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Aktywność gmin południowej Małopolski

Seminarium:

Współpraca transgraniczna gmin, miast, powiatów
Małopolski, a rozwój regionu

Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie
Realizacja: Fundacja Sądecka

Nowy Sącz, Listopad 2011

PREZYDENCJA 
W MAŁOPOLSCE

PREDSEDNÍCTVO
V MALOPOĽSKU

Aktivity obcí južného Malopoľska

Seminár:

Cezhraničná spolupráca obcí, miest a okresov Malopoľska
a rozvoj regiónu

Partnerom akcie je Malopoľské vojvodstvo
Realizácia: Nadácia Fundacja Sądecka

Nowy Sącz, November 2011
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Od 18 lat, kie dy po wsta ła Re pu bli ka Sło wac ka kwit -
nie trans gra nicz na współ pra ca pol sko -sło wac ka. Na bra -
ło im pul su po jed no cze snym wej ściu Pol ski i Sło wa cji
do Unii Eu ro pej skiej w 2004 ro ku, a na stęp nie, od 1
stycz nia 2009 ro ku, stre fy Schen gen i otwar ciu gra ni -
cy. Od bra ci Sło wa ków zza mie dzy nie dzie li nas ba rie ra
kul tu ro wa (ta sa ma re li gia, po dob ny ję zyk), nie dzie li ta -
kże trud na hi sto ria. Ra zem by li śmy czę ścią Ce sar stwa
Au stro -Wę gier skie go, prze ży li śmy po dob ne do świad -
cza nie pół wie cza ko mu ni zmu, z któ re go wy szli śmy z po -
dob ny mi ra na mi w sfe rze du cho wej i ma te rial nej.

Już wie le gmin, miast i po wia tów ma ło pol skich zna -
la zło part ne ra za po łu dnio wą gra ni cą. Współ pra ca pol -
sko -sło wac ka naj moc niej roz wi ja się na po lu kul tu ry
i oświa ty oraz spor tu i tu ry sty ki, cze go owo cem są wza -
jem ne wi zy ty i re wi zy ty na fe sti wa lach i prze glą dach
ze spo łów folk lo ry stycz nych, ta kże wy mia na dzie ci
i mło dzie ży szkol nej, wspól nie or ga ni zo wa ne tur nie je
spor to we i im pre zy tu ry stycz ne.

Za pierw szym kro kiem po szły na stęp ne. Sa mo rzą dy
z obu stron Tatr snu ją wspól ne pro jek ty go spo dar cze,
cze go do bry przy kład da ją są dec kie i gor lic kie gmi ny.
Na wspól ne przed się wzię cia mo żna zna leźć wspar cie fi -
nan so we w Bruk se li, bo wiem UE po pie ra współ pra cę
trans gra nicz ną, w ra mach ro dzi ny na ro dów eu ro pej skich.

Wza jem ne kon tak ty ma ją też po ziom in dy wi du al ny,
ro dzin ny. Po la cy chęt nie za ży wa ją wy wcza sów w sło -

wac kich ku pe lach oraz je żdżą na nar ty w sło wac kie gó -
ry. Na si są sie dzi z ko lei wi zy tu ją pol skie tar go wi ska
i mar ke ty oraz zwie dza ją skar by kul tu ry pol skiej, jak
Kra ków, czy Wie licz kę. Po la cy po lu bi li kne dlicz ki z gu -
la szem, Sło wa cy – scha bo we go z ka pu stą. My ce ni my
sło wac ką otwar tość i szcze rość, oni – pol ską go ścin -
ność i ser decz ność. To wszyst kie ra zem wza jem nie nas
ubo ga ca.

Or ga ni zo wa na przez Fun da cję Są dec ką we współ pra -
cy z Urzę dem Mar szał kow skim w Kra ko wie kon fe ren cja
„Współ pra ca trans gra nicz na gmin, miast, po wia tów
Ma ło pol ski a roz wój re gio nu” ma słu żyć lep sze mu zro -
zu mie niu tej kwe stii. Ży czy my owoc nych ob rad. 

Piotr Ociep ka 
Pre zes Fun da cji Są dec kiej

Nasi bracia Słowacy 
zza miedzy
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Poľsko-slovenská cezhraničná spolupráca prekvitá
už 18 rokov, teda od vzniku Slovenskej republiky.
Významne sa upevnila po spoločnom pristúpení Poľska
a Slovenska do Európskej únie v roku 2004, a potom
po vstupe do Schengenského priestoru a otvorení
hraníc 1. januára 2009. Od bratov Slovákov, ktorí bývajú
hneď za našimi hranicami, nás neoddeľujú kultúrne
prekážky (to isté vierovyznanie, podobný jazyk),
nedelia nás ani problematické dejiny. Spoločne sme
tvorili súčasť rakúsko-uhorskej monarchie, zažili sme
podobné skúsenosti polstoročia komunizmu, z ktorého
sme vyšli s podobnými ranami v duševnom aj
materiálnom živote.

Už mnohé obce, mestá a okresy malopoľského kraja
si našli partnera za južnou hranicou. Poľsko-slovenská
spolupráca sa najlepšie rozvíja v oblasti kultúry
a vzdelávania, športu a cestovného ruchu, čoho
výsledkom sú vzájomné návštevy jednej aj druhej
strany počas festivalov a prehliadok folklórnych
súborov, výmena detí a školskej mládeže, spoločne
organizované športové turnaje a turistické podujatia.

Po prvom kroku boli urobené ďalšie. Samosprávy
z obidvoch strán Tatier pripravujú spoločné
hospodárske projekty, dobrým príkladom čoho sú obce
zo Sandecka a oblasti Gorlíc. Finančnú podporu
spoločných projektov je možné nájsť v Bruseli,
pretože EÚ podporuje cezhraničnú spoluprácu v rodine
európskych národov.

Vzájomné vzťahy majú tiež individuálny, rodinný
rozmer. Poliaci radi chodievajú na oddych
do slovenských kúpeľov a na lyžovačku do slovenských
hôr. Naši susedia zase prichádzajú k nám na trhoviská
a do nákupných centier a navštevujú poklady poľskej
kultúry ako Krakov či Wieliczka. Poliaci si obľúbili
knedle s gulášom, Slováci – bravčový rezeň s
kapustou. My si vážime slovenskú otvorenosť
a úprimnosť, oni – poľskú pohostinnosť a srdečnosť. To
všetko nás spoločne obohacuje.

Cieľom konferencie s názvom „Cezhraničná
spolupráca obcí, miest a okresov Malopoľska a rozvoj
regiónu” organizovanej nadáciou Fundacja Sądecka
za spolupráce s Maršalkovským úradom v Krakove je
prispieť k lepšiemu pochopeniu tejto otázky. Prajeme
úspešné rokovanie.

Piotr Ociepka
Predseda nadácie Fundacja Sądecka

Naši bratia Slováci hneď
za humnami
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Jak w prak ty ce wy glą da współ pra ca ma ło pol skich
gmin i po wia tów z na szy mi są sia da mi z po łu dnia? 

– Naj le piej na to py ta nie mo gły by od po wie dzieć sa -
me gmi ny i po wia ty. Są one nie za le żne je śli cho dzi
o współ pra cę trans gra nicz ną. 

Z wie dzy, któ rą my po sia da my wy ni ka, że re ali zo wa -
nych jest wie le pro jek tów z ró żnych dzie dzin, gmi ny
sta ra ją się o po zy ska nie środ ków unij nych, w szcze gól -
no ści w ra mach Pro gra mu Eu ro pej skiej Współ pra cy Te -
ry to rial nej, wie le pro jek tów uda je się re ali zo wać.
Z na tu ry rze czy i za ło żeń Pro gra mu EWT naj ak tyw niej -
sze są są te gmi ny i po wia ty ma ło pol skie, któ re bez po -
śred nio gra ni czą ze Sło wa cją.
Ja kie ko rzy ści osią ga ją sa mo rzą dy ma ło pol skie
z kon tak tów z swo imi sło wac ki mi part ne ra mi, cze go
mo że my się na uczyć od Sło wa ków?

– Li czą się przede wszyst kim ko rzy ści in fra struk tu -
ral ne, na któ re po trzeb nych jest naj wię cej środ ków. Po -
ten cjał współ pra cy trans gra nicz nej jest ogrom ny.
Po za tym co ro ku re ali zo wa nych jest wie le przed się -
wzięć rów nież kul tu ral nych, edu ka cyj nych, tu ry stycz -
nych, pro mo cyj nych ale trze ba pa mię tać, że przed na mi
jest jesz cze wie le do zro bie nia. 
A cze go się od nas mo gą na uczyć Sło wa cy?

– Sło wa cy są na szym rów no praw nym part ne rem.
Uczy my się od sie bie na wza jem. Pod pa tru je my wza -
jem nie naj lep sze roz wią za nia. Mu si my przy tym pa mię -
tać, że sys tem ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej w obu
na szych kra jach nie jest wza jem nym lu strza nym od bi -
ciem – gmi ny, po wia ty i wo je wódz twa ma ją nie co in ne
kom pe ten cje po obu stro nach gra ni cy. My ślę, że naj -
wa żniej sze jest to, że me ry to rycz nie wspie ra my się na -
wza jem i w znacz nym stop niu np. w tu ry sty ce sta ra my

się bu do wać wspól ny ob szar, gdzie atrak cje po obu
stro nach gra ni cy ma ją się wza jem nie ku mu lo wać.
Unia Eu ro pej ska pro mu je współ pra cę trans gra nicz -
ną, na ja kie fun du sze mo gą li czyć sa mo rzą dy w tym
wzglę dzie?

– Przede wszyst kim Eu ro pej ski Fun dusz Roz wo ju
Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu Współ pra cy Trans -
gra nicz nej Rzecz po spo li ta Pol ska – Re pu bli ka Sło wac -
ka 2007-2013
Jak współ pra ca trans gra nicz na wpły wa na roz wój
Ma ło pol ski? 

– Przede wszy stek dzia ła nia w ra mach po pra wy in -
fra struk tu ry wpły wa ją na roz wój tu ry sty ki, do bre dro gi
to roz wój przed się bior czo ści, wzmo żo na wy mia na han -
dlo wa. Są jesz cze ko rzy ści nie wy mier ne – na przy kład
po czu cie bli sko ści te ry to rial nej, co raz głęb sza świa do -
mość, że mo że my coś zro bić ra zem. Wa żne są też ta -
kie pro jek ty współ pra cy mię dzy na ro do wej, gdzie
dzia ła my we spół z in ny mi re gio na mi na za sa dzie mul -
ti la te ral nej. Do brym przy kła dem jest pro gram wy mia -
ny mło dzie ży „Przy ja zne Re gio nu w Ser cu Eu ro py”,
któ ry łą czy Ma ło pol skę z Kra ja mi Pre szow skim i Ży liń -
skim, Ob wo dem Lwow skim i Tu ryn gią.

Roz ma wiał Hen ryk Szew czyk 

Ra zem ze Sło wa ka mi
mo że my zro bić wię cej
Roz mo wa ze Zdo by sła wem Mi lew skim, za stęp cą Dy rek to ra Kan ce la rii Za rzą du Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Ma ło pol skie go 
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Ako v praxi vyzerá spolupráca malopoľských obcí
a okresov s našimi južnými susedmi? 

– Najlepšie by na túto otázku vedeli odpovedať
samotné obce a okresy. Tieto sú nezávislé v oblasti
cezhraničnej spolupráce. Na základe informácií, ktoré
máme k dispozícii, vyplýva, že sa realizujú mnohé
projekty z rôznych oblastí, obce sa snažia získať
prostriedky z Európskej únie, najmä v rámci európskeho
programu územnej spolupráce, mnohé z projektov sú
úspešné. Prirodzene a v súlade s podmienkami
Programu cezhraničnej spolupráce sú najaktívnejšie tie
malopoľské obce a okresy, ktoré priamo hraničia so
Slovenskou republikou.
Aké prínosy pre malopoľské samosprávy vyplývajú
zo vzťahov so slovenskými partnermi, čo sa
od Slovákov môžeme naučiť?

– Dôležité sú predovšetkým výsledky v oblasti
infraštruktúry, na ktorú je potrebné najviac financií.
Potenciál pre cezhraničnú spoluprácu je obrovský.
Okrem toho každý rok sa pripravujú aj mnohé iné akcie
– kultúrne, vzdelávacie, turistické alebo propagačné, ale
stále musíme pamätať, že pred nami je ešte veľa práce. 
A čoho sa od nás môžu naučiť Slováci?

– Slováci sú naším rovnocenným partnerom. Vzájomne
sa učíme jeden od druhého. Vzájomne si ponúkame
najlepšie riešenia. Musíme sa pritom pamätať, že systém
samosprávy v oboch našich krajinách nie je rovnaký
– kompetencie obcí, okresov a krajov sa líšia na oboch
stranách hranice. Myslím si, že najdôležitejšie je to, že sa
vecne podporujeme a v značnej miere, napr. v cestovnom
ruchu, sa snažíme vytvoriť spoločnú ponuku, v ktorej sa
atrakcie na obidvoch stranách hranice budú vzájomne
dopĺňať a kumulovať.

Európska únia podporuje cezhraničnú spoluprácu, s
akými prostriedkami môžu počítať samosprávy v
tejto oblasti?

– Sú to predovšetkým prostriedky z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.
Aký má vplyv cezhraničná spolupráca na rozvoj
Malopoľska? 

– Predovšetkým aktivity zamerané na skvalitnenie
infraštruktúry prispievajú k rozvoju cestovného ruchu,
dobré cesty podporujú rozvoj podnikania a zintenzívňujú
obchodnú výmenu. Sú ešte nemerateľné prínosy
– napríklad pocit územnej spolupatričnosti, prehlbujúce
sa presvedčenie, že spoločne môžeme dosiahnuť viac.
Dôležité sú aj také projekty medzinárodnej spolupráce,
ktoré realizujeme spoločne s inými regiónmi
na multilaterálnom princípe. Dobrým príkladom je
program výmeny mládeže „Spriaznené regióny v srdci
Európy”, ktorý spája Malopoľsko s Prešovským krajom,
Žilinským krajom, Ľvovským obvodom a Durínskom.

Rozhovor pripravil Henryk Szewczyk

Spolu so Slovákmi
môžeme urobiť viac
Rozhovor so Zdobysławom Milewským, zástupcom riaditeľa kancelárie zastupiteľstva
Maršalkovského úradu Malopoľského vojvodstva
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Jed nym z klu czo wych współ cze snych wy znacz ni -
ków roz wo ju eko no micz ne go i spo łecz ne go jest in for -
ma cja, do stęp ność do niej i spo so by jej wy ko rzy sta nia.
Dla te go współ cze sne spo łe czeń stwo jest naj bar dziej
w hi sto rii na sy co ne tech ni ką i od niej za le żne. W roz -
wi nię tym świe cie ro lę kom pu te ra i sie ci uświa da mia -
ją so bie wszyst kie gru py spo łecz ne. Spo łe czeń stwo
in for ma cyj ne to ta kie, w któ rym in for ma cja jest in ten -
syw nie wy ko rzy sty wa na w ży ciu eko no micz nym, spo -
łecz nym, kul tu ral nym i po li tycz nym. Dla te go pro jekt
„Po pradz kie wro ta” za kła dał mak sy mal ne wy ko rzy sta -
nie in for ma cji we współ pra cy trans gra nicz nej. Nie sie
to bo wiem no we – nie zna ne do tąd – mo żli wo ści prze -
nie sie nia ofi cjal nej współ pra cy in sty tu cji na co dzien -
ne ży cie miesz kań ców obu przy gra nicz nych re jo nów.
Dzie je się to po przez wszech stron ną in for ma cję na te -
ma ty in te re su ją ce oby wa te li Pol ski i Sło wa cji. 

Po wiat No wo są dec ki wraz z Mia stem Stará
Ľubovňa pod jął ini cja ty wę utwo rze nia plat for my me -
dial nej uka zu ją cej bie żą ce wy da rze nia spo łecz no – kul -
tu ral ne, biz ne so we, tu ry stycz ne oraz z ży cia
sa mo rzą du. Zna la zło tu miej sce na za po wie dzi nad cho -
dzą cych wy da rzeń – np. otwar cie no wej wy sta wy, kon -
cer ty, se sje Ra dy Po wia tu i se sje sa mo rzą du Sta rej
Ľubo vn li Istot nym ele men tem by ły rów nież pro ble my
miesz kań ców te re nów przy gra nicz nych – spo so by ich
roz wią zy wa nia, omó wie nie współ dzia ła nia sa mo rzą -
dów, firm i pod mio tów tu ry stycz nych w kra jów uczest -
ni czą cych w pro jek cie oraz wy mia na przy dat nych
in for ma cji (np. na te mat obiek tów han dlo wo -usłu go -
wych). Pro jekt był nie tyl ko szan są na bie żą cą wy mia -
nę in for ma cji ale ta kże pró bą uchwy ce nia
wie lo wie ko wej wspól no ty kul tu ro wej, 

Głów ny cel „Po pradz kie wrót” to przy bli że nie spo -
łecz no ści obu kra jów i sty mu lo wa nie współ pra cy
na mo żli wie naj więk szej licz bie ob sza rów, zaś szcze gó -
ło we ce le to:

a) Za pew nie nie prze ka zy wa nia in for ma cji o mo żli -
wo ściach współ pra cy trans gra nicz nej 

b) po pu la ry za cja re gio nu przy gra nicz ne go 
c) Wy bu do wa nie po wią zań mię dzy in sty tu cja mi lo -

kal ny mi w re gio nie przy gra nicz nym 
d) Po głę bia nie współ pra cy mię dzy słu żba mi pu blicz ny -

mi po obu stro nach gra ni cy – z za mia rem jej roz wi ja nia
e) Gro ma dze nie in for ma cji o mo żli wo ściach roz wo -

ju re gio nu w ra mach współ pra cy trans gra nicz nej
f) Wzmoc nie nie mo bil ność pra cow ni ków oraz po -

móc w roz wo ju ca ło ścio wej kon ku ren cyj no ści re gio nu
Po moc w wy mia nie in for ma cji na te mat ryn ków pra cy
W ra mach dzia łań po pol skiej i sło wac kiej stro nie

po wsta ły re dak cje Plat for my Me dial nej „Po pradz kie
wro ta”. Przy go to wy wa ły one uka zu ją ca się po obu stro -
nach gra ni cy in for ma cje pra so we (po pol sku i sło wac -
ku) oraz au dy cje te le wi zyj ne (rów nież w obu ję zy kach).
Ma te ria ły pra so we i au dy cje te le wi zyj ne w obu kra jach
by ły do stęp ne w wer sji dwu ję zycz nej. Po sło wac kiej
stro nie uka zy wa ły się one na ła mach ko mu nal nych „Lu -
bo vnan skich no win” oraz na an te nie pro wa dzo nej tę
sa mą re dak cję te le wi zji ka blo wej. Po pol skiej stro nie
in for ma cje uka zy wa ły się w „Ty go dni ku no wo są dec -
kim” oraz na an te nie TV -ns.

W ra mach pro jek tu po wsta ły:
a) ko lum ny in for ma cyj ne w pra sie, co dwa ty go dnie

po stro nie sło wac kiej i pol skiej. Pół ko lum ny (stro ny)
w ję zy ku pol skim, pół w ję zy ku sło wac kim. In for ma cje
przy go to wy wa ne by ły przez dzien ni ka rzy po obu stro -
nach gra ni cy.

b) au dy cje te le wi zyj ne, co dwa ty go dnie po stro nie
pol skiej i sło wac kiej. Au dy cja pro du ko wa na przez te le -
wi zję pol ską i sło wac ką. Pol ska te le wi zja przed sta wia -
ła te ma ty kę wska za ną przez pol skie go uczest ni ka
pro jek tu, po ka zy wać pięk no i atrak cyj ność Są dec czy -
zny, a sło wac ka po ru szać ana lo gicz ne te ma ty sło wac -
kie. Co dwa ty go dnie w Pol sce uka zy wał się pro gram
o Sło wa cji, a na Sło wa cji co dwa ty go dnie o Pol sce 

c) stro na www – re da go wa na przez wspól ną re dak -
cję pol sko -sło wac ką. Ka żdy z part ne rów dzia łał po swo -
jej stro nie nie za le żnie i nie za le żnie wkła dał in for ma cje.
Uzu peł nie niem in for ma cji by ły fo to gra fie. 

Re ali za cja pro jek tu roz po czę ła się w stycz niu 2010 r.
Dzia ła nia za koń czo no w mar cu 2011 r. Koszt pro jek tu
to ok. 180 ty się cy zło tych (85 proc. z do ta cji ze środ -
ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
Pro gram Współ pra cy Trans gra nicz nej Rzecz po spo li ta
Pol ska – Re pu bli ka Sło wac ka 2007-2013 Mi kro pro jek -
ty. Per so nel pro jek tu (oprócz dzien ni ka rzy) sta no wi ły
dwie oso by: kie row nik i księ go wa.

Popradzkie
wrota
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Jedným z kľúčových súčasných ukazovateľov
ekonomického a sociálneho rozvoja je informácia, jej
dostupnosť a spôsoby jej využívania. Preto je súčasná
spoločnosť až presýtená technologickými vymoženosťami,
na ktoré je priam odkázaná. V rozvinutom svete si úlohu
počítača a siete uvedomujú všetky sociálne skupiny.
Informačná spoločnosť je taká spoločnosť, pre ktorú sú
informácie veľmi dôležité v ekonomickom, sociálnom,
kultúrnom a politickom živote. Preto projekt „Popradské
vráta” predpokladal maximálne využitie informácií v
cezhraničnej spolupráci. Spája sa to totiž s novými
– doteraz neznámymi – možnosťami rozšírenia oficiálnej
spolupráce medzi inštitúciami na každodenný život
obyvateľov oboch prihraničných oblastí. Je to možné
vďaka všestranným informáciám ozáležitostiach, ktoré sú
pre občanov Poľska a Slovenska zaujímavé.

Okres Nowy Sącz spolu s mestom Stará Ľubovňa sa
rozhodli vytvoriť mediálnu platformu, ktorá prezentuje
aktuálne spoločenské, kultúrne, hospodárske a turistické
udalosti aj informácie zo života samosprávy. Našiel sa tu
priestor na informácie o blížiacich sa podujatiach – napr.
otvorenie novej výstavy, koncerty, zasadnutia okresného
zastupiteľstva, zasadnutia mestského zastupiteľstva
Starej Ľubovne. Dôležitý tematický okruh tvorili problémy
obyvateľov prihraničných oblastí a spôsoby ich riešenia,
veľa priestoru bolo venované spolupráci samospráv,
firiem a subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného
ruchu z obidvoch krajín, ktoré sa zúčastnili na projekte,
významnou zložkou projektu bola tiež výmena
najdôležitejších informácií (napr. o subjektoch
pôsobiacich v oblasti obchodu a služieb). Projekt bol
zameraný nielen na prezentovanie priebežnej výmeny
informácií, ale bol zároveň pokusom o ukázanie stáročnej
spoločnej kultúrnej tradície.

Hlavným cieľom „Popradských vrát” bolo vzájomné
zblíženie sa obyvateľov oboch krajín a podporenie
spolupráce v čo najširšom rozsahu oblastí, špecifickými
cieľmi boli:

a) zabezpečenie toku informácií o možnostiach
cezhraničnej spolupráce 

b) popularizácia prihraničnej oblasti
c) vytvorenie vzťahov medzi miestnymi organizáciami

v prihraničnej oblasti
d) prehlbovanie spolupráce medzi verejnými službami

na oboch stranách hranice – so zámerom ju rozvíjať
e) zhromažďovanie informácií o možnostiach rozvoja

regiónu v rámci cezhraničnej spolupráce
f) posilnenie mobility pracovníkov a podpora rozvoja

konkurencieschopnosti regiónu v najširšom slova zmysle
g) pomoc pri výmene informácií o trhoch práce
V rámci aktivít na poľskej a slovenskej strane vznikli

redakčné tímy Mediálnej platformy „Popradské vráta”.
Tieto tímy pripravili zverejňované na oboch stranách
hranice tlačové správy (po poľsky a po slovensky)
a televízne vysielania (takisto v oboch jazykoch). Tlačové
a televízne materiály v obidvoch krajinách boli dostupné
v obidvoch jazykových verziách. Na slovenskej strane boli
materiály zverejňované na stránkach mestských
„Ľubovnianskych novín” a v káblovej televízii, kde
vysielanie pripravovala tá istá redakcia. Na poľskej strane
boli informácie zverejňované v týždenníku „Tygodnik
Nowosądecki” a vysielané televíziou TV-ns.

V rámci projektu vznikli:
a) informačné články v tlači, každé dva týždne

na slovenskej a poľskej strane. Polovica stránky v
poľštine a polovica v slovenčine. Informácie boli
pripravované novinármi na oboch stranách hranice.

b) televízne vysielania, každé dva týždne na slovenskej
a poľskej strane. Program pripravovaný poľskou
a slovenskou televíziou. Poľská televízia prezentovala
témy navrhované poľským účastníkom projektu,
ukazovala krásy a atrakcie Sandecka, slovenská televízia
prezentovala podobné témy zo slovenskej strany. Každé
dva týždne mohli diváci v Poľsku pozerať televízne
vysielanie o Slovensku, a na Slovensku zase každé dva
týždne o Poľsku.

c) webová stránka – pripravovaná spoločným poľsko-
slovenským tímom. Každý z partnerov pôsobil na svojej
strane nezávisle a nezávisle zverejňoval svoje informácie.
Doplnením informácií boli fotografie.

Realizácia projektu sa začala v januári 2010. Aktivity
boli ukončené v marci 2011 r. Náklady na projekt boli
cca. 180 tisíc zlotých (85 percent tvoril príspevok
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007 – 2013, Mikroprojekty). Projektový
personál (okrem novinárov) tvorili dve osoby: vedúci
a účtovníčka.

Popradské
vráta
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Mia sto i Gmi na Uzdro wi sko wa Mu szy na otrzy ma -
ła do fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej skiej z Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go oraz bu dże tu
pań stwa za po śred nic twem Eu ro re gio nu „Ta try” w ra -
mach Pro gra mu Współ pra cy Trans gra nicz nej Rzecz -
po spo li ta Pol ska – Re pu bli ka Sło wac ka 2007 – 2013
na re ali za cję mi kro pro jek tu „Po znaj my się jesz cze le -
piej w Mu szy nie”.

Cał ko wi ty koszt pro jek tu wy niósł 43.271 EUR
w tym: do fi nan so wa nie ze środ ków EFRR 36.781 EUR,
wkład wła sny 2.163 EUR, współ fi nan so wa nie kra jo -
we z bu dże tu pań stwa 4.327 EUR. Pro jekt re ali zo wa -
ny był w ter mi nie od stycz nia do grud nia 2010 r.
przy udzia le part ne rów sło wac kich z Li pan, Lu bo ti -
na i Du bo vi cy. 

W ra mach pro jek tu wy ko na no na stę pu ją ce dzia ła nia: 
• W dniach 19-20 mar ca 2010 r. zre ali zo wa no 2-dnio -

wą kon fe ren cję pt. „Po do bień stwa i ró żni ce w sa mo -
rzą dach po gra ni cza pol sko – sło wac kie go”.
W pierw szym dniu kon fe ren cji przed sta wi cie le sa mo -
rzą dów z Li pan, Du bo vi cy, Lu bo ti na i Mu szy ny przed -
sta wi li, w for mie pre zen ta cji mul ti me dial nych, za sa dy
funk cjo no wa nia sa mo rzą du te ry to rial ne go w Pol sce
i na Sło wa cji oraz naj wa żniej sze osią gnię cia sa mo rzą -
dów w po szcze gól nych miej sco wo ściach. Omó wio no
po do bień stwa i ró żni ce w funk cjo no wa niu sa mo rzą dów
po gra ni cza pol sko – sło wac kie go. Sa mo rzą dow cy
otrzy ma li or ga ni ze ry. Na stęp nie w ra mach im pre zy to -
wa rzy szą cej uczest ni cy kon fe ren cji wzię li udział w ku -
li gu. W ko lej nym dniu uczest ni cy kon fe ren cji wzię li
udział w wy ciecz ce do Za ko pa ne go w trak cie, któ rej
m.in. wy je cha no ko lej ką na Gu ba łów kę, zwie dza no
Sank tu arium na Krzep tów kach, zwie dza no Kru pów ki.
Udział w tym przed się wzię ciu wzię ło 25 przed sta wi cie -

li z Li pan, 25 przed sta wi cie li z Du bo vi cy, 50 przed sta -
wi cie li z Lu bo ti na, 50 przed sta wi cie li z Mu szy ny.

• W dniu 29 sierp nia 2010 r. prze pro wa dzo no jed no -
dnio wą im pre zę kul tu ral ną „Za koń cze nie la ta nad Po -
pra dem” w Mu szy nie. W im pre zie udział wzię ło 150
uczest ni ków, w tym z Li pan – 25, Du bo vi cy – 25, Lu bo -
ti na – 50, Mu szy ny – 50. Ze wzglę du na otwar ty cha -
rak ter im pre zy udział w niej bra li ta kże miesz kań cy
gmi ny Mu szy na oraz ku ra cju sze prze by wa ją cy w Mu -
szy nie. Za pre zen to wa ny zo stał do ro bek kul tu ral ny
wnio sko daw cy i part ne rów pro jek tu. Wy stą pi ły 3 ze -
spo ły re gio nal ne ze Sło wa cji i 1 ze spół z Pol ski. Za pew -
nio ne zo sta ły dla uczest ni ków im pre zy po tra wy
re gio nal ne do de gu sta cji oraz ca te ring. Ka żdy z za pro -
szo nych go ści otrzy mał ga dżet w po sta ci pa mię ci prze -
no śnej USB – pen dri va.

• Z ko lei w dniach 12 i 13 li sto pa da 2010 r. prze pro -
wa dzo no dwu dnio wą im pre zę spor to wą „Sport nie zna
gra nic”. W im pre zie udział wzię ło 200 uczest ni ków,
w tym ze Sło wa cji 100 osób, z Pol ski 100 osób. W trak -
cie im pre zy, w pierw szym dniu, ro ze gra no tur nie je pił -
ki siat ko wej oraz pił ki no żnej ha lo wej. Uczest ni cy
za wo dów otrzy ma li ga dże ty w po sta ci pa mię ci prze no -
śnej USB – pen dri va oraz chust ko – cza pek. Do dat ko -
wo otrzy ma li pa miąt ko we dy plo my oraz ma te ria ły
pro mo cyj ne Mia sta i Gmi ny Uzdro wi sko wej Mu szy na.
Dzień ten za koń czo ny zo stał dys ko te ką. Na stęp ne go
dnia uczest ni cy im pre zy wzię li udział w wy ciecz ce kra -
jo znaw czej do Bu ko wi ny Ta trzań skiej i Za ko pa ne go.
W Bu ko wi nie Ta trzań skiej mie li mo żli wość sko rzy sta -
nia z ba se nów ter mal nych. Ko lej nym punk tem pro gra -
mu wy ciecz ki by ło zwie dza nie Za ko pa ne go oraz wy jazd
ko lej ką li no wą na Gu ba łów kę, skąd mo żna by ło po dzi -
wiać pa no ra mę Tatr.

Poznajmy się jeszcze
lepiej w Muszynie
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Mesto a Kúpeľná Gmina Muszyna získala
dofinancovanie z Európskej Únie z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja ako aj štátneho rozpočtu
prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” v rámci
Programu Cezhraničnej spolupráce Poľská republika
– Slovenská republika 2007 – 2013 na realizáciu
projektu „Spoznajme sa ešte lepšie v Muszyne”

Celkový náklad projektu je 43.271 EUR v rámci toho:
dofinancovanie z prostriedkov EFRR 36.781 EUR,
vlastný vklad 2.163 EUR, spolufinancovanie zo štátneho
rozpočtu 4.327 EUR. Projekt bol realizovaný v období
od januára do decembra 2010 pri účasti slovenských
partnerov z Lipan, Ľubotína a Dubovice.

W ramach projektu wykonano następujące
działania:

• V dňoch 19 – 20. Marca 2010 sa konala 2 – dňová
konferencia pod názvom „Čo máme spoločné a čím sa
líšia prihraničné poľsko – slovenské samosprávy. Počas
prvého dňa konferencie predstavitelia samosprávy
z Lipan, Dubovice, Ľubotína a Muszyny predstavilim, vo
forme multimediálnej prezentácie, hlavné princípy
fungovania samospráv v Poľsku a na Slovensku ako aj
najvýznamnejšie úspechy samospráv v jednotlivých
obciach a mestách. Aktéri sa venovali rovnako rozdielom
a podobnostiam fungovania samospráv poľsko
– slovenského pohraničia. Samosprávy obdržali
kalendáre. Neskôr vrámci spoločnej integračnej akcie si
účastníci vyskúšali kulig (jazdu na saniach
zapriahnutých koňmi). Nasledujúci deň sa účastníci
konferencie presunuli do Zakopaneho, kde okrem iného
vyšli lanovkou na Gubalovku, pozreli si Sanktuárium
na Krzeptówkach a mali prehliadku Krupówiek. Na tejto
akcii sa zúčastnilo 25 zástupcov z Lipan, 25 zástupcov

z Dubovice, 50 zástupcov z Ľubotína a 50 zástupcov
z Muszyny.

• Dňa 29. augusta 2010 sa uskutočnila jednodňová
kultúrna akcia „Zakončenie leta nad Popradom” v
Muszyne. Tejto akcie sa zúčastnilo 150 účastníkov, v
tom 25 z Lipan, 25 z Dubovice, 50 z Ľubotína a 50
z Muszyny. Z dôvodu, že sa jednalo o verejnú akciu
zúčastnili sa jej tiež obyvatelia gminy Muszyna ako aj
kúpeľní hostia prebývajúci v tom čase v Muszyne.
Na akcii sa odprezentovali kultúrne úspechy
žiadateľa a partnerov projektu. Vystúpili 3 regionálne
zoskupenia zo Slovenska a 1 skupina z Poľska.
Účastníci mohli ochutnať z regionálnych špecialít ako
aj zo širokej ponuky cateringu. Každí z účastníkov si
na pamiatku odniesol darček v podobe USB kľúča.

• Následne sa v dňoch 12 a 13. novembra 2010
uskutočnila dvojdňová športová akcia „Šport nepozná
hranice”. Tohto podujatia sa zúčastnilo 200 účastníkov,
v tom 100 osôb zo Slovenska a 100 osôb
z Poľska. V priebehu podujatia, sa v prvý deň
uskutočnili turnaje vo volejbale a sálovom futbale.
Účastníci získali darček v podobe prenosného USB
kľúča ako aj šáločiapok. Navyše dostali tiež
pamiatkové diplomy ako aj propagačné materiály
Mesta a kúpeľnej Gminy Muszyna. Tento deň bol
zakončený diskotékou. Nasledujúci deň bol pre
účastníkov pripravený poznávací výlet do Bukowiny
Tatrzanskej a Zakopaného. V Bukowine Tatrzanskiej
mohli účastníci využiť možnosť okúpať sa v termálnych
bazénoch. Ďalším bodom programu bol výlet
do Zakopaného, kde sa po jeho prehliadke účastníci
vyviezli lanovkou na Gubalowke, odkiaľ mohli
obdivovať panorámu Tatier.

Spoznajme sa ešte
lepšie v Muszyne
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GORĄCE NEWSY I NAJWIĘKSZA 
DAWKA INFORMACJI O REGIONIE

Chcesz się szyb ko do wie dzieć, co dzie je się na Są dec -
czyź nie? Wejdź na por tal www.sa de cza nin.in fo! To naj -
szyb szy ser wis in for ma cyj ny w re gio nie, pre zen tu ją cy
co dzien nie kil ka dzie siąt in for ma cji na te mat sa mo rzą -
dów, go spo dar ki, spor tu, kul tu ry, edu ka cji, dzia łań po li -
cji, stra ży po żar nej i gra nicz nej oraz wszel kie ak tu al no ści
z re gio nu Są dec czy zny, a ta kże z oko lic Li ma no wej i po -
wia tu gor lic kie go. Od czerw ca 2010 ro ku do dziś licz ba
Czy tel ni ków od wie dza ją cych co dzien nie na szą stro nę
wzro sła po nad dzie się cio krot nie, osiagając dwa miliony
odsłon miesięcznie.

KON TAKT Z RE DAK CJĄ:
ul. Bar bac kie go 57
33-300 No wy Sącz

tel. (18) 475-16-20
e -ma il: re dak cja@sa de cza nin.in fo
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Wójt w spódnicy v Wywiad z Zenonem Laskowikiem v Strażnik grobu cadyka
v 100 lat temu w Nowym Sączu v PANORAMA WSI SĄDECKICH – CZARNY POTOK
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PANORAMA WSI SĄDECKICH – DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA D1-20
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WY PRA WA NA

Wybieramy Sądeczanina 2010 Roku v Łącko: ewolucja zamiast rewolucji
v Sądecka lista Auschwitz v Rozmowa z kustoszem Bazyliki św. Małgorzaty

A n t a r k t y d a

Vinson 
Massif South

Pole

Mount Vinson (4892 m)

Po ma ga, pro mu je, szko li, in for mu je 

FUN DA CJA 
SĄ DEC KA

FUNDACJA SĄDECKA
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz

tel. (18) 475-16-20
e-mail: biuro@fsns.pl

Fun da cja Są dec ka (d. Są dec ka Fun da cja Roz wo ju
Wsi i Rol nic twa) po wsta ła w 1991 r. w No wym Są czu
z ini cja ty wy ów cze sne go po sła na Sejm RP Zyg mun -
ta Ber dy chow skie go, przez wie le lat peł nią ce go funk -
cje pre ze sa. Przez te la ta, ja ko or ga ni za cja non -pro fit,
FS na trwa łe wpi sa ła się w kra jo braz zie mi są dec kiej.

Sta tu to wym ce lem Fun da cji jest pro wa dze nie dzia -
łań szko le nio wych i cha ry ta tyw nych na rzecz śro do -
wisk wiej skich i ma ło mia stecz ko wych; pro mo cja
sa mo rząd no ści, ini cja tyw go spo dar czych i kul tu ral -
nych słu żą cych lo kal nym spo łecz no ściom, kształ to -
wa nie po staw oby wa tel skich i pa trio tycz nych,
dzia łal ność wy daw ni cza.

Przez 20 lat dzia łal no ści wo kół Fun da cji 
Są dec kiej wy ro sły zna czą ce dzie ła:

– Sto wa rzy sze nie Ka sa Wza jem nej Po mo cy
– Fun dusz Sty pen dial ny im. Bra ci Po tocz ków 
– Ak cja cha ry ta tyw na „Ser ce Ser cu”
– La to Wiej skich Dzie ci 
– Plebiscyt „Sądeczanin Roku”
– Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Zie mi Są dec kiej
– „Są dec kie spo tka nia z hi sto rią”
– Ocena Aktywności Gmin Sądecczyzny.

Fun dusz Sty pen dial ny im. Bra ci Po tocz ków

Miesięcznik „Sądeczanin” 
– to warto czytać 

„Są de cza nin”, wy da wa ny od stycz nia 2008 r. przez
Fun da cję Są dec ką, to co mie sięcz na so lid na daw ka
wie dzy i bie żą cych in for ma cji o No wym Są czu i re gio -
nie. W krót kim cza sie mie sięcz nik zdo był so bie moc -
ną po zy cję na ryn ku wy daw ni czym. Czy tel ni cy
do ce ni li pro fe sjo na lizm, nie za le żność i obiek ty wizm
re dak to rów pi sma. Po „Są de cza ni na” się ga ka żdy sza -
nu ją cy się Są de cza nin. 

seminarium transgranicz_semi_transgranicz PL-SK  21-11-2011  09:32  Strona 15



NOWY SĄCZ, LISTOPAD 2011

seminarium transgranicz_semi_transgranicz PL-SK  21-11-2011  09:32  Strona 17


