega na ciągłym
„bombardowaniu” nas informacjami i danymi (dane to też
informacja). Dzisiaj praktycznie wszystko co nas otacza, to
informacja (nawet my sami, nasze gesty, ruchy, mimika, ubiór,
praktycznie cali jesteśmy jedną wielką informacją) różnego
kalibru. Wiele z tych informacji to zwykły szum informacyjny, który
„zagłusza” ukryte pod nim perełki. A propos perełek. Jakiś czas
temu rozgorzała – nie tylko w sieci – „wojna’ na słowa będąca
konsekwencją embarga nałożonego przez Putina na polskie
jabłka. Gdy embargo to, z faktu medialnego „ciałem się stało
i zamieszkało między nami” zaczęła się jazda. Winą obarczano
wszystkich – głównie ministra rolnictwa za słowo „ frajerzy”, bo
to przecież on odpowiada za politykę rolną (tę wschodnią też).
Wtedy także – na krótko – pojawiła się w Internecie wypowiedź
jednego ze znających temat profesorów, który stwierdził, że na
wschód „szły” tylko jabłka jednego ulubionego przez Rosjan
gatunku. W tym kontekście wypowiedziane przez ministra rolnictwa słowo „frajerzy” nabrało nowej, bezcennej wręcz, wartości.
Całkowicie się zgadzam. Trzeba być nie lada frajerem i mieć
klapki na oczach, aby działać jednokierunkowo i bez wyobraźni.

Przecież to mój biznes i ode mnie, a nie od tego czy innego ministra, zależy co, i dla kogo będę produkować. To, w jaki sposób
wykorzystujemy i interpretujemy przychodząca informację, zależy
tylko i wyłącznie od nas. Wartość i cena mają też niebagatelne
znaczenie. Zdarza się, że to co uznajemy za niewarte uwagi
(i lekceważymy to), po jakimś czasie okazuje się wręcz skarbem.
Ostatnie wybory prezydenckie i działania sztabów wyborczych
były znakomitym przykładem lekceważenia z jednej strony i umiejętnego wykorzystania informacji z drugiej. Jednych informacje
z sondaży uśpiły i usadowiły wygodnie w fotelach, innych zaś
zmobilizowały do działania. Informacja jest bardzo cenna, ale
jeszcze cenniejsza i ważniejsza jest tzw. informacja zwrotna czyli
to, w jaki sposób reagujemy na sygnały, które do nas docierają.
Nie wszystkie informacje docierają do nas w sposób bezpośredni. Z reguły rzucona w przestrzeń informacja jest niepełna
i ma wywołać u odbiorcy z góry określone emocje i … działania.
Zwykły, szary odbiorca informacji nie jest w stanie jej zweryfikować, czy i na ile jest wiarygodna, z jakiego źródła pochodzi,
i jak papuga (mnie też się to czasami zdarza, więc wiem o czym
mówię) powtarza i rozpowszechnia ją dalej. Wiele lat temu,
w trakcie pobytu w Grecji, napisałem krótki wiersz: – Nie rzucaj
nigdy słów na wiatr, bo porwie je w nieznane, nie wiem czy wiesz,
że słowa ranią bardziej niż kule ołowiane. Dlatego wagę słów
trzeba znać, nie miotać nimi na wsze strony, bo rzucić można łatwo
w twarz, a człowiek długo poraniony. I choć minęło ponad 20 lat
od napisania tych słów są one ciągle aktualne.
Krzysztof Kozik
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Poprawa infrastruktury drogowej
Powstają parkingi, remontowane są ulice.
Dbamy o to, aby mieszkańcom
i turystom było wygodniej.
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NASZE SĄSIEDZTWO
JEST CORAZ BARDZIEJ
NORMALNE
Wywiad z Panem Januszem Pierzyną Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – polskiego partnera Euroregionu Śląsk Cieszyński, Wójtem Jasienicy.

– Od 11 lat jest Pan Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – polskiego partnera
Euroregionu Śląsk Cieszyński. Jak z tej
perspektywy ocenia Pan dzisiejsze relacje polsko – czeskie, które jak wiadomo
obarczone historycznie (rok 1938 i 1968)
nie wyglądały najlepiej, a oba sąsiadujące
ze sobą narody, szczególnie w terenach
przygranicznych, nie pałały do siebie
zbytnią sympatią?
– Śląsk Cieszyński przez stulecia rozwijał
się jako jeden wielonarodowy„organizm”. Na

jego rozwój i miejscową gwarę wpływało
współżycie wielu grup etnicznych – Polacy,
Czesi, ale także Słowacy, Niemcy, Żydzi. Sytuacja pogorszyła się po obu wojnach światowych i mimo że starano się te negatywne
skutki dla miejscowej społeczności rozwiązywać w różny sposób to powstała bariera spowodowała przeszkodę w zharmonizowanym
rozwoju Śląska Cieszyńskiego. Pogarszająca
się z biegiem czasu przepustowość granicy,
wzrost liczby ludności napływowej i inne
przyczyny spowodowały, że mieszkańcy
coraz mniej interesowali się swoimi naj-

bliższymi sąsiadami. Wydarzenia 1989 roku
i następujące po tym zmiany polityczne
w obu krajach spowodowały jednak to, że
doszło do stworzenia możliwości wzajemnej
przygranicznej współpracy społeczności
lokalnych. Dzięki powstaniu Euroregionu
Śląsk Cieszyński, wejściu obu krajów do
Unii Europejskiej a potem także do strefy
Schengen powstały warunki, które w sposób
istotny umożliwiły likwidację negatywnych
skutków podziału dokonanego w 1920 roku.
Obecne relacje z Partnerami czeskimi są
bardzo dobre, realizujemy wiele wspólnych
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projektów, wspólnych przedsięwzięć. Także
na gruncie społecznym relacje są dobre.
Kontakty pojawiły się w sposób naturalny,
wraz z przemianami politycznymi w obu
krajach oraz ułatwiającą działalność ekonomiczną liberalizacją gospodarczą. Ostatnie
kilka lat pokazało, że nasze sąsiedztwo jest
coraz bardziej normalne.
– Powstanie Euroregionu Śląsk
Cieszyński datuje się na okres, kiedy
członkostwo Polski w UE było jeszcze
dość odległe. Jakie były wówczas (20
lat temu) najważniejsze wyzwania dotyczące nowego wymiaru współpracy
polsko-czeskiej i dlaczego takie, a nie
inne? Jakie bariery należało pokonać
w pierwszej kolejności, aby nawiązane
kontakty zaowocowały i przerodziły się
w wieloletnią współpracę?
– Euroregion powstał z prawdziwej,
oddolnej chęci współpracy. Na początku głównym problemem była przede
wszystkim niewystarczająca liczba przejść
granicznych oraz problemy związane ze
wzmożonym ruchem na istniejących przejściach granicznych, co utrudniało kontakty
i współpracę w strefie przygranicznej. Istniała jednak chęć budowania wzajemnego

zaufania, współpracy oraz współdziałania,
tworzenia wspólnej przyszłości. A więc na
początku przeszkadzały przede wszystkim
bariery komunikacyjne, ale także prawne,
bo wola współpracy była duża.
– W nocy z 30 kwietnia na 1 maja
2004 roku na deskach cieszyńskiego
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teatru, przedstawiciele obu stron Euroregionu podpisali Deklarację Cieszyńską. Jakie nadzieje wyrażano wówczas
na fali euforii związanej z wejściem obu
krajów do UE? Jak zweryfikowało je
kolejne 14 lat?
– Myślę, że tutaj nikt nie chce powrotu
do tamtych czasów. Mieszkańcy pograni-

Fundusz Mikroprojektów – plenerowa gra w szachy w zrewitalizowanym parku w Strumieniu
cd. na str. 6

Z HISTORYCZNEJ PERSPEKTYWY: DR JAN OLBRYCHT

Z dr Janem Olbrychtem, posłem do Parlamentu Europejskiego, współtwórcą
Euroregionu Śląsk Cieszyński rozmawia Jacek Broszkiewicz.
– W 1990 roku został Pan Burmistrzem Cieszyna, był Pan nim przez 2
kadencje. Jaki miało to wpływ na zaangażowanie się Pana w tworzenie Euroregionu?
– Na samym początku nie myśleliśmy
o euroregionie. Wiedzieliśmy dobrze, że to,
co nas czeka, to co musimy jak najszybciej
zrobić, to nawiązać bliską współpracę
z Czeskim Cieszynem. Podjęliśmy takie
próby na samym początku i nie działo
się to w próżni. Miałem okazję już wcześniej, przed wyborami samorządowymi,
kontaktować się z czeskimi opozycjonistami, z którymi razem uczestniczyliśmy
w demonstracji pod hasłem „Nigdy więcej bratniej pomocy” – był to rok 1988.
Miałem wtedy okazję poznać czeskich
opozycjonistów, którzy później weszli do
samorządów (tyle, że nie do Czeskiego
Cieszyna). Dlatego też, kiedy zostałem bur-
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mistrzem, to dosyć szybko próbowałem
nawiązać kontakt ze starostą Czeskiego
Cieszyna. Początki były dosyć chłodne.
– Mamy przecież za sobą bagaż nie
tylko roku 1968 ale także rok 1938…
– Trzeba pamiętać o tym, że cały Śląsk
Cieszyński jest bardzo mocno naznaczony historycznie. Mam tu na myśli przede
wszystkim doświadczenia wojny czesko-polskiej z lat 1919-1920 i, będącego jej
wynikiem, podziału Śląska Cieszyńskiego.
Cieszyn został podzielony nie w wyniku
pokojowych uzgodnień lecz w wyniku
porozumień zawartych po wojnie. To także
problemy funkcjonowania mniejszości
polskiej. Nawiązywanie kontaktów wymagało zatem niezwykłej ostrożności. Dość
szybko stanęliśmy przed problemami,
które trzeba było rozwiązać wspólnie.
Podam tylko 2 przykłady: gdy Olzą płynęła

ropa (bo ktoś ją do niej wpuścił) to musieliśmy działać wspólnie. Drugi przykład
to skumulowanie się po obu stronach
granicy ciężkiego ruchu samochodowego.
Wspólnie ze Starostą Czeskiego Cieszyna
rozładowywaliśmy te korki. Krok po kroku,
ponieważ miasta są powiązane ze sobą
i stanowią jeden organizm miejski, przekonywaliśmy się do siebie i nabieraliśmy
zaufania. Gdy już nawiązaliśmy pierwsze
kontakty, to zaczęliśmy wykorzystywać
pewne symbole np. święta. Stąd wzięło
się Święto Trzech Braci. Korzystaliśmy
z doświadczeń zachodnich, współpracy urzędników czy inżynierów; chodziło
także o wzajemne udostępnienie planów
miast, aby nie dochodziło do sytuacji,
że po jednej stronie rzeki jest park a vis
a vis wysypisko śmieci. Na takie decyzje
Starosta Czeskiego Cieszyna musiał uzyskać zgodę z Pragi, więc nie było to takie

łatwe. Potwornie trudne, ale zakończone sukcesem, okazało się bezpośrednie
połączenie telefoniczne tzw. czerwona
linia pomiędzy Burmistrzem Cieszyna
a Starostą Czeskiego Cieszyna. Później
zaczęliśmy poszerzać działania na obszar
całego powiatu cieszyńskiego i powołaliśmy do życia Związek Komunalny Ziemi
Cieszyńskiej. Tego typu struktury zaczęły
powstawać także po czeskiej stronie i w
większym gronie – burmistrzów i wójtów
– zaczęliśmy działać na szerszą skalę.
– Czy może Pan podać kilka przykładów?
– Walczyliśmy wspólnie o wybudowanie przejścia granicznego w Istebnej

Manifestacja w Cieszynie 19 maja 1989 roku.

Jasnowicach, aby mieszkańcom tamtych sąsiadujących ze sobą miejscowości ułatwić przechodzenie przez granicę
i skrócić drogę. Problem rozstrzygano na
szczeblu centralnym, w Pradze i Warszawie
Udało się tylko dlatego, że wójtowie i burmistrzowie obu stron współpracowali ze
sobą. Wspólnie walczyliśmy także o przejście w Lesznej Górnej, o przyspieszenie
budowy dróg ekspresowych BielskoCieszyn i dalej w kierunku Ostrawy.
Najpierw budowana była współpraca
i zaufanie, poznawaliśmy się wzajemnie
a dopiero później doszliśmy do wniosku,
że trzeba by to jakoś sformalizować
i powołaliśmy do życia Euroregion Śląsk
Cieszyński. Teraz obchodziliśmy 20 lecie

podpisania porozumienia o powołaniu Euroregionu; współpraca (zanim to nastąpiło)
zaczęła się 4-5 lat wcześniej. W momencie
podpisania zmienił się kontekst, pojawiły
się pieniądze z funduszy przedakcesyjnych (Phare, CBC). Okazało się wtedy,
że ta nawiązana wcześniej współpraca
i wzajemne zaufanie skutkowało tym, że
byliśmy w stanie wspólnie występować
o pieniądze na realizację projektów, także
tych infrastrukturalnych.
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TO BYŁA PRACA OD PODSTAW

Z HISTORYCZNEJ PERSPEKTYWY: DR JAN OLBRYCHT

– Czy było coś czego, mimo usilnych starań z obu stron, nie udało się
zrealizować?
– Próbowaliśmy uruchomić wspólną
komunikację (linię autobusową) ale nie
było zgody obu ministrów spraw zagranicznych.
– Chciałem zapytać o pewną specyfikę, która – mam nadzieję – nie wywoła w Panu odruchu poprawności
politycznej. To, o czym Pan mówił, ten
pragmatyzm i praktycyzm cechujący
Czechów wyznacza pewien rys społecznościowy po obu stronach granicy. Czy
to pańskim zdaniem miało i ma wpływ
na działanie ludzi, nie tylko w ramach
Euroregionu?
– My dobrze wiedzieliśmy, że gdybyśmy zaczęli współpracę od fanfar, czercd. na str. 7
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cd. ze str. 5

NASZE SĄSIEDZTWO JEST
CORAZ BARDZIEJ NORMALNE
cza naprawdę odczuli, ile nam dała Unia
Europejska i jakie ułatwienia oznacza
przede wszystkim brak kontroli na granicach. 10 lat od wejścia do strefy Schengen
to dużo aby przyzwyczaić się do wygody
i swobodnego podróżowania. To dużo,
aby zapomnieć o tym, że przed każdym

działaniach nieinwestycyjnych czy administrowaniu Funduszem Mikroprojektów.
Najlepszym przykładem na obronę tej tezy
jest realizacja przez Stowarzyszenie „Olza”
czyli stronę polską naszego Euroregionu
(razem z Partnerami z obu stron granicy)
jednego z większych projektów inwestycyjnych Programu Interreg V-A Republika
Czeska – Polska czyli „Postindustrialnego
dziedzictwa pogranicza”. Staramy się być

Fundusz Mikroprojektów – warsztaty graffiti młodzieży z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny

– Obecnie sztandarową forma współpracy realizowaną przez Euroregion jest
Fundusz Mikroprojektów. Czy zawsze
tak było? Czy w ramach Euroregionu
realizowane były większe projekty, np.
infrastrukturalne, jeżeli tak, to proszę
o przykłady takich inwestycji i o wyjaśnienie dlaczego nie odgrywają one
obecnie już takiej roli, jak kiedyś.
– Fundusz Mikroprojektów zawsze
stanowił ważny element działalności euroregionalnej. Jednakże wcześniej były
realizowane także projekty mające charakter inwestycyjny, np. inwestycje z zakresu
komunikacji drogowej. Obecnie – gdy dostępność środków jest większa, a trudności
formalne mniejsze – działania inwestycyjne
realizowane są głównie przez samorządy,
a Euroregion przede wszystkim wspiera te
działania swoją wiedzą i dotychczasowym
doświadczeniem. Nie jest to jednak zasada,
że jako Euroregion skupiamy się tylko na
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elastyczni, potrzebni, ale przede wszystkim
„nasłuchujemy” potrzeb pogranicza i na
nie staramy się odpowiadać.
– Jakie najważniejsze i jakiej wartości projekty realizowane są w bieżącej
perspektywie finansowej 2014-2020
(ogólnie i konkretnie może na przykładzie Pańskiej gminy)?
– W bieżącej perspektywie finansowej
realizowane są przede wszystkim projekty
podnoszące dotychczasową współpracę

– Proszę opisać doświadczenia Euroregionu we wdrażaniu Funduszu Mikroprojektów?
– Przed wejściem do Unii Europejskiej
Euroregion wdrażał Fundusz Małych Projektów w ramach pomocy przedakcesyjnej
tj. Phare CBC od edycji 1999. Poprzez kolejne edycje Phare CBC, a po wejściu do
UE w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
Interreg IIIA, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej aż po obecnie realizowany Program Interreg VA. Nasze
dotychczasowe doświadczenia pokazują,
że chęć współpracy instytucji, realizacji
wspólnych projektów jest duża, jednakże
ogranicza ją wiele formalności związanych
z ich wdrażaniem oraz przedłużający się
proces zwrotu środków i brak zaliczek, co
w znacznym stopniu utrudnia pracę przede
wszystkim organizacjom pozarządowym.

Fundusz Mikroprojektów – Noc Andersena w cieszyńskiej bibliotece

Fundusz Mikroprojektów – mała infrastruktura na Trójstyku granic polskiej, czeskiej i słowackiej

– Jaka jest łączna wysokość środków
unijnych pozyskanych przez euroregion
w całym dwudziestoleciu? Rozpoczęły
się prace nad przyszłym (2020-2027)
budżetem UE i wiadomo, że będzie on
nie tylko skromniejszy, ale i inne będą
priorytety. Czy obawy, że ofiarą tych

cięć padnie współpraca w ramach euroregionów są uzasadnione? Co się Panu
marzy na trzecią dekadę tego stulecia?
– Łącznie w Euroregionie od Phare CBC
do POWT CZ-PL 2007-2013 zrealizowano
511 mikroprojektów na łączną wartość
ok. 6 mln euro a w bieżącej perspektywie

finansowej zakontraktowano kolejnych
ponad 100 projektów. Ponadto partnerzy
Euroregionu zrealizowali ponad 100 projektów własnych wartych blisko 10 mln
EUR. W dziesiątki milionów EUR idą z kolei
projekty współpracy samorządów i instytucji, którym Euroregion pomagał w ich
pozyskaniu. Jeżeli już dziś jako Euroregion
dokonaliśmy wspólnie tak wiele, to następne lata, nowe możliwości otwierają przed
społecznościami polską i czeską, a także samorządami, kolejne etapy współdziałania,
rozszerzania i zacieśniania dotychczasowej
współpracy ponad granicami, niezależnie
od sumy wartości przyznanych środków.
A co mi się marzy… żebyśmy byli zwyczajnie potrzebni przez kolejne lata i realnie wspierali polsko-czeską współpracę.
Tylko tyle i… aż tyle.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Krzysztof Kozik

Z HISTORYCZNEJ PERSPEKTYWY: DR JAN OLBRYCHT
cd. ze str. 5

TO BYŁA PRACA OD PODSTAW
wonych dywanów i innych tego typu
fajerwerków to nic by z tego nie wyszło.
Czesi są bardzo pragmatyczni, więc my
też musieliśmy pójść w tym kierunku.
Społeczność cieszyńska jest specyficzna
z kilku powodów. Ludzie mieszkający na
granicy inaczej się zachowują. Na to nakłada się problem relacji pomiędzy Polakami
i Czechami i Polakami na Zaolziu a także
wielokulturowość i wielowyznaniowość
społeczeństwa. Reformacja spowodowała
na Śląsku Cieszyńskim to, że mamy tutaj
wszystkie odmiany chrześcijaństwa. To
jest taki tygiel, w którym wymieszane są
elementy międzynarodowe, graniczne
i religijne, co powoduje bardzo specyficzną
sytuację i mentalność i pojawia się pytanie
– jak z tym żyć?
– Czy to jest atut?
– Tak. To widać szczególnie teraz
gdy chodzi o sprawy europejskie. U nas
na Śląsku Cieszyńskim tolerancja nie
oznacza, że się kogoś toleruje dlatego,
że jest mniejszy czy słabszy. To jest tolerancja w rozumieniu i traktowania się
po partnersku. To jest bardzo trudne
i wymaga pozytywnego nastawienia
i zrozumienia, takiej tolerancji w sensie
starania się zrozumienia innych i ich
sposobu myślenia. Jak na to nałożymy
wszystkie zaszłości historyczne i gra-

niczne to mamy do czynienia z bardzo
ciekawym miejscem.
– Ciekawe miejsce, a jednocześnie
mamy do czynienia z drugim, czy nawet
trzecim, pokoleniem rosnącym po obu
stronach właściwie nie istniejącej granicy.
– Nie, nie. Tu muszę Pana skorygować.
To co widać w Cieszynie bardzo wyraźnie,
ta współpraca transgraniczna była budowana jeszcze w okresie, gdy granica była
dosyć ściśle strzeżona, a można było ją
przechodzić na podstawie listu od członka
najbliższej rodziny. Wtedy stosowaliśmy
różne ciekawe sztuczki, na przykład wykorzystując ludzi kultury. Robiąc festiwale: teatralny i filmowy udało się nam
przekonać Straż Graniczną i bilet do kina
czy teatru traktowany był jak list członka
najbliższej rodziny. Wraz z upływem czasu
robiliśmy coraz więcej projektów wspólnych, zmieniał się także status granicy
poprzez redukowanie form kontroli aż do
wprowadzenia zasad układu z Schengen.
W momencie pełnego otwarcia granic
oprócz momentów euforii po obu stronach
pojawiały się także zachowania sceptyczne.
Byli tacy, którzy obawiali się, że po całkowitym otwarciu granic nastąpi radykalny
przepływ i wykupywanie towarów. Myśmy się tego nie obawiali. W czasie, gdy

byłem burmistrzem, mieliśmy w Cieszynie 8 targowisk i codziennie liczba osób
wchodzących do Polski kształtowała się
pomiędzy 50 a 200 tysięcy (!) – tłum szedł
całą szerokością ulicy. Przyjeżdżali nawet
ludzie spod granicy austriackiej i na naszych targowiskach wykupywali wszystko.
W tym mieście jest to bardzo wyraźnie
widoczne – granica została otwarta, ale
nie zniknęła. To jest bardzo istotne.

2018

wyjazdem potrzebny był paszport, o kolejkach i kontroli celnej. Napływ środków
z Unii Europejskiej to także inwestycje, np.
w infrastrukturę drogową czy w infrastrukturę współpracy. Podstawowe zasady Unii
Europejskiej – swobodne przemieszczanie
ludzi, towarów i kapitału, tworzą w naszym
regionie przestrzeń dla stałego i efektywnego współdziałania w różnych obszarach
społecznej aktywności.

na wyższy poziom, projekty koncepcyjne,
wspierające rozwój turystyki w regionie.
Gmina Jasienica realizuje przede wszystkim projekty, które mają na celu rozwój
turystyki w gminie, co wciąż jest jej słabą
stroną, mimo w miarę atrakcyjnego położenia i bliskości dużych centrów turystycznych. Obecnie przygotowywany jest
projekt we współpracy z gminami Nydek,
Wędrynia i Goleszów oparty o próbę promocji i udostępnienie naszego wspólnego
dziedzictwa wynikłego z rewolucji przemysłowej na Śląsku Cieszyńskim. Odwołujemy
się więc do pierwszej maszyny parowej
autorstwa Józefa Bożka (pochodzącego
z Bierów, jednego z sołectw gminy Jasienica), przez tradycje wydobycia i wytopu
rud żelaza w Nydku, wypalania wapna
w Wędryni czy wytwarzania cementu
w Goleszowie. Chcemy lepiej i atrakcyjnej
pokazać to dziedzictwo, które zmieniło
nasz wspólny dom jakim jest pogranicze
polsko-czeskie.

– To ciekawe, co Pan mówi. W jaki
sposób funkcjonuje ta granica?
– Granica istnieje, granica dzieli dwa
miasta (sformułowania – jedno miasto
podzielone granicą, używamy dla celów
promocyjnych). Tak naprawdę to są dwa
miasta, ludzie mieszkający po obu stronach
wzajemnie się przemieszczają i jest granica,
która jest otwarta.

cd. na str. 10
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WSPÓŁPRACUJEMY
I WSPÓLNIE TWORZYMY
DOBROBYT POGRANICZA …
Leży w obszarze przygranicznym południowej Polski oraz
północno-wschodnich Czech, w bliskim sąsiedztwie Słowacji;
rozciąga się na obszarze 1730 km2 i zamieszkuje 672 tys.
mieszkańców, z czego 360 tys. po stronie czeskiej. Liczba
członków: 17 po stronie polskiej, 46 po czeskiej. Euroregion
sięga od Godowa i Jastrzębia–Zdroju po Istebną po stronie
polskiej i od Bohumina po Hrčavu po stronie czeskiej. Na
jego terytorium znajduje się największe przejście graniczne na południu Polski, Cieszyn–Boguszowice – Chotěbuz,
a największym atutem jest jego atrakcyjność turystyczna.
Powstał 22 kwietnia 1998 roku na mocy umowy pomiędzy Regionálním sdružením pro česko-polskou spolupráci
Těšínského Slezska, w skład którego wchodzą: Sdružení obcí
Jablunkovska, Svaz obcí okresu Karviná a Regionální rada
rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci reprezentującego
stronę czeską a Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy
Regionalnej „Olza“ reprezentującego stronę polską.
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Janusz Pierzyna – wójt gminy Jasienica i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” rozpoczął
swe wystąpienie słowami: – Słyszeliśmy słowa naszego hymnu
„Ojcowski dom, to istny Raj, dar Ojca niebieskiego“. My tu na Śląsku
Cieszyńskim z tym sie utożsamiamy i tak to postrzegamy. Każdy z nas
w różnych częściach świata i bez tego hymnu tak postrzega miejsce,
w którym się urodził. Tu na Śląsku Cieszyńskim nikomu nie trzeba
tego tłumaczyć. Pan Bóg dał miejsce, narzędzia i pierwszych ludzi,
którzy tu zostali. Później była historia. Mówił następnie o historii
powstania UE, począwszy od Europejskiej Wspólnoty Węgla
i Stali na ostatnim rozszerzeniu kończąc i ważnych dla każdego
Europejczyka datach. – W czasie tego dwudziestolecia była możliwość korzystania z wielu programów, które zostały skierowane
na pogranicze. Na początku był to promujący współpracę rejonów
przygranicznych Phare CBC, małe projekty, z którego Polska uzyskała
w latach 1994-2003 537 mln €. Nie byłoby tego, gdyby nie ludzie. Te
pieniądze były potrzebne na wzmocnienie i poszerzenie dotychczasowej współpracy. Pamiętajmy, że powierzchnia euroregionów
na polsko-czeskim pograniczu to 29700 km2 po stronie polskiej
i 20600 km2 po stronie czeskiej, a tereny te zamieszkiwane są przez
5 milionów osób, z czego większość bo 3,2 mln po stronie polskiej.
(Jubileuszowy wywiad z Januszem Pierzyną zamieszczamy na

Okolicznościowe życzenia i gratulacje przedstawicieli Euroregionów z południowych granic Polski (H.Jasiński, ARC SRiWR „Olza”)

W pierwszej kolejności gromkie brawa przywitały siedzącego
w pierwszym rzędzie dr Jana Olbrychta eurodeputowanego
i pierwszego przewodniczącego Stowarzyszenia, człowieka
któremu Euroregion zawdzięcza swoje powstanie i istnienie.
Powitano także Konsula Generalnego RP w Ostawie Janusza
Bilskiego oraz reprezentujące samorząd województwa śląskiego:
Sylwię Cieślar – wiceprzewodniczacą Sejmiku Województwa
Śląskiego – i radną Danutę Kożusznik.
Kolejno i na przemian witano gości przybyłych z obu stron
Olzy – samorządowców reprezentujacych 17 polskich członków
stowarzyszenia: Brennej, Chybia, Cieszyna, Dębowca, Godowa,
Goleszowa, Hażlacha, Istebnej, Jasienicy, Jastrzębia-Zdroju,
Jaworza, Skoczowa, Strumienia, Ustronia, Wisły, Zebrzydowic
i Powiatu Cieszyńskiego; czeskich członków Stowarzyszenia
reprezentowali samorządowcy z miejscowości: Horní Suchá, Petřvald, Chotěbuz, Hrčava, Bystřice, Český Těšín, Karviná, Vendryně,
Havířov, Písek oraz kilkunastu posłów z regionu, z senatorem
Jerzym Cienciałą na czele, Na jubileusz przybyły także delegacje
polskich Euroregionów z pogranicza PL/CZ – Beskidy (z Dyr.
Biura Marcinem Filipem), Pradziad (z Przew. Radosławem
Roszkowskim – Starostą Prudnickim), Silesia, (z Dyr. Biura
Darią Kardaczyńską) i pogranicza PL/SL – Karpaty (z Wiceprzewodniczacym Dawidem Laskiem) i Tatry (z Dyr. Biura
Michałem Stawarskim).
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili także: przedstawiciele służb mundurowych, instytucji kultury i sztuki, Uniwersytetu
Śląskiego, Wyższej Szkoły Biznesu, firm współpracujących, sektora
pozarządowego (ngo), Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V–A CZ-PL w województwie śląskim, beneficjenci
projektów oraz byli samorządowcy i pracownicy biur.
Z pogranicza francusko-niemieckiego, przybyła delegacja
zaprzyjaźnionego od lat Eurodystryktu Pamina, z Dyrektorem
Patricse‘m Harsterem na czele. Francuscy przyjaciele odwiedzili
do południa drewniany kościół w Bielowicku i wizytowali zamek
w Grodźcu Śląskim.
Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli niedoczekawszy jubileuszu.

Wyróżnieni Medalem za wspieranie współpracy przygranicznej (H.Jasiński,
ARC SRiWR „Olza”)

str. 4-6 – przyp. red.).
Dr Jan Olbrycht – eurodeputowany, przewodniczacy Grupy
Urbact w PE, w swym wystąpieniu mówił na temat Euroregionu
jako narzędziu kreowania współpracy transgranicznej w kontekście doświadczeń europejskich oraz znaczeniu współpracy
transgranicznej jako głównego czynnika budujacego zaufanie i wpływającego na przełamywanie historycznych oporów
i animozji. – Współpraca transgraniczna to jest coś innego niż
miasta bliźniacze – to współpraca sąsiadów, których dzieli granica.
Powstała zaraz po wojnie na granicy francusko-niemieckiej, z intencją bardzo czytelną. Chodziło o to aby próbować przekonać do
siebie mieszkańców zwaśnionych stron, by wzajemnie się poznali,
by zaczęli ze sobą rozmawiać, by sobie zaufali, aby się, krok po
kroku się poznawali, w bardzo trudnej sytuacji i przy bardzo złych
doświadczeniach historycznych. (… ). Kluczowe jest budowanie
mostów zaufania, a reszta to są tylko środki. Ludzie, którzy to robią
wykazują się niezwykłą odwagą. W imieniu tych wszystkich, którzy
zaczynali chciałbym państwu podziękować, że to co zrobiliśmy na
początku zostało przez was prowadzone dalej. (Obszerny wywiad
z dr Olbrychtem prezentujemy wewnątrz numeru na stronach
4-7 – przyp. red.).
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Patrice Harster – Dyrektor Generalny Eurodystryktu Pamina: – Dlaczego tutaj dzisiaj jestem? Otóż po raz pierwszy byłem
w Cieszynie w 2000 roku, gdy pełniłem funkcję Dyrektora ds. współpracy z zagranicą w departamencie Dolnego Renu; wtedy właśnie
poznałem pana Jana Olbrychta Marszałka Województwa Śląskiego,
b. burmistrza Cieszyna. To właśnie Pan Olbrycht przypieczętował
moje przeznaczenie; bez tego nie byłbym tutaj dzisiaj. Nasza praca
polega na tym, aby zmagać się z problemami, które pojawiają się
na terenach przygranicznych; ta praca, właściwie nie ma końca.
Jak podaje Komisja Europejska, 30% ludności Europy mieszka
w terenach przygranicznych i bardzo ważne jest abyśmy potrafili
stworzyć wartość dodaną na naszych terenach. Zachęcam do kontynuowania naszej współpracy. Chciałbym życzyć dalszej owocnej
współpracy w waszym Euroregionie. Uważam, że kiedy granice się
zacierają to można wreszcie realizować marzenia. Życzę Państwu
abyście z całą mocą realizowali swoje marzenia.
21 marca 2018 roku Rada Euroregionu Śląsk Cieszyński –
Těšínské Slezsko ustanowiła dzień 22 kwietnia Dniem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Téšínské Slezsko – Obchody będą
sprowadzały się, w wymiarze wewnętrznym, do wywieszenia flagi
na budynkach samorządów i instytucji; flaga ta będzie nam także
towarzyszyła w trakcie imprez transgranicznych. Można ją będzie
także wieszać, obok flagi państwowej, w święta narodowe. Przede
wszystkim ma to być dzień pełen zdarzeń promujących współpracę
transgraniczną – poinformował Dyrektor Kasperek prezentując
jednocześnie flagę Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Nie mniej ważnym punktem programu było podpisanie
jubileuszowej deklaracji współpracy na rzecz wymiany dobrych
praktyk pomiędzy Euroregionem a Eurodystryktem PAMINA.
Przy dźwiękach sygnału Euroregionu deklarację tą podpisali – J.
Pierzyna, L. Raszyk i P. Harster. Osoby zasłużone dla współpracy
transgranicznej wyróżnione zostały Medalem Euroregionu Śląsk
Cieszyński – Téšínské Slezsko. Otrzymali je: Patrice Harster, Eduard Heczko, Marian Janecki, Janusz Pierzyna, Danuta Rabin,
Vit Slováček i Petr Staňo. Po raz pierwszy przyznano także
Honorową Szarfę Euroregionu Śląsk Cieszyński-Téšínské Slezsko.
Tym najwyższym euroregionalnym wyróżnieniem uhonorowani
zostali: Václav Laštůvka oraz Jan Olbrycht. Sejmik Województwa
Śląskiego wyróżnił z kolei Euroregion Złotą odznaką Honorową
za zasługi dla Województwa Śląskiego, którą wręczyły wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Ślaskiego – Sylwia Cieślar
oraz radna Danuta Kożusznik.
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W przedostatnią kwietniową niedzielę, dokładnie 20 lat od
powstania w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie miała
miejsce międzynarodowa konferencja podsumowująca i promująca 20 lat istnienia Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské
Slezsko zrealizowana w ramach projektu „JUBILEO. Podsumowanie
i promocja dorobku współpracy transgranicznej w Euroregionie
Śląsk Cieszyński“ dofinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska –
Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Wchodzących do Teatru gości witał „Olziaczek“ – maskotka Euroregionu
– Těšínské Slezsko, hostesy w strojach cieszyńskich rozdawały
okolicznościowe piny a w foyer teatru dostępna była wystawa
poświęcona 20-leciu Euroregionu i jego rówieśnikowi – przeglądowi „Kino na granicy“.
Jubileuszową galę prowadzili
wspólnie (w swoich językach) Bogdan Kasperek – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy
Regionalnej „Olza“ (polski partner
– na zdjęciu obok) i Tomáš Balcar –
Dyrektor Biura Regionální sdruženi
územni spolupráce Těšínského Slezska (czeski partner) a zainaugurował
ją Chór „Hejnał Mazańcowice“ z gminy Jasienica odśpiewaniem pieśni:
„Płyniesz Olzo“, „Pojedziemy na łów“ oraz „Hymnu Trzeciego
Tysiąclecia“ ( solistom akompaniowała na fortepianie Agnieszka
Klimasara ). Ostatnią pieśń „Ojcowski Dom“ będącą swoistym
hymnem Cieszyniaków, zebrani goście wysłuchali na ... stojąco.
„Dwadzieścia lat temu w budynku filii Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie czterech ludzi pogranicza podpisało umowę Euroregionu Ślask Cieszyński. Podpisali ją w taki sposób, że Euroregion zdał
swój egzamin, bo dzisiaj obchodzimy dwudziestolecie“. – rozpoczął
Bodgan Kasperek.

JUBILEUSZ EUROREGIONU – ŚLĄSK CIESZYŃSKI

Podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy Euroregionem Śląsk Cieszyński –
Těšínské Slezsko a Eurodystryktem Pamina (H.Jasiński, ARC SRiWR „Olza”)
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WSPÓŁPRACUJEMY...
Dr Radosław Ostałkiewicz – wójt gminy Jaworze: – Dzięki obecności w strukturach
Euroregionu mogliśmy m.in. odnowić amfiteatr, wyremontować chodnik wzdłuż ul. Zdrojowej oraz umożliwić młodzieży z gimnazjum
wymianę zagraniczną Polska-Czechy. Już
wkrótce w ramach polsko-czeskiego projektu przy UG Jaworze powstanie Arboretum (termin realizacji projektu to czerwiec
2018 r.). Nasza gmina współpracuje z 10

Uroczystość uświetnił galowy występ Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej (H.Jasiński, ARC SRiWR „Olza”)

miejscowościami za Olzą, skupionymi w ramach Sdružení obcí povodí Stonávky, tj. Dolní
Tošanovice, Hnojník, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Řeka, Ropice, Smilovice, Střítež,
Třanovice, Vělopolí. Oprócz szkół z gminami
czeskimi współpracuje również nasza Ochotnicza Straż Pożarna, Liga Morska i Rzeczna
oraz Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. Euroregion nie jest dla mnie
tajemnicą, gdyż przez okres perspektywy
finansowej Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 pracowałem społecznie jako
ekspert ds. oceny mikroprojektów – w tym
czasie oceniłem kilkadziesiąt projektów pod
względem ich wpływu na jakość współpracy
zagranicznej, której poziom muszę uznać
za bardzo wysoki. W 2003 roku pozyskałem dla Gminy Jaworze jedną z pierwszych
dotacji na projekt „Europa Jaworzu – Jaworze
Europie” w wys. ponad 17 tys. € – dla mnie
wtedy była to kolosalna kwota, której nigdy
nie zapomnę...

W przerwie konferencji w teatralnym
foyer otwarto wystawę 20 lecia Euroregionu
i „Kina na granicy”. Część artystyczną swoimi
występami uświetnili: „Gimnaści” z Wędryni
oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
im. J. Marcinkowej. Jubileuszowe świętowanie zakończyła uroczysta kolacja w Browarze Zamkowym w Cieszynie; gościom
przygrywał zespół AMPLI FIRE ze Stonawy.
23 kwietnia w Hotelu Vitality w Wędryni odbył się z kolei panel dyskusyjny
poświęcony funduszom mikroprojektów
i wymianie dobrych praktyk pomiędzy
pograniczem francusko-niemieckim a polsko-czeskim. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów lokalnych oraz
przedstawiciele Eurodystryktu PAMINA.
Miała również miejsce tzw. „Spartakiada
Euroregionalna” - sportowa rywalizacja
przedstawicieli euroregionów i partnerów
z Francji i Niemiec.
Krzysztof Kozik

Z HISTORYCZNEJ PERSPEKTYWY: DR JAN OLBRYCHT
cd. ze str. 7

TO BYŁA PRACA OD PODSTAW

– Czyli jest realizowany postulat pewnej
odrębności i poszukiwania punktów stycznych a nie wyłącznie tylko wymieszania.
– Byli tacy, którzy obawiali się, że nastąpi wymieszanie i utrata charakterystycznej
specyfiki. Ja to obserwuję jako mieszkaniec
Cieszyna (od 30 lat) – choć granica fizycznie nie istnieje, to funkcjonuje w mentalności. W gruncie rzeczy pomimo bliskiej
współpracy i wspólnego działania nie
zaniknęła odrębność. Polacy doskonale
wiedzą gdzie jest granica; granice zawsze
dzielą. To, że my się z nimi przyjaźnimy,
współpracujemy i współdziałamy to jest
bardzo pozytywne, ale nie powoduje w jakikolwiek sposób, że to się zlewa w jedną
całość. Ludzie coraz bardziej dbają o własne tradycje, stroje, potrawy regionalne.
Im bardziej się integrujemy, tym bardziej
dbamy o tożsamość i odrębność.
– Czy taką samą tezę można zastosować do stwierdzenia, które wypowiedział 17 lat temu śp. marszałek
Płażyński, że „im większy jest postęp
demokracji tym więcej środowiska
formalne i nieformalne domagają się
pomocy państwa”?
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– Te mechanizmy nie są
jednokierunkowe. Demokracja
wymaga samodzielności, odpowiedzialności za swoje czyny
i swoje życie. Im bardziej jest
demokratycznie, tym bardziej
człowiek musi być świadomy
tej odpowiedzialności za siebie,
a im bardziej jest odpowiedzialny za siebie, tym bardziej czuje
potrzebę pomocy i wtedy szuka
wsparcia. Choć to wydaje się logicznie sprzeczne, to jednak tak
jest. Demokracja to poruszanie
się w sferze wolności.

DLA ZWYCZAJNYCH
I TYCH SPECJALNEJ
TROSKI
W celu podniesienia jakości i efektywności nauczania ogólnego w szkołach powiatu
bielskiego oraz wzrost ich konkurencyjności
i atrakcyjności, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
dla uczniów z trudnościami w przyswajaniu
elementarnej wiedzy oraz pozalekcyjnych
– różnych form rozwijających uzdolnienia,
a także doradztwa edukacyjno-zawodowego
Starostwo Bielskie realizuje m. in. projekt
„KLUCZOWI CYFROWI” – przewidziany dla 650
uczniów czterech szkół powiatu bielskiego:
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych (Technikum oraz Zasadnicza
Szkoła Zawodowa)
Zespół Szkół Silesia (Technikum)
Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie
Powiatowy Zespół Placówek Szkoła
Mistrzostwa Sportowego Szczyrk
(Gimnazjum i Liceum).
Okres realizacji: 1.08. 2016 - 31.07 2018 r.
Całkowita wartość projektu 1.380 545,46 PLN
w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 1.242.490,91 PLN;
138 054,55 - wkład własny powiatu i wnie-

siony w postaci niefinansowej (wynajem sal
lekcyjnych na zajęcia projektowe). Projekt
przewiduje zakup pomocy dydaktycznych IT
w tym 58 laptopów, 13 tablic interaktywnych,
3 urządzeń wielofunkcyjnych, drukarki 3D, 5
rzutników i ekranów projekcyjnych, telewizora, kamery i wizualizera, programów multimedialnych, interaktywnych podręczników,
czasopism naukowych, map interaktywnych
i tradycyjnych itp.
„DAJ MI SZANSĘ – DOCEŃ MNIE!” skierowany do 59 uczniów i 31 uczennic
Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach. Realizowany ramach
RPO Województwa Śląskiego 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny), Priorytet XI.
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego.
Projekt przewiduje zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze (informatyka, matematyka,
przyroda, geografia), pozalekcyjne (infor-
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matyka, techniczno-kulinarne oraz profilaktyczno-terapeutyczne - „Terapia sztuką”),
doradztwo edukacyjno-zawodowe (III klasy
gimnazjum); zajęcia terapeutyczne wspomagające realizowane za pomocą terapii
metodami Tomatis i Biofeedback; warsztaty
nt. równości szans płci oraz walki ze stereotypami nt. niepełnosprawności. Zakupiono

Tablica multimedialna w SMS w Buczkowicach
k. Szczyrku

pomoce dydaktyczne, m.in. sprzęt multimedialny (tablica multimedialna z projektorem,
drukarka laserowa, laptopy, słuchawki, głośniki), a także specjalistyczny sprzęt terapeutyczny do realizacji zajęć metodą Biofeedback
oraz Tomatis.
Źródło (www.powiat.bielsko.pl)

ZMIANY W PRAWIE

KONSTYTUCJA
DLA BIZNESU

Granica w Cieszynie w 2001 roku. fot. Andrzej Grygiel

– Euroregion „Śląsk Cieszyński”
w obecnej formie nie jest podmiotem
prawnym – składa się przecież z dwóch
stowarzyszeń ulokowanych po obu stronach granicy.
– To też, na bazie tego co działo się
w Europie Zachodniej, było przedmiotem wielkiej dyskusji jak to zrobić ? w jaki
sposób zawiązać współpracę? Wtedy, pod
koniec lat 90. mieliśmy za sobą doświadczenia regionu Karpaty, który, tak naprawdę,
patrząc na to z perspektywy czasu, był
powołany do życia nie przez samorządy,
a rządy. W naszym przypadku chcieliśmy
robić coś, co byłoby typowo samorządowe. Obserwowaliśmy to, co dzieje się
w różnych krajach i zastanawialiśmy się
jak założyć struktury działające na granicy,
bo nie ma czegoś takiego jak międzyna-

rodowa osobowość prawna. W związku
z tym jedynym wyjściem z tej sytuacji,
było podpisanie umowy między dwoma
podmiotami powstałymi po obu stronach
granicy na podstawie prawa miejscowego.
To właśnie cieszyńskie doświadczenia dały
mi możliwość tworzenia podstaw prawnych dla EUWT – Europejskich Ugrupowań
Współpracy Terytorialnej.
– W Europie jest kilkadziesiąt euroregionów. Jak są one postrzegane z perspektywy Parlamentu Europejskiego?
– Tak naprawdę to są regiony graniczne,
w których, tak jak na Śląsku Cieszyńskim
występują w skali mikro zjawiska, które są
w całej Unii Europejskiej.
– Dziękuję za rozmowę.

– Pracujemy nad nowym prawem o zamówieniach publicznych. Jego
koncepcja zakłada przede
wszystkim uproszczenie
procedur – zapowiada wiceprezes Urzędu Zamówień
Publicznych Barbara Loba
podczas spotkań z przedsiębiorcami poświęconych Konstytucji Biznesu.
Loba przyznaje, że zamówienia publiczne
zostały skomplikowane poprzez stosowane
w nich procedury. – Przez te skomplikowane
procedury straciliśmy cel zamówień publicznych.
Tu przecież nie chodzi o procedurę od momentu
ogłoszenia postępowania do wyboru najkorzystniejszej oferty. W zamówieniach chodzi o to, by
nabyć dobra i usługi, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania państwa. – mówi.
Barbara Loba wskazuje, że do odpowiedniego rozwoju gospodarczego niezbędne jest
uwzględnianie w zamówieniach publicznych
małych i średnich przedsiębiorców. Zaznacza,
że – W Polsce 90 proc. stanowią firmy małe i średnie. Jeśli ich przewaga liczebna jest tak duża, to
powinno to mieć odzwierciedlenie także w zamówieniach publicznych. Powinny być największym
odbiorcą zamówień, ale tak się nie dzieje. Nie do
końca wiemy dlaczego.
Wiceprezes przypomina, że dwa lata temu
zostały wprowadzone zmiany w prawie dotyczą-

cym zamówień, które miały być ułatwieniem dla
mniejszych firm. – Na zamawiających nałożono
obowiązek publikowania planów postępowań, co
miało dać małym i średnim firmom informacje o postępowaniach z odpowiednim wyprzedzeniem, by
mogły się przygotować. Ułatwiono dostęp znosząc
wymóg złożenia potwierdzeń o spełnieniu warunków udziału w przetargu już na etapie składania
ofert. Teraz wystarczy oświadczenie. Dokumenty
składa jedynie wykonawca, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą. Wydawałoby się, że
to dużo, nie mniej jednak dalej nie zauważamy
wzrostu udziału małych i średnich firm w zamówieniach – podkreśla.
Jak dodaje, do UZP dochodzą też sygnały, że bolączką są umowy, które nie zawsze są
korzystne dla wykonawców. To uderza w małe
i średnie firmy. – Słyszymy też o zbyt wysokich
karach umownych” – dodaje.
Barbara Loba zwraca uwagę, że nowe prawo
ma uprościć formalności. – Koncepcja zakłada
uproszczenie procedur. (…) Usiłujemy wypracować m.in. klauzule, które byłyby korzystne dla obu
stron postępowania i zachęca przedsiębiorców,
by skonsultowali propozycje. Przypomina, że
koncepcja zmian, którą przygotowały Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd
Zamówień Publicznych, została opublikowana
na stronie internetowej UZP. Znalazła się tam też
ankieta. – Dobre narzędzie, a prawo jest przecież
narzędziem, które służy rozwojowi gospodarczemu, nie powstanie, jeśli nie będziemy znali
potrzeb przedsiębiorców. Chcemy skonstruować
przepisy, które będą odpowiadały oczekiwaniom
i umożliwiały wam udział w dystrybucji środków
publicznych z korzyścią dla gospodarki krajowej.
– konstatuje wiceprezes UZP.

W marcu br. minister przedsiębiorczości
i technologii Jadwiga Emilewicz zapowiadała,
że projekt nowej ustawy powinien być gotowy
jesienią, a prawo miałoby wejść w życie w III-IV
kwartale 2019 r. Ostrożniejszy jest wiceminister Marcin Ociepa. W poniedziałek w Rybniku
powiedział, że na jesieni br. resort będzie chciał
przedstawiać propozycje wyjściowe.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Cybulski podkreśla, że aktualnie najpilniejszym zadaniem jest wdrożenie Konstytucji
Biznesu: – Najpilniejsze jest wcielić ją w życie. Łatwo
coś wymyślić tworząc ramy prawne, ale dużo trudniej zmienić mentalność urzędnika. Przed nami
wielka praca.
Cybulski zwraca uwagę, że w Polsce niezbędna jest nowoczesna administracja. Ma ona
być przyjazna dla obywatela i przedsiębiorcy.
– Administracja publiczna jest przyczynkiem do stagnacji lub rozwoju kraju. Bardzo wiele zależy od jej
sprawnego działania. (…) Administracja publiczna
zrobiła już wiele. Widzimy pewną transformację.
Konstytucja Biznesu idealnie wpisuje się w tym
zakresie w oczekiwania społeczne i klimat – dodaje.
Rządzący, aby zilustrować zmianę podejścia
do przedsiębiorców wskazują, że w tej chwili
odbywa się mniej kontroli podatkowych. Ponoć
rok do roku to spadek o 50 proc. Mniej zabieramy
czasu, mniej stresujemy. Dzięki temu, że mamy
lepszy system analityczny kontrolujemy z jego
wykorzystaniem. (…) Tworzymy przyjazny system.
Nie chcemy doprowadzać do konfliktów i ciężkich
kontroli, które powodują, ze firma czasem przestaje
funkcjonować – podkreślają
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– Czyli jednak mimo tych wszystkich
działań euroregionalnych mających na
celu integrowanie społeczności po obu
stronach granicy, nie doprowadziło to
unifikacji.
– Absolutnie nie

FUNDUSZE UNIJNE WSPIERAJĄ EDUKACJĘ W POWIECIE BIELSKIM

AS na podstawie PAP
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PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ: ZSTIL
EDUKACYJNY ROZMACH W CZECHOWICACH – DZIEDZICACH

– Nasza koleżanka Grażyna Skęczek, przed projektem, który
prowadzi teraz („Więcej TIK, bardziej w Europie – przyszłość nauczycieli w nowoczesnej polskiej szkole”, o projekcie tym piszemy na
sąsiedniej stronie – przyp. red) przez 2 lata prowadziła w naszej
szkole projekt dla nauczycieli; byłyśmy jego uczestniczkami. Jednym
z jego założeń było to, aby zmotywować nauczycieli, by zajęli się
projektami europejskimi. Uznałyśmy, że byłoby fajnie, gdyby udało
się zrobić coś takiego dla naszych uczniów – mówią panie Marzena
Białek i Barbara Adamaszek nauczycielki w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, których projekt
Efficient Travels – Efektywne Podróże – Tworzenie Europejskich
Ścieżek Kariery realizowany w ramach EFS PO WER, w ramach
projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkól
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”
otrzymał dofinansowanie w wysokości 145 424 € (615 957,87 PLN).

sytuacji z jakimi mogą spotkać się w trakcie pobytu za granicą). Dla
wielu uczniów był to pierwszy w życiu wyjazd za granicę. W sumie
było to 72 uczniów w czterech różnych grupach: hotelarz, technik
żywienia i usług gastronomicznych, informatyk, logistyk. Długo
szukały właściwych partnerów, aż wreszcie znalazły w Irlandii (Your
International Training) i Wlk. Brytanii (ADC College).
EFEKTY
Udało się udowodnić uczniom, że warto wyjechać, aby nabywać
nowe kompetencje; uczniowie pracowali w międzynarodowym gronie
i nauczyli się nie tylko pracy w zespole, ale także tolerancji i szacunku
dla różnorodności; pozbyli się obaw co do własnych możliwości, nauczyli się nowych rzeczy i poznali słownictwo branżowe oraz pozbyli
się uprzedzeń i ksenofobii
Uczniowie najbardziej chwalili sobie atmosferę w pracy, to że ludzie

NIE BAŁY SIĘ GŁĘBOKIEJ WODY
byli pomocni, a rodziny u których mieszkali (Host Families) bardzo
przyjazne i ciepłe. W ankietach najczęściej podkreślali dobrą atmosferę
(nie tylko w pracy); czuli się tam ważni, potrzebni i doceniani. Wielu
z nich mówiło, że była to ich najlepsza praca w życiu. Czasami dojazd
do pracy zajmował im 2 godziny i musieli sami poruszać się środkami
lokomocji – metrem, autobusami pomiędzy strefami w Londynie;
w Irlandii rodziny dowoziły uczniów do miejsca odbywania praktyki.
W sobotę i niedzielę jeździli na wycieczki. W Irlandii zwiedzili: The
Killarney National Park, Ardmore Cliffs, Cork, a w Londynie: The Museum of Natural Science, Victoria & Albert Museum, Museum Madame
Tussaud, Green Park, Tower Bridge, London Eye.
Oddajmy głos tym, dla których był przeznaczony ten projekt –
uczniom. – Miałam, wraz z przyjaciółką Dominiką, praktyki w Hotelu55
w Londynie. Te 2 tygodnie to był świetny czas, żeby podszkolić język
i umiejętności zawodowe. Na początku bałyśmy się, że nie poradzimy
sobie z porozumiewaniem się i poruszaniem po Londynie, ale dzięki
mentorom i naszym nauczycielkom dałyśmy radę. Jesteśmy bardzo
zadowolone i z praktyk i zdobytego doświadczenia – powiedziała Julia.
Inny z uczestników, Przemek, tak opisuje swoje wrażenia: – Pracowałem w Moor Park Golf Club jako kucharz i mogę powiedzieć, że to była
praca marzeń; samo miejsce było przepiękne. Nasz szef Magnus był
przemiły i dawał nam świetne rady dotyczące przyprawiania i używania
ziół. Robiłem dania, o których wcześniej nie miałem pojęcia – naleśniki
pieczone w piekarniku (wcześniej nie wiedziałem, że to możliwe).
Wszyscy nas tam mile traktowali, a na koniec praktyk dostaliśmy od
naszych opiekunów termometry kuchenne. Mimo, iż z domu w którym
mieszkałem, miałem do pracy godzinę drogi, to zawsze chętnie tam
jechałem, bo każdego dnia robiliśmy coś nowego i atmosfera była super.
Bardzo dobrze wspominam ten staż i dużo się w jego trakcie nauczyłem.
Podobne opinie o środowisku pracy i atmosferze panującej na
praktykach wyrażali przedstawiciele grupy informatycznej (dwóch
uczniów pracowało w strefie marzeń – w The City) i logistycznej. Obie
nauczycielki chwalą także zachowanie młodzieży, która nie sprawiała
żadnych kłopotów wychowawczych i myślą o kolejnym projekcie, bo
ten niebawem (30.05) się kończy. Jeden z uczniów, maturzysta Kuba,
dzięki referencjom z praktyki w Londynie już wie, że dostał pracę
w wymarzonym zawodzie informatyka!
Krzysztof Kozik

Dzisiejsza szkoła i system edukacji stoją przed dużymi wyzwaniami, wielu dyrektorów szkół i nauczycieli zadaje sobie
pytanie: co zrobić, aby nauczanie uczynić bardziej atrakcyjnym
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Odpowiedź znaleziono
w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie 21 pracowników dydaktycznych (20 nauczycieli i 1
pedagog) od 15 listopada 2016 uczestniczy w projekcie „Więcej
TIK, bardziej w Europie – przyszłość nauczycieli w nowoczesnej
polskiej szkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – Edukacja Szkolna.
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„ICT: Learning by Doing”, 8 nauczycieli w Sewilli w Hiszpanii (21-25.
08.2017), – „Visits to Schools and Institutions in Ireland”, 4 nauczycieli
w Mallow w Irlandii (12-17.11.2017), – „Social Media in the classrom”,
10 osób we Florencji we Włoszech (5-10.02.2018). Ostatni wyjazd
4 nauczycieli na tzw. job shadowing, czyli obserwację pracy, miał
miejsce 12-17.03.2018. – czechowiccy nauczyciele byli w partnerskiej
szkole Instituto de Educacion Secundaria la Crueta w Onil w Hiszpanii.
Uczestnicy poszczególnych wyjazdów sami je organizowali (podróż, noclegi, ubezpieczenie itd.), co pozwoliło im nabyć dodatkowe
kompetencje związane z organizacją wycieczek czy innych wydarzeń
i sprawdzić się w roli organizatora.

BELFERSKIE TIK-I

JAKIE NARZĘDZIA?
Poznane narzędzia są przez uczestników projektu stosowane
w codziennej dydaktyce; prezentują je także, na szkolnych konferencjach, nauczycielom, którzy nie uczestniczyli w projekcie. Są to
głównie narzędzia, które za darmo można pobrać z Internetu, lub
ABY NIE BYĆ DINOZAUREM
– Większość naszych nauczycieli to osoby doświadczone, po- korzystać online. Poznaliśmy np. narzędzia Google, bardzo przydatne do
wyżej 40tki. Dla wielu z nich nowoczesne technologie informacyjne współpracy grupowej prowadzonej na odległość – Dysk Google, GMail,
i komunikacyjne to spore wyzwanie. Aby zatem dorównać poziomem dokumenty Google, prezentacje Google. Kolejne narzędzie – formularze
do naszych uczniów, a nawet być trochę do przodu, wymyśliliśmy ten Google przydaje się do przeprowadzania ankiet. Ja, jako koordynator
projekt, który pomoże nam poznać innowacyjne i nowoczesne narzędzia używałam go np. przy ewaluacji działań projektowych. Poznaliśmy też
oraz stosować je w naszej pracy – mówi Grażyna Skęczek, koordyna- niektóre media społecznościowe, które można wykorzystywać w nauczatorka projektu. Poprawa jakości pracy szkoły, poszerzenie wymiaru niu (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram). Ważna była dla nas inforeuropejskiego placówki poprzez nawiązanie kontaktów z innymi macja, że da się na Facebooku założyć bezpieczną grupę, w której można
szkołami europejskimi, rozwój u nauczycieli i uczniów kompetencji pracować z uczniami nad danym tematem czy problemem dydaktycznym
organizacyjnych, zarządzających i społecznych, rozwój umiejętno- i nie wymaga to dodawania uczniów do swoich znajomych. Uczniowie
nie widzą więc prywatneści językowych i przełamanie
stereotypów, a przede wszystgo profilu nauczyciela (i
kim podwyższenie umiejętodwrotnie). Fajna spraności korzystania z narzędzi
wa! – dodaje Grażyna
TIK przez pracowników – to
Skęczek. Nauczyciele
główne cele trwającego 19
poznali także narzędzia
miesięcy projektu (kończy się
służące do organizowa14.06.2018).
nia pracy własnej: Evernote, kalendarz Google;
narzędzia graficzne: Can
KROK PO KROKU
Projekt rozpoczęto od
va, Kizoa, Pic-Collage;
programy do układania
rekrutacji uczestników. Zakwalifikowano 21 osób, któquizów i sprawdzianów:
re do wyjazdów musiały się
Quizizz, Kahoot; prograsolidnie przygotować. Przede
my do tworzenia stron inFlorencja. Nauczyciele z certyfikatami; pierwsza z prawej – Grazyna Skęczek”.
wszystkim językowo – podternetowych: WordPress,
czas kursu (dwie tury, po 20h
Witryny Google; a także
każda): j. angielski dla nauczycieli nie będących anglistami oraz Pinterest, gdzie na wirtualnych tablicach można układać „pinezki”
włoski i hiszpański dla anglistów). Uczestnicy brali również udział z linkami do interesujących stron.
w 3 spotkaniach nt. kultury, sztuki, zwyczajów i historii Hiszpanii,
Nauczyciele przełamali swoje opory w używaniu tych narzędzi,
Irlandii i Włoch, prowadzonych przez pracowników dydaktycznych coraz częściej z nich korzystają i okazały się one dla nich bardzo
Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki oraz Instytutu Kultur przydatne. Realizacja projektu i poznawanie narzędzi TIK zbiegły się
i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego, a także Centro w czasie z przekazaniem ZSTiL przez Starostwo Powiatowe w Bielsku
Italiano di Cultura z Bielska-Białej. Ważne było też przygotowanie – Białej sześciu tablic multimedialnych.
merytoryczne, czyli szkolenie z obsługi tablicy multimedialnej,
W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dzieprowadzone przez ZDZ CDUN w Katowicach.
dzicach do pracowni wkraczają tablice multimedialne; nauczyciele
Odbyło się 6 wyjazdów zagranicznych. Jednym z nich był kurs nie boją się korzystać z nowoczesnych technologii, szkoła staje się
językowy General English w Dublinie w dniach 25–30.06.2017 (dla ośrodkiem edukacyjnym na miarę XXI wieku, a Grażyna Skęczek
10 nauczycieli nie będących anglistami). Cztery inne wyjazdy po- wraz z koleżankami i kolegami myślą już o kolejnych, równie innoświęcone były wyłącznie poznaniu narzędzi TIK: – „Innovative skills in wacyjnych, projektach.
ICT through collaborative and project-based teaching and learning”,
6 nauczycieli w Alcala de Henares w Hiszpanii (20-26.05.2017), –
Krzysztof Kozik
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POSZŁY NA CAŁOŚĆ
– Dodatkową inspiracją byli dla nas także uczniowie, którzy mówili
nam, że w innych szkołach coś się dzieje, że oni też chcieliby wyjechać,
chcą żeby ktoś się tym zajął; zaproponowali abyśmy to my się tym zajęły.
Oprócz tego pani Barbara Adamaszek i ja bardzo chętnie organizujemy
różnego rodzaju wycieczki przedmiotowe – kontynuuje anglistka
Marzena Białek. – W 2015 zabrałam uczniów na tygodniowy wyjazd
Euroweek – Szkoła Liderów, gdzie wszystkie zajęcia, prowadzone przez
wolontariuszy z całego świata, odbywały się wyłącznie w j. angielskim.
To też było dodatkową motywacją, aby zająć się tym projektem dla
uczniów – dodaje.
Założenia projektu: podniesienie kompetencji zawodowych, poznanie innowacyjnych rozwiązań stosowanych w różnych sektorach
gospodarki Irlandii i Wlk.Brytanii, nabycie nowych kompetencji zawodowych, czegoś czego nie ma w Polsce, a co przyczyni się do wzrostu
konkurencyjności na naszym rynku pracy i umożliwi w przyszłości
szybsze znalezienie wymarzonej pracy. – Rzuciłyśmy się na głęboką
wodę; uznałyśmy, że zrobimy projekt dla 4 (z 8) reprezentowanych w naszej szkole zawodów – 18 osobowych grup uczniów. Poszłyśmy na całość.
Przyznaję szczerze – miałyśmy sporo roboty, bo wszystkie dokumenty
musiałyśmy powielać czterokrotnie, dla każdego z zawodów osobno.
Było warto – przyznaje z satysfakcją Barbara Adamaszek, nauczycielka
przedmiotów zawodowych.
Przygotowanie uczniów do wyjazdu obejmowało zagadnienia
językowe (20 godzin), kulturowe (6 godzin z native speakerem) i psychologiczne (3 spotkania z psychologiem nt. trudnych i stresujących

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ: ZSTIL
EDUKACYJNY ROZMACH W CZECHOWICACH – DZIEDZICACH

Klaudia Szatanik i Przemek Wójtowicz z prawej w kuchni Moor Golf Club w Londynie

12
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BURMISTRZ TO NIE POLITYK
– TO DOBRY GOSPODARZ
Z Antonim Szlagorem, Burmistrzem Żywca – rozmawia Krzysztof Kozik

Most na Sole w Żywcu
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generalne remonty szkół i przedszkoli; działanie to jest praktycznie na ukończeniu – pozostał nam tylko remont przedszkola
w Zabłociu i nadbudowa szkoły podstawowej w Moszczanicy.
Jesteśmy przygotowani na ewentualność braku miejsc w żłobkach – mamy gotowy projekt nadbudowy jednego z nich. Wybudowaliśmy – w dzielnicy Zabłocie – nowe przedszkole, które
wyposażone jest nie tylko w nowe narzędzia i środki dydaktyczne, ale także w pompę ciepła i fotowoltaikę. Od 2002 roku,
na terenie miasta wyremontowaliśmy wiele dróg i chodników,
całkowicie przebudowany został żywiecki rynek, a Stary Zamek wraz z Parkiem przeszły generalny remont. Dokonaliśmy
renowacji zabytków; aktualnie na swoją kolej czeka Miejskie
Centrum Kultury. Jeśli chodzi o plany na najbliższą przyszłość,
to chcemy wybudować 6,5 kilometrową ścieżkę rowerową ( od
mostu trzebińskiego do filii Politechniki Krakowskiej ); składać się
ona będzie z 3 odcinków biegnących brzegami rzek Koszarawy
i Soły oraz brzegiem Jeziora Żywieckiego. W przyszłości będzie
się łączyć z wybudowanymi wcześniej ścieżkami rowerowymi.
Wielkim naszym marzeniem jest budowa nowego basenu, bo
stary dogorywa pod względem technicznym, a także budowa
hali sportowo-widowiskowej z prawdziwego zdarzenia, w której
mogłyby odbywać się imprezy rangi europejskiej. Praktycznie,
wszystkie kamienice, którymi zarządza miasto mają odnowione
elewacje i nowe pokrycia dachowe. Dostarczający miastu ciepło
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej jest zakładem nowoczesnym;
wymieniliśmy kotły, posiada nowoczesne filtry, które wpływają
na obniżenie poziomu niskiej emisji.
– A propos niskiej emisji. Żywiec znalazł się na czele
niechlubnej listy WHO najbardziej zanieczyszczonych miast
w Europie. Władze Bielska – Białej, które też jest na tej liście,
twierdzą od lat, że większość wiszącego nad miastem smogu
przywędrowała doń przez Bramę Wilkowicką, między innymi
z Żywca. Fałsz to, czy prawda?
– To nie jest prawda. Równie dobrze ja mogę powiedzieć to
samo, że wiszący nad Żywcem smog ma bielski rodowód, bo pochodzi z Bielska i powiatu bielskiego. W ten sposób można sobie
odbijać piłeczkę, ale nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby się
tym problemem mądrze zająć. Do momentu ogłoszenia tej listy
nikt się w Polsce tym problemem, właściwie, nie interesował – ani
rząd, ani Sejm, ani Senat. Myśmy już od roku 2007 rozpoczęli działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji: wymienialiśmy
stare piece tzw. kopciuchy na piece piątej generacji, mieliśmy
także programy montażu pomp ciepła i solarów. Tak więc, już
wcześniej, wiele robiliśmy w tej materii. Gdy problem niskiej
emisji został nagłośniony, to w każdej dzielnicy zamontowaliśmy
czujniki; wzmogliśmy także kontrole Straży Miejskiej. To nic nie
da gdy tylko my sami będziemy się tym zajmować. Dlatego też
poprzez Związek Międzygminny ds. Ekologii realizujemy aktualnie dwa programy: jeden polegający na wymianie pieców na
paliwo gazowe i drugi, do którego akces zgłosiło bardzo dużo
osób, polegający na montażu fotowoltaiki i pomp ciepła. To
są działania obejmujące cały powiat żywiecki, bo tylko, w ten
sposób, poprzez wspólne działanie można coś zmienić.

– Panie Burmistrzu. Testowaliście „błękitny węgiel” ,
jesteście jednym z 41 samorządów, które podpisały się pod
deklaracją elektromobilności i planują zakup na potrzeby
komunikacji miejskiej autobusów elektrycznych. Czy miasto
posiada strategię w obu tych dziedzinach?
– Testy „błękitnego węgla” pokazały, że jest to bardzo
dobre paliwo ale drogie w porównaniu z tradycyjnymi paliwami,
by z niego korzystać potrzebne
są dopłaty ze strony państwa. Jeśli
chodzi o i elektryczne autobusy,
to jeden elektryk kosztuje tyle co
dwa autobusy spełniające normy
Euro 5 i nie każdą gminę stać na
taki wydatek. My spokojnie czekamy aż cały program się rozwinie
i wiadomo będzie jak rozwiązany
zostanie problem stacji ładowania.
Jesteśmy przygotowani na to aby,
w pierwszej kolejności, kupić jeden
lub dwa autobusy elektryczne i sukcesywnie wymieniać tabor.
– Jak Pana zdaniem, jako
Amfiteatr Pod Grojcem w Żywcu
wieloletniego i doświadczonego
samorządowca, można zapewnić środki na niezbędne i konieczne inwestycje miejskie, gdy oczywistym staje się fakt,
że w niedalekiej przyszłości fundusze unijne na ten cel będą
wysychać? Gdzie powinno się szukać nowych, dodatkowych
źródeł finansowania?
– Przede wszystkim muszą zmienić się wskaźniki dotyczące
zaciągania kredytów przez samorządy, chodzi o Art. 243.1 ustawy o finansach publicznych. Myślę, że przyszłość finansowania
samorządów to dotacje rządowe do różnych inwestycji. Cieszy
mnie fakt, że mają być państwowe dotacje do dróg. Innym rozwiązaniem jest partnerstwo publiczno – prywatne i przerzucenie
części zadań na partnera prywatnego; tylko właściwie podpisana
umowa regulująca wzajemne obowiązki i zobowiązania stron
gwarantuje powodzenie takich projektów. Przyszłość to także
ściągnięcie biznesu do miast
– Samorządy stanowią ważny, jeśli nie najważniejszy
element demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego.
– Samorządy to podstawa demokracji. Demokracji nie ma
w rządzie, Sejmie i Senacie, jest tylko w samorządach. Uważam,
że ta demokracja została zniszczona, bo w takich miastach jak
Żywiec – z dotychczasowych okręgów jednomandatowych –
przeszliśmy na okręgi wielomandatowe. Przejście na listy partyjne nie gwarantuje właściwego rozwoju miasta. Gdy radnych
wybierano w okręgach jednomandatowych to odpowiadali przez
wyborcami, teraz odpowiedzialność się rozmywa.
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dzać miastem. Ja nie mam czasu szukać dodatkowych źródeł
dochodu, przychodzę do urzędu i wykonuję należycie swoją
pracę i powinienem, za to, otrzymywać właściwe wynagrodzenie.
Ten kto wymyślił obniżkę wynagrodzeń dla samorządowców, to
miał chyba siebie na myśli. Ja uczciwie zapracowałem na swoje
pieniądze i uważam, że nadal powinienem je otrzymywać.

– 14 lat Polski w Unii europejskiej i 14 lat Żywca W Unii
Europejskiej. Proszę na koniec naszej rozmowy o dokonanie
bilansu tych 14 lat i podsumowanie osiągnięć, a także – jeśli
takowe były – porażek. Jak, Pańskim zdaniem, będzie wyglądał Żywiec za kolejne 14 lat?
– Te 14 lat to ogromny rozwój miasta w wielu dziedzinach,
o których mówiłem już wcześniej. Myślę, że teraz, jeśli chodzi
o nowe perspektywy unijne stoimy przed ogromnymi wyzwaniami. Jak są pieniądze, to trzeba z nich korzystać, trzeba je
brać, robić swoje i iść do przodu. Ja mogę być burmistrzem,
jeśli zdrowie dopisze, jeszcze przez dwie kadencje. Póki zdrowie
pozwoli i starczy mi sił, to będę rozwijał miasto, aby stało się jeszcze bardziej przyjazne i dla mieszkańców i dla przyjeżdżających
gości, aby było miastem na skalę europejską. To wszystko zależeć
będzie także od mieszkańców, środków finansowych, a także od
koniunktury politycznej w kraju. Mamy wpływ na wybór posłów,
senatorów, radnych, burmistrza czy prezydenta miasta. Niech nikt
nie mówi, ze nie mamy na nic wpływu. Rządzą ci, którzy zostali
wybrani. Jak ktoś nie poszedł do urny wyborczej, to niech ma
pretensje do siebie, niech nie narzeka. Ja nie narzekam, współpracuję z każdym kto chce pomóc w rozwoju naszego miasta;
wykorzystuję wszystkie osoby na eksponowanych stanowiskach,
którzy pomogą mi w ramach obowiązującego prawa, ściągnąć
do miasta środki finansowe.
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– Ponad ćwierć wieku jest Pan związany z żywieckim
samorządem, będąc kolejno radnym, wiceprzewodniczącym
i przewodniczącym Rady Miasta, a od czterech kadencji
burmistrzem. Jak Pan postrzega dzisiejszy Żywiec z tej
perspektywy? Jakie zmiany zaszły w mieście, co udało się
zrealizować, a co wymaga jeszcze poprawy i zmiany?
– Spotykamy się w okresie jubileuszu 750-lecia naszego
miasta i przez te 750 lat ktoś zawsze działał, coś robił i tworzył
jego historię. Każdy z moich poprzedników, każdy z przodków,
ma na swoim koncie coś co może zapisać na swoje konto, coś
dobrego, coś co pozostawił po sobie. Ja przez te lata pracy
w samorządzie starałem się – w tej nowej sytuacji, kiedy zmienił się ustrój, kiedy zmieniło się podejście, a samorząd stał się
w 1990 roku rzeczywiście samorządem – realizować wszystkie
najważniejsze potrzeby. Najważniejsza jest infrastruktura i od
niej należy rozpoczynać – szczególnie tej wodno-kanalizacyjnej.
Woda i kanalizacja sanitarna to podstawa. Bez wody nie da się
żyć, a kanalizacja? Jeżeli jej nie ma to mamy do czynienia z zatruciem środowiska. Na całej Żywiecczyźnie zbudowaliśmy – za
prawie miliard złotych – 1400 km sieci kanalizacyjnej, 200 km
wodociągowej i trzy najnowocześniejsze oczyszczalnie ścieków.
Od 2002 jestem Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Międzygminnego Związku ds. Ekologii i konsekwentnie działam w tej
materii. Mogę śmiało powiedzieć, że dzisiaj Żywiec jest w 98%
skanalizowany i posiada sieć wodociągową; pozostały nam
tylko roboty wykończeniowe. Miasto posiada także uzbrojone
tereny pod budownictwo jednorodzinne. Druga ważna rzecz,
którą udało mi się zrealizować to obwodnice Żywca: północna
( w kierunku Krakowa ) oraz odcinek drogi ekspresowej – od
węzła Soła do węzła Zabłocie. Choć były to inwestycje wojewódzkie (obwodnica – Zarząd Dróg Wojewódzkich ) czy krajowe
( odcinek drogi ekspresowej – GDDKiA ), to bez udziału miasta
byłoby to niemożliwe. Miasto miało znaczący udział na etapie
ich przygotowania, w negocjacjach i wykupie gruntów. Został
także przebudowany most na Sole oraz droga wraz z tunelem
w kierunku Korbielowa. Od 2002 roku sukcesywnie realizuję
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- Dziękuję za rozmowę

– W ostatnim czasie aż nadto widoczne są zakusy partii
rządzącej mające na celu upolitycznienie JST i uczynienie
z nich partyjnego wasala, a pierwszym krokiem do tego
jest obniżka wynagrodzeń samorządowców i narzucenie
centralnego sterowania. Jaka jest Pańska recepta na zapobieżenie tym zakusom? Co powinni zrobić samorządowcy
aby nie zaprzepaścić 28 letniego dorobku?
– Ja jako samorządowiec pracuję w świątek, piątek i niedzielę.
Gdy coś się wydarzy – pożar czy wypadek to jestem na miejscu.
Na moje konto wpływa co miesiąc 7 tysięcy złotych netto i jeśli
ktoś uważa, że to dużo, to nie ma pojęcia na czym polega praca
w samorządzie. Burmistrz, wójt czy prezydent to nie jest polityk
to jest gospodarz – menadżer, który powinien właściwie zarzą-
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POLSKIE EUROREGIONY W UE: EUROREGION GLACENSIS

DOCENIAMY ROLĘ
PROMOCJI EUROREGIONU

Z wynikami głosowania można zapoznać się na stronie internetowej euroregionu www.euroregion-glacensis.ng.pl.
Na stronie obok prezentujemy
6 atrakcji turystycznych, które zdobyły
największą ilość głosów.
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Atrakcje turystyczne i produkty regionalne,
które cieszyły się największą popularnością wśród głosujących:
Atrakcje turystyczne PL:
I miejsce – Gmina Pieszyce, Wieża Widokowa na Wielkiej Sowie
II miejsce – Gmina Stoszowice, Twierdza
Srebrna Góra
III miejsce – Gmina bielawa – Jezioro Bielawskie
Atrakcje turystyczne CZ:
I miejsce – Miasto Broumov, Klasztor Benedyktynów
II miejsce – Gmina Kuks, Hospital Kuks
III miejsce – Miasto Staré Město, Králický
Sněžník (Śnieżnik)
Produkty regionalne PL:
I miejsce – Gmina Stronie Śląskie, Szkło
krysztalowe
II miejsce – Gmina Strzelin, Ceramika
III miejsce - Gmina Głuszyca, Smażony pstrąg
Produkty regionalne CZ:
I miejsce – Region Karkonosze, Černý Důl,
Drewniane domy i budynki o konstrukcji
zrębowej (wieńcowej),
II miejsce – Góry Orlickie, Jabłuszka z Synkova
III miejsce - Obec Deštné v Orlickich Górach,
Chleb z Deštné
Na stronach internetowych partnerów
prowadzony jest kalendarz imprez, który
jest na bieżąco aktualizowany.
Przez cały okres realizacji projektu jest
wydawany biuletyn Euroregionu Glacensis w języku polskim i czeskim, który jest
kanałem informacji z zakresu współpracy
transgranicznej na terenie Euroregionu Glacensis. Biuletyn jest bezpłatnie przekazywany
wszystkim członkom stowarzyszeń, do informacji turystycznych, bibliotek, do ministerstw
i innych instytucji zajmujących się współpracą
transgraniczną. W trakcie realizacji projektu
zostanie wydanych łącznie 10 numerów
biuletynu. Elektroniczna wersja wszystkich
dotychczas wydanych numerów biuletynu
jest dostępna do pobrania na stronach internetowych stowarzyszeń www.euro-glacensis.
cz , www.euroregion-glacensis.ng.pl.
W ramach projektu będzie popularyzowana współpraca transgraniczna, której celem jest większe rozpowszechnianie

informacji nt. polsko-czeskiej współpracy
transgranicznej, popularyzacja języka polskiego i czeskiego oraz poznanie kultury.
Po obu stronach granicy będą odbywać
się spotkania przedstawicieli partnerów
z uczniami w szkołach podstawowych i w
gimnazjach. Celem działania jest zainicjowanie rozpowszechniania podstawowej
wiedzy i informacji nt. możliwości i efektów
polsko-czeskiej współpracy transgranicznej
wśród dorastającego pokolenia będącego jedną z ważnych grup docelowych na
pograniczu. Stowarzyszenie odnotowuje
w ostatnim czasie duże zainteresowanie
uczniów szkół informacjami dotyczącymi
tematyki polsko-czeskiej współpracy. Dorastające pokolenie, w przeciwieństwie do
poprzednich lat, ogólnie bardziej interesuje
się możliwościami zagranicznymi, polityką,
możliwościami utrzymywania kontaktów
z osobami w tej samej kategorii wiekowej
z zagranicy, orientując się jednak przede
wszystkim na kraje zachodnie i Unię Europejską jako całość, co związane jest także
z uniwersalnym językiem komunikacji w postaci języka angielskiego.
Obecnie przygotowywana jest publikacja przedstawiająca efekty finansowe
i ekonomiczne współpracy transgranicznej oraz przykłady dobrych praktyk polsko-czeskiej współpracy transgranicznej.
Będzie ona dystrybuowana podczas konferencji we wrześniu 2018 roku. Będą na
niej podsumowane wyniki programów
wspierających współpracę transgraniczną za cały czas istnienia Euroregionu
Glacensis. Podczas konferencji zostaną
zaprezentowane przykłady dobrej praktyki we współpracy transgranicznej oraz
perspektywa polsko-czeskiej współpracy
po 2020 roku.
W 2019 roku zostanie wydane wydawnictwo przedstawiające Euroregion
Glacensis i mapa atrakcji turystycznych.
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Gmina Bielawa, Jezioro Bielawskie

Miasto Broumov, Klasztor Benedyktynów

Miasto Staré Město, Králický Sněžník (Śnieżnik).

2018

Od lipca 2017 roku w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska
– Polska Euroregion Glacensis realizuje projekt pn. „Promocja współpracy
w Euroregionie Glacensis“ Partnerem
Wiodącym jest polska część Euroregionu Glacensis. Głównym celem projektu
jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym. Cel zostanie
osiągnięty poprzez realizację działań
ukierunkowanych na wielopłaszczyznową współpracę, dzięki którym będzie
promowana współpraca transgraniczna
oraz wspólny obszar. Działania, które
przyczynią się do osiągniecia celu to
wspólna kampania informacyjna po
obu stronach granicy oraz organizacja
konferencji. Poprzez prowadzone działania nastąpi zwiększenie świadomości
społeczeństwa po obu stronach granicy,
zostanie podniesiony poziom wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania
między społecznościami lokalnymi.
Ponadto realizowane działania doprowadzą do zwiększenia intensywności
istniejącej już współpracy pomiędzy
partnerami oraz pozwolą na nawiązanie
nowych partnerstw.
Od 2017 roku prowadzona jest promocja
produktów regionalnych. W głosowaniu na
stronach internetowych partnerów projektu
ze zgłoszonych 50 produktów regionalnych
z terenu Euroregionu Glacensis dokonano
wyboru 24 najpopularniejszych. Produkty regionalne są promowane na stronach
internetowych www.euroregion-glacensis.
pl, www.euro-glacensis.cz oraz w kalendarzu
wydanym na 2018 rok i na roll upach.
W 2018 rozpoczęliśmy promocję atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym. Poprzez głosowanie w formie
ankiet na stronach internetowych obu
partnerów zostało wybranych 12 atrakcji
turystycznych po każdej stronie granicy,
które zostaną umieszczone w kalendarzu
na 2019 rok. Wybrane atrakcje będą promowane również w radio.
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Gmina Stoszowice, Twierdza Srebrna Góra

Gmina Pieszyce, Wieża Widokowa na Wielkiej Sowie

Bernadeta Tambor
Dyrektor Biura SGPEG
Sekretarz Euroregionu Glacensis
Gmina Kuks, Hospital Kuks
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