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Ruce přátelství 

Ręce przyjaźni

Konkurs: „Wspólne przedsięwzięcia“
fotografia Ręce przyjaźni
autor: pani Diana Popczyk
Soutěž: „Společenské akce“
fotografie Ruce přátelství 
autor: paní Diana Popczyk

Napište nám!
Uvítáme tipy čtenářů na informace o 
inovacích na česko-polském pomezí, a to jak 
v podnikání, tak v projektech zaměřených 
na podnikání.

Redakce

Napiszcie do nas!
Zapoznamy się z Waszymi propozycjami 
dotyczącymi innowacyjności na czesko-
polskim pograniczu w firmach, a także w 
projektach ukierunkowanych na firmy. 

Redakcja
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Aby innowacyjne pomysły 
nie trafiały na półki...

– Należy więcej na temat innowacji mó-
wić, pisać, po prostu przybliżać szero-
kiemu gronu odbiorców tematykę wyna-
lazczości – uważa Jolanta Drozdowska, 
prokurent w firmie Sonel SA ze Świdnicy, 
która produkuje innowacyjne urządzenia 
pomiarowe
- Více mluvit a psát o inovacích, jedno-
duše přiblížit široké veřejnosti tematikou 
vynálezů - říká Jolanta Drozdowska, zá-
stupce firmy Sonel SA ze Švídnice, která 
vyrábí inovativní měřicí přístroje.

(ŚWIDNICA) Jak wdrażać in-
nowacje, co zrobić, żeby efekty 
pracy naukowców i ekspertów 

wykonywanej w zaciszach gabinetów mogły 
oglądać światło dzienne? O tym i innych 
sprawach z Jolantą Drozdowską, prokuren-
tem w firmie Sonel SA ze Świdnicy, produ-
kującej innowacyjne urządzenia pomiarowe, 
rozmawia Anita Odachowska-Mazurek.
Innowacje to bezcenny efekt pracy, najczęści-
ej naukowców, inżynierów itd. Ale nikt by o 
nich nie usłyszał, gdyby nie zostały wdrożo-
ne. Co robić, żeby wynalazki, ulepszenia itd. 
mogły oglądać światło dzienne?
Moim zdaniem należy więcej na ten temat mówić, 
pisać, po prostu przybliżać szerokiemu gronu odbi-
orców tematykę wynalazczości. Zupełnie niedawno 
uczestniczyłam w dofinansowanym ze środków 

unijnych programie, którego nazwa była bardzo 
tajemnicza i właściwie z ciekawości postanowiłam 
wziąć w nim udział. Tytuł programu brzmiał 
„Menedżer ds. komercjalizacji innowacji – nowy 
zawód dla osób 50+” Przyzna Pani, że brzmi cie-
kawie – ale jeszcze ciekawsza była tematyka. Cie-
kawa i uświadamiająca, jak trudnym procesem jest 
wynalazczość, a szczególnie droga od pomysłu do 
wdrożenia. Ja, pracując w firmie, w której innowacje 
są właściwie podstawą funkcjonowania, mam świa-
domość, jak duże koszty trzeba ponieść, aby projekt 

innowacyjny wdrożyć. Dlatego w firmie Sonel SA 
budżet planowany na prace badawczo-rozwojowe 
kształtuje się na poziomie kilku milionów rocznie. 
Wspieramy się także dotacjami unijnymi, które są 
dość mocno ukierunkowane na innowacje. Takich 
możliwości finansowania nie mają z reguły pomy-
słodawcy i wynalazcy indywidualni. I dlatego ich 
droga do komercjalizacji pomysłu innowacyjnego 
jest najtrudniejsza. Muszą sami szukać potencjalnych 
inwestorów i źródeł finansowania. A bardzo często są 
to osoby, którym bliska jest strona techniczna i najchęt-
niej tylko nią się zajmują. Dlatego potrzebują wsparcia.
Właśnie. Wielu naukowców narzeka, że in-
nowacje tworzy się na półki. Czy jest szansa, 
aby zmienić ten trend?
Myślę, że dzieje się tak dlatego, że uczelnie zbyt 
słabo współpracują z przemysłem. Począwszy 
od prac licencjackich i magisterskich, które piszą 
studenci. Kiedy ja kończyłam studia na Akade-
mii Górniczo-Hutniczej (a był to rok 1979), te-
maty prac były przesyłane przez zakłady i firmy. 
Do wybranego przez studenta tematu byli przy-
pisani dwaj promotorzy – jeden z firmy, która 
zleciła temat, drugi – z uczelni, a badania były 
wykonywane zarówno w firmie, jak i na uczelni. 
Obecnie tematy są wymyślane przez pracowni-
ków naukowych lub samych studentów. I mają 
niewiele wspólnego z potrzebami rozwojowymi 
firm lub rynku. Nie ma się więc co dziwić, że tra-
fiają na półki. Moim zdaniem to uczelnie powin-
ny bardziej dbać o to, aby ich badania pokrywa-
ły się z tymi potrzebami. I to uczelnie powinny 
inicjować współpracę z przemysłem i innymi 
dziedzinami.

Wspomniała Pani, że wdrażanie innowacji 
jest kosztowne? Kto powinien za to płacić? 
Firmy? Rząd? Uczelnie?
Tak, prace badawczo-rozwojowe są bardzo kosz-
towne. Obecnie można się co prawda wspierać 
funduszami unijnymi i mogą to robić zarówno 
uczelnie, jak i innowacyjne firmy. Ale część 
kosztów zawsze jest po stronie beneficjenta pro-
jektu. Trudno jednoznacznie określić, kto powi-
nien finansować innowacyjność. Moim zdaniem 
powinno to być uzależnione od dziedziny, w 
której prowadzone są badania i od tego, kto będ-
zie czerpał korzyści z ich wyników. I to ta strona 
powinna być głównym inwestorem.
Pomówmy o tym projekcie, w którym brała 
Pani udział. Czy kształcenie tak ukierunko-
wanych kadr może pomóc we wprowadzaniu 
innowacyjnych rozwiązań, a mówimy nie 
tylko o rozwiązaniach technologicznych, ale 
każdych innych, na szerszą skalę?
Powiem szczerze, że mam mieszane odczucia po 
zakończeniu udziału w tym projekcie i uzyskaniu 
certyfikatu. Po prostu nie bardzo wiem, co mogę 
dalej z tym zrobić. Cieszy mnie to, że pozyskałam  
wiedzę na tematy związane z patentami, aspektami 
ekonomicznymi i przepisami prawnymi dotyczący-
mi wynalazków i wzorów użytkowych. Dotychczas 
tym zakresem zajmowali się tylko rzecznicy paten-
towi. I właściwie tak jest nadal, ponieważ  osoby 
pozyskujące wiedzę z tego obszaru (tak jak ja) wy-
korzystują ją właściwie tylko w wykonywanej pracy 
zawodowej, a w dalszym ciągu indywidualni wyna-
lazcy i pomysłodawcy potrzebują wsparcia.

Anita Odachowska-Mazurek

wywiad
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(SWIDNICA)  Aby myšlenky inovace 
neskončily na polici ...
Jak realizovat inovovace, co udělat, 

aby se výsledky práce vědců a odborníků vymyš-
lené v prostředí kanceláře dostaly na denní světlo? 
O těchto a dalších otázkách, které Jolanta Droz-
dowska, zástupce firmy Sonel SA ze Švídnice, která 
produkující inovativní měřicí přístroje, rozmlouvá 
Anita Odachowska-Mazurek
Inovace jsou neocenitelným efektem práce, nejčastěji 
vědecké, inženýrské atd. Ale nikdo by o nich neslyšel, 
kdyby nebyly zrealizovány. Co dělat, aby vynálezy, vy-
lepšení atd. mohly spatřit denní světlo?
Podle mého názoru je třeba více mluvit a psát o vy-
nálezech, jednoduše přiblížit široké veřejnosti tema-
tiku vynálezů. Docela nedávno jsme navštívili pro-
gram financovaný prostředky EU, jehož název byl 
velmi tajemný, a ze zvědavosti jsem se rozhodla zú-
častnit se ho. Název programu je „Manažer komer-
cializace inovací - nová profese pro lidi 50+“ Musíte 
uznat, že to zní zajímavě - ale ještě zajímavější byla 
tematika. Zajímavá a osvětlující, jak obtížný je pro-
ces vynalézavosti, a to zejména od nápadu k realiza-
ci. Já pracuji ve firmě, jejíž podstatou fungování jsou 
vlastně inovace, jsem si vědoma, jak vysoké náklady 
je třeba vynaložit, aby inovační projekt vznikl. Proto 
ve firmě Sonel SA je plánovaný rozpočet na vědec-
ko-rozvojové práce několik milionů EUR ročně.  
Podporováni jsme také dotacemi z fondů EU, které 
jsou do značné míry zaměřeny na inovace. Takové 

možnosti financování nemají obvykle individuální 
původce a vynálezce. A díky tomu je jejich cesta 
ke komercializaci inovační myšlenky nejobtížnější. 
Musíte sami hledat potenciální investory a zdroje 
financování. A velmi často se jedná o lidi, kterým je 
blízká technická stránka, ale většinou se pouze ne-
zajímají o možnosti. Proto potřebují podporu.
Mnoho vědců si stěžuje, že se inovace tvoří na polici. 
Existuje nějaký způsob, jak změnit tento trend?
Myslím, že se tak děje proto, že vysoké školy příliš 
málo spolupracují s průmyslem. S vysokoškolskými 

a postgraduálními pracemi, které studenti píší. Když 
jsem ukončila studium na Vysoké škole báňské (to 
bylo roku 1979), témata práce byla zaslána společ-
nostem a podnikům. Tématu vybraného studentem 
byli přiřazeni dva promotoři – jeden z firmy, která 
požádala o přidělení tématu, druhý z univerzity, a 
výzkumy byly provedeny jak ve společnosti, tak na 
univerzitě. V současné době jsou témata navrhová-
na vědeckými pracovníky a samotnými studenty. 
Ta mají jen málo společného s potřebami rozvoje fi-
rem na trhu. Není se čemu divit, že skončí na polici. 
Myslím, že pro vysoké školy by mělo být povinností 
více dbát na to, aby jejich studie byly shodné s tě-

mito potřebami. A tyto univerzity by měly povinně 
iniciovat spolupráci s průmyslem a dalšímy obory. 
Zmínila jste, že realizace inovací je drahá. Kdo by 
měl mít povinnost za to platit? Společnost? Vláda? 
Vysoké školy?
Ano, vědecko-rozvojové práce jsou velmi nákladné. V 
současné době můžou být uskutečněny díky podpoře 
z fondů EU a můžou být prováděny jak univerzitou, 
tak i inovativní společností. Ale část nákladů je vždy 
příjemcem projektu. Je těžké určit, kdo by měl financo-
vat inovace. Podle mého názoru by měly být závislé na 
oblasti, ve které se výzkum provádí, a na tom, kdo bude 
mít prospěch z výsledků. A tyto strany by pak měly být 
hlavním investorem.
Pojďme se bavit o tomto projektu, kterého se účastníte. 
Je vzdělávání zaměstnanců cílené tak, že jeho rámec 
může pomoci při zavádění inovativních řešení, a ho-
vořme nejen o technologických řešeních, ale i o jiných, 
v širší rovině?
Musím přiznat, že mám smíšené pocity po skončení 
účasti v tomto projektu a po získání certifikátu. Jed-
noduše moc nevím, jak to dále můžu využít. Těší mě 
získané znalosti o tématech týkajících se patentů a as-
pekty ekonomických právních předpisů o vynálezech 
a užitné vzory. Zatím se tento rozsah ale zabýval pouze 
patentovými zástupci. A ve skutečnosti je to tak pořád, 
poněvadž lidé své získané znalosti v této oblasti (tak 
jako já) používají jen k vykonání profesionální práce 
a v další činnosti jednotlivých vynálezců a původců 
potřebují pomoc.

Aby myšlenky inovace neskončily 
na polici...

Kreslená mapa
Ręcznie nakreślona mapa

(CZESKI CIESZYN) W roku 
2012 był zrealizowany projekt 
INFO TESSIN. Projekt był współ-

finansowany z Mikroprojektu Euroregionu Śląsk 
Cieszyński w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Cze-
ska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 oraz 
z budżety państwa Rzeczpospolitej Polskiej w 
kwocie przeszło pięćset tysięcy koron. Autorem 
ręcznie kreślonej mapy jest pan Kapsdorfer (na 
zdjęciu). Mapa jest obecnie wyeksponowana w 
biurze wicestarosty.

(ČESKÝ TĚŠÍN)  V roce 2012 byl 
realizován projekt INFO TESSIN. 
Projekt byl spolufinancován z Fon-

du mikroprojektů Euroregionu Těšinské Slezsko 
a Śląsk Cieszyński z Operačního programu pře-
shraniční spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007-2013 a ze státního rozpočtu Pol-
ské republiky ve výši 500 tis. Kč. Autorem kresle-
né mapy je pan Kapsdorfer (na snímku). Mapa 
je nyní umístěna v kanceláři pana místostarosty.

rozhovor
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Tak się to robi w Świdnicy!
(ŚWIDNICA) Czasem prosty 
z pozoru pomysł okazuje się 
inicjatywą godną naśladowa-

nia w każdym miejscu świata. Młodzież w 
większości krajów żyje dziś własnym życi-
em, mocno oderwanym od otaczającej ją 
rzeczywistości, mało interesuje się świa-
tem realnym, zamykając się bardziej w tym 
wirtualnym. Gdy mają internet, portale 
społecznościowe, świat obrazków, filmów 
wideo, muzyki, przestaje ich interesować 
to, co dzieje się dookoła. A przecież to 
właśnie dzisiejsza młodzież w przyszłoś-
ci ma pracować na PKB w każdym kraju. 
Co zrobić, by ją zaktywizować? Pomysłów 
w każdym kraju jest wiele. Ale ten, który 
tu opisujemy, jest pod każdym względem 
wyjątkowy. Mowa o tworzonym wyłącznie 
przez młodzież portalu internetowym Na-
szaSwidnica.pl.
NaszaSwidnica.pl to projekt Stowarzyszenia 
Pro-Motor ze Świdnicy, które na jego rea-
lizację pozyskało dotację z Funduszu Inic-
jatyw Obywatelskich. Inicjatywa, by oddać 
głos młodym ludziom, a otaczający nas lo-
kalny świat pokazywać właśnie ich oczami, 
okazała się strzałem w dziesiątkę. Portal 
NaszaSwidnica.pl oglądają codziennie tysią-
ce internautów nie tylko ze Świdnicy i oko-
lic, ale z całej Polski, a nawet ze świata. Na 
swoim fanpage’u na Facebooku młodzi dzi-
ennikarze zgromadzili w ciągu roku ponad 
9 tysięcy fanów. Ich wydawany w 15-tysięcz-
nym nakładzie miesięcznik rozchodzi się po 
szkołach z całego powiatu świdnickiego jak 
ciepłe bułeczki. 
Młodzi ludzie skupieni wokół portalu Na-
szaSwidnica.pl odbywają warsztaty dzi-
ennikarskie, uczą się występować przed 
kamerą, robić wywiady, sondy, reportaże, 
pisać artykuły. Spotykają się z fachowcami 
od wizerunku i autoprezentacji, uczą się, jak 
powinna wyglądać rozmowa kwalifikacyjna, 
a nawet... sami wspólnie szukają sobie pracy 
na wakacje. W ciągu roku istnienia (portal 
ruszył 1 kwietnia 2012 roku) młodzież wspó-
łuczestniczyła w organizacji kilku akcji cha-
rytatywnych, koncertów, a także profesjonal-
nego pokazu mody. Nic dziwnego, że mimo 
rotacji – bo zasadą jest, że kto kończy szkołę 
średnią, musi odejść, by zrobić miejsce ko-
lejnym adeptom – chętnych do współpracy z 
portalem ciągle nie brakuje. 
A wszystko zaczęło się od jednego pomysłu. 
Mariusz Kalista, prezes Stowarzyszenia Pro-
-Motor, był producentem realizowanych pr-
zez jeden ze świdnickich portali materiałów 
wideo kręconych w świdnickich szkołach. I 
właśnie wtedy w jego głowie zakiełkowała 
myśl o tym, by wykreować medium, które 
będą tworzyć wyłącznie młodzi ludzie. 
Młodzi dziennikarze już latem 2012 roku 

zamieszali w świecie mediów, nie tylko 
lokalnych, filmem dokumentalnym o 
niepełnosprawnym, pozbawionym prak-
tycznie rąk, świdnickim artyście Marius-
zu Kędzierskim „Rysuję, bo to kocham”. 
Materiał obiegł niemal wszystkie ogólno-
polskie (i nie tylko) telewizje, a jego au-
torzy i bohater mieli okazję sami w nich 
wystąpić. Od tamtej pory liczba oglą-
dających portal systematycznie rośnie. 
Niedawno NaszaSwidnica.pl przy wspó-
łpracy z dorosłą lokalną gazetą „Wiado-
mościami Świdnickimi” wypromowała 
kolejną artystkę – tym razem śpiewającą 
nastolatkę Natalię Widuto, która współ-
pracuje z portalem. Cover „Almost Lo-
ver” w jej wykonaniu w ciągu miesiąca 
osiągnął zawrotną liczbę prawie miliona 
odsłon na popularnym kanale YouTube, 
a o dziewczynie napisał nawet czołowy... 
indyjski portal firstpost.com! 
Co miesiąc wydawana jest też gazeta, która po-
dobnie jak portal prezentuje wyłącznie młode 
spojrzenie na świat. Wywiady ze znanymi świd-
niczanami, recenzje, prezentacje szkół – realizo-
wane są jednak zupełnie inaczej niż w mediach 
„dorosłych”, a i sam wygląd miesięcznika Nasza-
Swidnica.pl odróżnia go od innych gazet.

Najnowszą akcją młodzieży jest „Daj 
pracę na wakacje”. Na tworzonym przez 
nich portalu darmowych ogłoszeń o pra-
cy – praca.naszaswidnica.pl – pracodawcy 
mogą zamieszczać oferty pracy sezonowej 
czy dorywczej dla młodych ludzi. Oni sami 
rozpoczęli właśnie akcję ulotkową – chcą 
dotrzeć do każdego pracodawcy i zachę-
cić go, by dał młodym ludziom wakacyjne 
zajęcie. Akcja ta ma na celu aktywizację 
młodzieży w wieku szkolnym oraz umoż-
liwienie jej samodzielnego zarobku w 
czasie wakacji. Jest to dla nich szansa na 
nabycie doświadczenia zawodowego już w 
czasie edukacji szkolnej, co z pewnością 
przyczyni się do dalszego rozwoju ich ka-
riery zawodowej.
Przez redakcję Naszej Świdnicy przewinęła 
się w ciągu roku ponad setka młodych ludzi. 
Zostało 25 – tych, których praca w mediach i 
możliwość wpływania na własne losy wciąg-
nęła naprawdę. Piszą, kręcą wywiady, filmy, 
sondy, a wszystko najwyższej jakości spr-
zętem, zgodnie z dewizą Mariusza Kalisty, 
który każdemu z nich od początku powtarza: 
– Chcesz coś zrobić, zrób to dobrze albo nie 
bierz się za to wcale. 

Anita Odachowska-Mazurek

naszaswidnica5.jpg

Podczas 6. Festiwalu Reżyserii Filmowej w Świdnicy redakcje Naszej Świdnicy i „Wiadomości 
Świdnickich” otworzyły profesjonalne studio festiwalowe, w którym prowadziły wywiady z 
najwybitniejszymi gośćmi festiwalu – gwiazdami polskiego kina. Na zdjęciu licealistka Asia 
Milik w rozmowie ze znanym polskim aktorem Arturem Żmijewskim
Během šestého Filmového festivalu ve Swidnici redaktoři časopisů „Naše Swidnice” a „Zprávy 
Swidnické“ otevřeli profesionální studio, v němž vedli rozhovory s významnými hosty festivalu 
- hvězdami polské kinematografie. Na fotografii je školačka Asie Milik v rozhovoru se slavným 
polským hercem Arturem Żmijewskim
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Tak tomu bylo ve Svídnici

Młodzieżowa redakcja z niewielkiego miasta, jakim jest Świdnica, wypromowała rysownika Ma-
riusza Kędzierskiego – na zdjęciu z Michałem Olszańskim podczas kręcenia programu Telewizji 
Polskiej „Pytanie na śniadanie” 
Mladou redakci nevelkého města, jako je Svídnice, podporoval karikaturista Mariusz Kędzier-
skiego - Na snímku s Michaelem Olszański během natáčení polské televize „Otázka k snídani”

(SWIDNICA)  Někdy se ze 
zdánlivě jednoduchého nápa-
du vyklube příkladná iniciativa 

hodná následování v každém místě světa. 
Mládež ve většině zemí žije dnes vlastním 
životem, silně odtrženým od okolní reali-
ty, málo se zabývá reálným světem, uzavírá 
se více ve světě virtuálním. K tomu má in-
ternet, společenské portály, svět obrázků, 
filmů, videí, hudby a  přestává ji zajímat 
to, co se děje okolo. A přitom je to vlastně 
dnešní mládež,  která má v budoucnosti 
pracovat na tvorbě HDP v jednotlivých ze-
mích. Co udělat, jak ji zaktivizovat?  Myš-
lenek v každé zemi je hodně, ale ta, kterou 
zde popíšeme, je jedinečná v každém smě-
ru. Hovoříme o vytvoření internetového 
portálu NaszaSwidnica.pl, který je vytvo-
řen výlučně pro mládež. 
NaszaSwidnica.pl je projektem Sdružení 
Pro-Motor ze Swidnice, které na jeho re-
alizaci získalo dotaci z fondu občanských 

iniciativ. Iniciativa dává hlas mladým lidem 
a ukazuje v lokálním světě, co je hitem je-
jich očima. Portál NaszaSwidnica.pl navští-
ví denně tisíce uživatelů internetu nejen 
ze Swidnice a okolí, ale z celého Polska a 
dokonce i ze světa. Na svých stránkách na 
Facebooku mladí novináři shromáždili za 
rok více než 9000 fanoušků. Jejich měsíčník 
vydávaný v patnáctitisícovém nákladě se šíří 
do oběhu prostřednictvím škol po celém 
swidnickém kraji, jako teplé housky. Mladí 
lidé shromáždění kolem portálu NaszaSwid-
nica.pl mají žurnalistické workshopy, učí 
se, jak se chovat před kamerou, jak se dělají 
rozhovory, průzkumy, zprávy, a sami píšou 
články. Setkávají se s odborníky na vizáž a 
sebeprezentaci, učí se, jak udělat rozhovor, 
a navíc ... sami společně hledají práci na 
prázdniny. Během jednoho roku své existen-
ce (portál vznikl 1. dubna 2012)  mládež spo-
luorganizovala několik charitativních akcí, 
koncertů a profesionální módní přehlídku. 

Není divu,  že i přes výměnu generací. K té 
dochází vzhledem k uplatnění zásady, že ti, 
kteří dokončí středoškolské vzdělání, musí 
odejít, aby uvolnili místo dalším adeptům, 
kteří jsou ochotni pracovat pro portál.
Všechno začalo jedním nápadem. Mariusz 
Kalista, prezident sdružení Pro-Motor, byl 
producentem videomateriálů natáčených ve 
swidnických školách a realizovaných přes 
jeden ze swidnických portálů. A tehdy se 
vlastně v jeho hlavě zrodila myšlenka vy-
tvořit médium, které budou výlučně tvořit 
mladí lidé.
Mladí novináři již v létě 2012  způsobili 
rozruch v médiích, a to nejen v lokálních, 
dokumentárním filmem o zdravotně po-
stižené osobě zbavené rukou, swidnickém 
umělci Mariusi Kedzierskim „Maluji, pro-
tože to miluji.” Materiál odvysílaly téměř 
všechny celostátní televize a jeho autoři i 
hrdina měli možnost v něm vystoupit.  Od 
té doby neustále roste počet návštěvní-
ků portálu. Nedávno NaszaSwidnica.pl ve 
spolupráci s dospělým lokálním časopisem 
„Wiadomości Świdnicke” podpořila dal-
šího umělce, tentokráte zpívající  Natalii 
Widuto, která spolupracuje s portálem. Hit  
„Almost Lover” v jejím podání   v průběhu 
měsíce dosáhl závratného úspěchu - téměř 
milion zobrazení na oblíbeném kanálu 
YouTube, a o dívce napsal přední indický 
portál „firstpost.com”.
Každý měsíc je také vydáván časopis, který 
podobně jako portál uvádí pouze mladé po-
hledy na život. Rozhovory se známými Swid-
ničany, recenze, prezentace škol – realizující 
se úplně jinak než v „dospělých” médiích a 
také samotným vzhledem se měsíčník Na-
szaSwidnica.pl liší od jiných časopisů. 
Nejnovější mládežnickou akcí je kampaň 
„Dej práci na prázdniny.”  Na jejich portálu 
je vytvořena bezplatná možnost nabízet prá-
ci  - praca.naszaswidnica.pl - zaměstnavate-
lé mohou nabízet sezónní práci pro mladé 
lidi. Sami začali jen letákem kampaně, chtějí 
oslovit každého zaměstnavatele a motivovat 
ho, aby dal mladým lidem práci na prázdni-
ny. Cílem této akce je ativizace mládeže ve 
školním věku a umožnění jejich vlastního 
výdělku o prázdninách. Je to pro ně šance 
nabýt praxi již v době školní docházky, což 
jistě pomůže jejich další kariéře. 
Do redakce NaszaSwidnica.pl přišlo v prů-
běhu roku více než 100 mladých lidí. Zůstalo 
jich 25 – těch, které práce v médiích a mož-
nost vlivu na jejich osudy motivovala. Píší, 
točí rozhovory, videa, ankety se známkou 
nejvyšší kvality v souladu s odkazem Mari-
usze Kalisty, ke kterému se vrací: ,,Chcete-li 
něco udělat, udělejte to správně, anebo jděte 
od toho.”
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(ŚWIDNICA) „Czesko-polski por-
tal innowacyjny” oraz „Utworze-
nie sieci punktów kontaktowych 

czesko-polskiej współpracy gospodarczej” to na-
macalne dowody na to, że gdy kończy się unijne 
dofinansowanie, dobre projekty trwają nadal i 
nadal żyją. 
Zarówno „Czesko-polski portal innowacyjny” 
(www.czeplinn.eu), jak i „Utworzenie sieci punk-
tów kontaktowych czesko-polskiej współpracy 
gospodarczej” to projekty, które pozyskały dofinan-
sowanie z Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospo-
lita Polska 2007-2013. – Jak większość programów, 
także i ten, dzięki wsparciu finansowemu umożliwił 
utworzenie odpowiednich struktur organizacyj-
nych i narzędzi wspierających na czesko-polskim 
pograniczu współpracę gospodarczą firm, a także 
wspólne przedsięwzięcia uczelni, instytutów bada-
wczych, centrów technologicznych i innych – mówi 
Jacek Zoła, dyrektor Sudeckiej Izby Przemysłowo-
-Handlowej, która jest partnerem obydwu projek-
tów. – Dzięki realizacji tych projektów udało nam 
się wypełnić lukę na czesko-polskim pograniczu 
powstałą po zlikwidowaniu konsulatów, które reali-
zowały bardzo wiele zadań wpływających na rozwój 
przedsiębiorczości na czesko-polskim pograniczu. 
W tej chwili wzdłuż całej granicy polsko-czeskiej 
funkcjonuje sieć polskich i czeskich izb gospodar-
czych i innych podmiotów, takich jak centra tech-

nologiczne, urzędy, województwa, stowarzyszenia, 
które dzięki swojej ścisłej współpracy wspierają dzi-
ałalność firm i instytucji na pograniczu. – Dążymy 
również do tego, aby poprzez swoją bieżącą działal-
ność na pograniczu polsko-czeskim stać się w obu 
krajach ważnym podmiotem stymulującym rozwój 
gospodarczy oraz uczestniczącym w tworzeniu 
strategicznych dokumentów dotyczących przedsię-
biorczości transgranicznej – dodaje Jacek Zoła. 
„Czesko-polski portal innowacyjny” działa w prze-
strzeni wirtualnej. Zgodnie z założeniami, ma być 
źródłem informacji i komunikacji dla wszystkich 
instytucji na pograniczu czesko-polskim, które są 
zainteresowane przedsięwzięciami innowacyjny-
mi, miejscem prezentowania konkretnych potrzeb 
i ofert oraz poszukiwania partnerów do współpracy 
w dziedzinie badań i rozwoju po obu stronach gra-
nicy, co w konsekwencji prowadzi do wzmocnienia 
konkurencyjności na pograniczu. – Podstawowym, 
zrealizowanym już, celem projektu było stworzenie 
platformy komunikacji skierowanej na zwiększe-
nie wiedzy na temat otoczenia innowacyjnego w 
regionach przygranicznych – opowiada dyrektor 
SIPH. – Przedsiębiorczość innowacyjna stanowi 
obecnie kluczową dziedzinę gospodarki, za pośred-
nictwem której wzmacniana jest konkurencyjność. 
Istniejący potencjał ekonomiczny/innowacyjny po 
obu stronach granicy rozwijamy obecnie właśnie 
poprzez stworzony portal internetowy służący wza-
jemnej komunikacji wszystkich podmiotów pod 

kątem przedsiębiorczości innowacyjnej i innowacji 
samej w sobie. Ważnym elementem tego projektu 
było skojarzenie i nawiązanie współpracy przez jak 
największą liczbę podmiotów z grona firm, instytu-
cji badawczych, szkół średnich i uczelni wyższych, 
gmin i województw w taki sposób, aby ten portal 
internetowy stał się jednym z projektów wspoma-
gających rozwój tzw. gospodarki opartej na wiedzy. 
W ten sposób przyczyniamy się dzisiaj do podnos-
zenia konkurencyjności podmiotów o potencjale 
innowacyjnym na pograniczu. 
Punkty Kontaktowe oferują takie usługi, jak m.in.: 
informowanie o możliwościach prowadzenia dzi-
ałalności gospodarczej w kraju sąsiada, udzielanie 
bieżącej informacji o zmianach w przepisach pra-
wnych i podatkowych, wskazywanie imprez targo-
wych i wystawienniczych, wyszukiwanie i kojarze-
nie podmiotów gospodarczych zainteresowanych 
nawiązaniem współpracy biznesowej, organizowa-
nie misji gospodarczych i spotkań stolikowych, w 
czasie których firmy mogą bezpośrednio nawiązać 
współpracę, wskazywanie możliwości inwestycyj-
nych, wspieranie działalności służb zatrudnienia, 
przybliżanie warunków życia w kraju sąsiada itp. 
– Większość tych działań realizujemy poprzez or-
ganizację spotkań informacyjnych, forów gospo-
darczych, wydawanie informatorów, katalogów, a 
niejednokrotnie na konkretne zapytanie polskiej 
firmy po prostu dzwonimy do partnerów w Cze-
chach i uzyskujemy potrzebną odpowiedź w kilka 
minut – mówi Jacek Zoła.

Anita Odachowska-Mazurek

(ŚWIDNICA)  „Česko-polský por-
tál inovací“ a „Vytvoření sítě kon-
taktních míst česko-polské hospo-

dářské spolupráce“ je hmatatelným důkazem, že 
po skončení financování EU dobré projekty dále 
probíhají a jsou stále naživu.
Jak „Česko-polský portál inovací“ (www.cze-
plinn.eu) tak i „Vytvoření sítě kontaktních míst 
Česko-polské hospodářské spolupráce“ jsou 
projekty, které získaly finanční prostředky z Ope-
račního programu přeshraniční spolupráce Čes-
ká republika - Polská republika 2007-2013. Jako 
většina programů i tento program umožnil díky 
finanční podpoře vytvoření vhodných organi-
začních struktur a nástrojů na podporu polsko-
-české příhraniční hospodářské spolupráce firem 
a podniků s univerzitami, výzkumnými ústavy, 
technologickými centry a dalšími - říká Jacek 
Zola, ředitel Sudetské průmyslovo-obchodní 
komory, která je partnerem obou projektů. - Při 
realizaci těchto projektů se nám podařilo zacelit 
mezeru na česko-polském pohraničí, která se vy-
tvořila po likvidaci konzulátů provádějících řadu 
úkolů, které mají vliv na rozvoj podnikání v čes-
ko-polském pohraničí.

Trwałe projekty po obu stronach granicy

Udržitelné projekty na obou stranách hranice

– Przedsiębiorczość innowacyjna stanowi obecnie kluczową dziedzinę gospodarki, za pośred-
nictwem której wzmacniana jest konkurencyjność – mówi Jacek Zoła, dyrektor Sudeckiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej. Wsparciu innowacji po obu stronach granicy służy m.in. „Czesko-
-polski portal innowacyjny” (www.czeplinn.eu)
– Inovační podnikání je dnes jednou z klíčových oblastí hospodářství, jehož prostřednictvím 
je posílena konkurenceschopnost - říká Jacek Zola, ředitel Sudetské průmyslovo-obchodní ko-
mory. Podporu inovací na obou stranách hranice zajišťuje např. „Česko-polský portál inovací“ 
(www.czeplinn.eu)
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Trwałe projekty po obu stronach granicy

Koncert přátelství podpořil 
spolupráci dvou partnerských 
měst

Przyjacielski koncert podkreślił 
współpracę dwóch miast 
partnerskich

Udržitelné projekty na obou stranách hranice
V této době vznikla podél česko-polských hranic 
síť polských a českých obchodních komor a dal-
ších subjektů, jako jsou například technologická 
centra, úřady, státní sdružení, které díky své úzké 
spolupráci podporují činnost firem a institucí v 
pohraničí. „Naším cílem je také zajistit, aby se 
prostřednictvím svých současných činností na 
polsko-české hranici staly významným hráčem 
obě země, oživení hospodářského rozvoje a po-
dílení se na vytváření strategických dokumentů 
týkajících se přeshraničního obchodu“ dodává 
Jacek Zola.
„Česko-polský portál inovací“ pracuje ve virtu-
álním prostoru. Podle předpokladů je zdrojem 
informací a komunikace pro všechny instituce 
v česko-polském pohraničí, které se zajímají o 
inovační projekty, prezentuje konkrétní potře-
by, předkládá návrhy a pomáhá hledat partne-
ry pro spolupráci ve výzkumu a vývoji na obou 
stranách hranice, což vede k posílení příhraniční 
konkurenceschopnosti. „Primárním úkolem již 
dokončeného projektu bylo vytvořit komunikač-
ní platformu zaměřenou na zvyšování povědomí 
o inovacích v oblasti životního prostředí v pří-
hraničních oblastech“ říká ředitel SIPH. „Inovač-
ní podnikání je dnes jednou z klíčových oblastí 
hospodářství, jehož prostřednictvím je posílena 
konkurenceschopnost.“ Stávající hospodářský/
inovační potenciál se na obou stranách hranice 
v současné době rozvíjí prostřednictvím vytvo-
řeného webového portálu pro všechny smluvní 
strany, které mezi sebou komunikují, pokud jde 
o inovační podnikání a inovace samy. Důležitým 
prvkem tohoto projektu bylo vytvořit sdružení 
a navázat spolupráci ze strany největšího počtu 
subjektů ze skupiny společností, výzkumných 
ústavů, škol a vysokých škol, obcí a regionů ta-
kovým způsobem, aby se portál stal jedním z 
projektů podporujících tzv. hospodářský rozvoj 
ekonomiky založené na znalostech. Tímto způ-
sobem přispíváme dnes ke zvýšení konkurence-
schopnosti inovačního potenciálu na hranici.
Kontaktní místa nabízených služeb, jako jsou: in-
formace o možnostech podnikání v sousední zemi, 
které poskytují aktuální informace o změnách v 
legislativě a daních, identifikace veletrhů a výstav, 
vyhledávání a porovnávání podniků se zájmem o 
navázání obchodní spolupráce, organizace akcí a 
setkání, při kterých společnost může přímo spo-
lupracovat, vyhledávání investičních příležitostí, 
podporování činnosti zaměstnaneckých služeb, 
přiblížení bydlení v sousední zemi apod. „Většina 
akcí je realizována prostřednictvím informačních 
schůzek, obchodními fóry, vydáváním adresářů, 
katalogů a často na zvláštní žádost polská společ-
nost jednoduše osloví partnery v České republice a 
získá požadovanou odpověď během několika mi-
nut“ říká Jacek Zola.

(HRADEC KRÁLOVÉ) – hradeckie 
stowarzyszenie kulturalno-oświatowe 
we współpracy z dziewczęcym ze-

społem Kantilena Hradec  Kralove zorganizowało w 
dniu 13 kwietnia 2013 roku w Kościele Ducha Świę-
tego uroczysty czesko-polski koncert dwóch zespo-
łów, nazwany Koncertem Przyjaźni. Czeską stronę 
reprezentował dziewczęcy zespół Kantilena Hradec 
Kralove (dyrygent Martin Profous), zaś z polskiej 
strony wystąpił chór kościelny Millenium Wałbrzych 
(dyrygentka Małgorzata Wiłkomirska). Uczestnicy 
tego znakomitego wydarzenia zapełnili całą hradecką 
katedrę. Wysoko ocenili zarówno oddzielne wystąpie-
nia obu zespołów, jak też kończące koncert wystąpie-
nie wspólne. Koncert zorganizowano dzięki wsparciu 

finansowemu województwa kralovehradeckiego oraz 
miasta Hradec Kralove.
Niniejszy koncert przedstawia tylko część mozaiki z 
długoletniej i intensywnej współpracy partnerskich 
miast Hradec Kralove. Oba miasta zrealizowały 
wiele projektów w ramach Programu Operacyjne-
go Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-
2013 ukierunkowanych w obszarze kultury, współ-
pracy szkół, zrealizowano także wiele wspólnych 
mikroprojektów w obszarze przedsięwzięć społecz-
nych, kulturalnych, z zakresu rekreacji dla szerokiej 
rzeszy obywateli. Projekty były realizowane przez 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe z Hradec 
Kralove oraz Dom Kultury z Wałbrzycha. Ostatni 
wspólny mikroprojekt jest jeszcze realizowany. Oba  
miasta partnerskie wraz ze swoimi organizacjami 
są nadal zainteresowane współpracą przygraniczną, 
jej wspieraniem i rozwojem. 

(HRADEC KRÁLOVÉ) - Hradec-
ká kulturní a vzdělávací společnost 
ve spolupráci s dívčím sborem 

Kantiléna Hradec Králové uspořádaly dne 13. 
dubna 2013 v  katedrále sv. Ducha slavnostní 
česko-polský koncert dvou pěveckých sborů, 
nazvaný Koncert přátelství.  Za českou stranu 
vystoupil dívčí sbor Kantiléna Hradec Králo-
vé (dirigent Martin Profous), za polskou stranu 
vystoupil chrámový sbor Millenium Walbrzych 
(dirigentka Malgorzata Wilkomirska). Účastníci 
této výjimečné kulturní akce, kteří zcela zaplni-
li hradeckou katedrálu, ocenili jak samostatná 
vystoupení obou sborů, tak zejména závěrečné 
společné vystoupení. Koncert se uskutečnil za 

finanční podpory Královéhradeckého kraje a sta-
tutárního města Hradce Králové.
Uvedený koncert představuje jenom část mozaiky 
dlouhodobé a intenzivní spolupráce partnerských 
měst Hradce Králové a Walbrzychu. Obě města reali-
zovala i několik projektů v rámci OPPS Česká repub-
lika – Polská republika 2007-2013, zejména v oblasti 
kultury a spolupráce škol, dále bylo v rámci daného 
programu realizováno i několik společných mikropro-
jektů v oblasti společenských, kulturních a volnočaso-
vých aktivit pro širokou cílovou skupinu a to prostřed-
nictvím městských organizací (Hradecká kulturní a 
vzdělávací společnost na české straně, Středisko kultu-
ry ve Walbrzychu na polské straně), poslední společný 
mikroprojekt je stále v realizaci. Obě partnerská města 
a jejich organizace chtějí přeshraniční spolupráci nadá-
le podporovat a rozvíjet. 

Roman Klíma

przykład współpracy příklad spolupráce
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(ŚWIDNICA)Harmonijne ze-
spolenie wiedzy, doświadczenia 
oraz ciężkiej pracy sprawiły, że 

jedna z dolnośląskich firm została laureatką 
Godła Promocyjnego ,,Teraz Polska”. Ponad 
10 lat temu bracia Andrzej i Marek Panasowie 
założyli w niewielkiej miejscowości koło Świd-
nicy zakład specjalizujący się w produkcji 
schodów z drewna. W kilka lat z małej firmy, 
lokalnej przekształcili się w średniej wielkości 
zakład. Firma Panas jest obecnie rozpoznawal-
ną marką na terenie całego kraju. Z Andrzejem 
Panasem rozmawiamy o tym, jak buduje się 
„schody do sukcesu”.
Założona przez Pana firma zdobyła niejedną 
nagrodę. Ale ta jest chyba szczególna, praw-
da?
Od lat ciężko pracujemy na sukces. Robimy 
to nie dla nagród, ale dla własnej satysfakcji, 
rozwoju i zadowolenia klientów. Jednak każ-
de wyróżnienie naszych produktów cieszy, a 
Godło Promocyjne „Teraz Polska” w kategorii 

usługa – „Rzemiosło artystyczne” – cieszy wy-
jątkowo. 
Firma z niewielkiej wsi, która zdobywa ogól-
nopolską renomę – to musi mieć mocne pod-
stawy, przede wszystkim dotyczące jakości 
produktów i kunsztu ich wykonania. Do tego 

z kolei potrzebna jest ogromna wiedza i od-
powiednie wykształcenie. Pan je ma. 
Tak. Jestem absolwentem wydziału budownict-
wa na Politechnice Wrocławskiej, a zdobyte 
wykształcenie pozwoliło mi na projektowanie 
wielu ciekawych konstrukcji. Zarówno w for-
mach awangardowych jak i klasycznych. Na ka-
żdym etapie produkcję sprawdza i nadzoruje mój 
brat. Z wykształcenia technik drewna, a z racji 
doświadczenia przy pracy w drewnie od blisko 
20 lat jest w stanie od strony merytorycznej, jak 

i empirycznej nadzorować pracę innych osób. 
Ja sam z kolei prowadzę gościnnie na wydziale 
budownictwa i architektury Politechniki Wrocła-
wskiej wykłady poświęcone tematyce „Drewno 
i jego zastosowanie we wnętrzach”. Mamy więc 
wiedzę i umiejętności potrzebne w tym, co ro-
bimy. W 2013 roku podpisaliśmy z Politechniką 
porozumienie o współpracy z Zakładem Mate-
riałów Budowlanych, Konstrukcji Drewnianych 
i Zabytkowych.
Firma powstała stosunkowo niedawno, bo 
w 2003 roku. Jakie były jej początki i jak to 
możliwe, że tak szybko osiągnęła tak wiele?
Początki nie były łatwe. Zaczęło się od pożyc-
zonego samochodu ojca, 30 m2 i jasno określo-
nego celu. Praca, studia dzienne, co chwile 
nowe inwestycje wymusiły szybkie podejmo-
wanie decyzji. Dzisiaj po kilku latach, to cały 
nowy park maszynowy i samowystarczalna 
firma, bowiem produkcja opiera się na zakupie 
surowca w postaci tarcicy i sami kolejno wy-
konujemy poszczególne elementy. Jako jedni z 
pierwszych w Polsce, w schodach wprowadzi-
liśmy wszystkie elementy na przekroju klejone 
warstwowo, tzn. jak sandwich. 
Ten rozwój był bardzo szybki. Skąd fundus-
ze, bo bez nich dzisiaj trudno się rozwijać?
Od pięciu lat jesteśmy członkiem Sudeckiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej. Możemy po-
szczycić się podpisaniem i rozliczeniem kilku 

                                   Schody Panas – pierwsza   świdnicka firma laureatką 
                          Godła Promocyjnego „Teraz   Polska” Schody do sukcesu

                                        Schody Panas – vítězná   svídnická firma 
                  propagačního  symbolu ”Teraz   Polska” Schody k úspěchu

Firma Schody Panas zgłoszona została do XXIII edycji Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w 
kategorii usługa pod nazwą „rzemiosło artystyczne”. Przewodniczącym Kapituły jest prof. Mi-
chał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk. Droga do godła składa się z trzech etapów: etap 
formalny, ekspercki ze szczególnym naciskiem na jakość świadczonych usług i finał, z którego 
zostaną wyłonieni laureaci. W obecnej edycji Godła w branży budowlanej tylko firma Schody 
Panas zdobyła nominację i tytuł laureata, który wręczono podczas uroczystej Gali 3 czerwca.

(SWIDNICA)  Harmonické spojení 
znalostí, zkušeností a tvrdé práce ve 
společnosti jsou příčinou toho, že 

jedna z dolnoslezských firem se stala laureátem 
Propagačního symbolu „Polsko dnes”. Před více 
než 10 lety bratři Andrzej a Marek Panasovi zalo-
žili v malé vesnici u Svídnice firmu specializující 
se na produkty schody ze dřeva. Během několi-
ka let se z malé místní firmy protlačili na firmu 
střední velikosti. Společnost Panas je nyní zná-
mou značkou na území celé země. S Andrzejem 
Panasem hovoříme o tom, jak se budují „schody 
k úspěchu”.
Vaše společnost získala nejednu cenu. A to je 
zvláštní, že ano?
Po celá léta jsme tvrdě pracovali, abychom uspěli. 
Neděláme jen pro peníze, ale i pro své vlastní uspo-
kojení, růst firmy a spokojenost zákazníků. Nicmé-

ně zmínka o našich produktech spojená s propa-
gační známkou Polsko dnes v kategorii dekorativní 
umění má zvláštní význam.
Firma z malé vesnice, která dobývá celostátní 
renomé, musí mít pevné základy, především v 
jakosti produktů a v umění jejich výroby. K tomu 
potřebujete rozsáhlé znalosti a odpovídající vzdě-
lání. To máte?
Ano. Jsem absolventem Stavební univerzity na 
wroclawské polytechnice a získané vzdělání mi do-
volilo navrhnout celou řadu konstrukcí se zajíma-
vým designem. A to jak avandgardního i klasického 
typu. Každou fázi výroby kontroluje a dozoruje můj 
bratr. Je to vyškolený technik dřeva a díky svým 
dvacetiletým zkušenostem při práci se dřevem je 
schopen dohlížet na práci ostatních osob. Já sám 
naopak vedu na Fakultě architektury a stavebního 
inženýrství Vysokého učení technického přednášky 

na téma dřevo a jeho použití v interiéru. Ano, máme 
znalosti a dovednosti potřebné pro práci, kterou dě-
láme. V roce 2013 jsme podepsali smlouvu s tech-
nickou univerzitou o spolupráci v oboru stavebních 
materiálů, stavebního dřeva a historie dřeva.
Společnost byla založena poměrně nedávno, v 
roce 2003. Jaké byly její počátky a jak je možné, že 
jste za krátkou dobu dokázali tolik?
Začátky nebyly lehké. Začali jsme s vypůjčeným 
automobilem od otce, 30 m2 a jasně definovaný cíl. 
Práce, denní studium, každou chvíli nové investice 
vyžadovaly rychlá rozhodnutí. Dnes po několika le-
tech to jsou úplně nové stroje a soběstačné podniká-
ní, protože výroba je založená na nákupu surovin ve 
formě řeziva, z nichž vyrábíme jednotlivé výrobky. 
Jako jedni z prvních v Polsku jsme zavedli všechny 
elementy crosslamelového dřeva, tzn. sandwich.
Váš rozvoj byl velmi rychlý. Kde jste sehnali fi-

wywiad
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                          Godła Promocyjnego „Teraz   Polska” Schody do sukcesu
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umów z instytucjami pośredniczącymi na do-
finansowanie w ramach programów pomo-
cowych z UE dla przedsiębiorców. Zdobyliśmy 
wiele nagród, wyróżnień za produkt i aranżację 
stoiska podczas Targów Budownictwa. Nag-
rody są zwieńczeniem naszej ciężkiej pracy i 
przede wszystkim zobowiązują nas do świadc-
zenia usług na najwyższym poziomie zarówno 
pod względem jakości produktu, jak i obsługi.
Firma Panas buduje przede wszystkim scho-
dy. Ale nie tylko. 
Tak. Głównym produktem są schody, ale pro-
dukujemy także podłogi, a w miarę możliwości 
i wolnych mocy produkcyjnych – stylowe me-
ble na zamówienie. Nasze produkty są dziełem 
tworzonym na potrzeby indywidualnego klienta, 
ceniącego sobie indywidualizm, wysoką jakość 
produktu, tworzoną przez w pełni profesjonalny 
zakład rzemieślniczy. Produkt, który nie znosi 
kompromisów na szali jakości, ale za to pozwala 
eksponować swoje walory we wnętrzach niosąc 
za sobą markę i nazwisko Panas.
Wizerunek firmy, która swoją nazwę wzięła 
od nazwiska właściciela, zobowiązuje. Wiem 
jednak, że dbacie nie tylko o jakoś produk-
tów, ale także o to, by prowadzić odpowiedzi-
alny biznes.
Tak. Jako jedna z 18 firm z terenu Dolnego 
Śląska bierzemy udział w projekcie prowadzo-
nym przez Agencję Rozwoju Innowacji dotyc-

zącym odpowiedzialnego biznesu. Dzięki temu 
możemy wprowadzić nieodpłatnie program 
CSR (Corporate Social Responsibility – ang. 
społeczna odpowiedzialność biznesu), którego 

celem jest nie tylko odpowiedzialny biznes sam 
w sobie, ale też budowanie i wzmacnianie in-
nowacyjności firmy.

Rozmawiała Anita Odachowska-Mazurek

Firma Schody Panas se umístila v propagační akci XXIII. edice Polsko dnes v kategorii 
služby s názvem umění a řemesla. Předsedou poroty byl Prof. Michal Kleiber, prezident 
polské akademie věd. Cesta k úspěchu se skládala ze tří fází – formální, odborné s důra-
zem na kvalitu a finální, z níž vzešli vyvolení laureáti. V edici Symbol v branži stavebnictví 
dobyla jen firma Schody Panas nominaci i titul laureáta, který získala během ceremoniálu 
dne 3. června.

nanční prostředky, bez nichž je dnes rozvoj ob-
tížný?
Po dobu pěti let jsme členy Sudetské průmyslo-
vo-obchodní komory. Jsme rádi za podepsání 
dohod se zprostředkovateli pro financování v 

rámci programu pomoci EU pro podnikatele. 
Získali jsme mnoho ocenění, ocenění pro daný 
produkt a uspořádání stánku během veletrhu. 
Ocenění jsou vyvrcholením naší tvrdé práce a 
především vyžadují, abychom poskytovali co nej-
vyšší úroveň z hlediska úrovně kvality výrobků a 
služeb. 

Firma Panas staví především na schodech, ale 
nejen to.
Ano, hlavními produkty jsou schody, ale také pro-
dukce podlah a když je to možné a je volná kapacita, 
vyrábíme stylový nábytek na zakázku. Naše výrob-
ky jsou dílem vytvořeným pro jednotlivé zákazníky, 
kteří si cení originality, vysoce kvalitních výrobků 
vytvořených profesionálním řemeslníkem. Jde o 
produkt, který netoleruje kompromis na kvalitě lin-
ky, ale umožňuje výrábět kvalitu v interiérech, které 
jsou spojeny se značkou Panas.

Název společnosti, která si vzala jméno od 
jména majitele, zavazuje. Ale vím, že nezá-
leží pouze na produktu, ale také na tom vést 
podnikání odpovědně. Jako jedna z 18 firem 
v Dolním Slezsku se účastníme projektu, kte-
rý organizuje Regionální inovační agentura 
pro odpovědné podnikání. To nám umožňuje 
vstoupit do bezplatného programu CSR (Cor-
porate Social Responsibility), jehož cílem je 
odpovědné podnikání samo o sobě, ale také 
budování a posilování inovací ve firmě. 

rozhovor
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(BRATROUCHOV)  Wspólna reali-
zacja projektu „Innowacje na czesko-
-polskim pograniczu” dofinansowa-

nego w ramach Programu Operacyjnego Współ-
pracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska 
– Rzeczpospolita Polska to także sposób na wymianę 
doświadczeń i wspólną pracę nad wydawnictwami. 
Służą temu spotkania dziennikarzy współpracujących 
przy realizacji projektu oraz innych osób w niego zaan-
gażowanych. Trzecie z nich odbyło się w dniach 20-21 
lutego 2013 roku w Lázeňském resortu Bratrouchov w 
pobliżu Jablonca nad Jizerou.
Uczestnicy spotkania – dziennikarze, szefowie Su-
deckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Regio-
nu Panda, a także przedstawiciele Stowarzyszenia 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świd-
nicko-Jaworskie” ze Świdnicy – mieli okazję wym-
ienić doświadczenia podczas warsztatów, a także 
zwiedzić okolicę.
Jednym z ważnych punktów spotkania, które orga-
nizowała strona czeska, była wizyta na zamku we 
Vrchlabi, gdzie uczestnicy spotkali się ze starostą 
miasta Vrchlabí – Janem Sobotkou. Starosta za-
prezentował zebranym projekt „Strefa Škoda Auto 
Vrchlabí” („Zóna Škoda Auto Vrchlabí“). To zloka-
lizowana w tej miejscowości fabryka produkująca 
obecnie starszy model Škody Octavii, sprzedawany 
jako Octavia Tour, a także Škody Octavii 4X4. Fa-
bryka, choć niewielka, bo najmniejsza z trzech sku-
pionych w grupie fabryk Škody, kultywuje jednak 
wielkie tradycje produkcji tej czeskiej marki samo-
chodów (dziś pod egidą Volkswagena), bo działa 
już... 104 lata! 
A wszystko – jak opowiadał swoim gościom staros-
ta Jan Sobotka – zaczęło się od produkcji samocho-
dów i angielskich siodeł, Petera a synové, którzy w 
1864 roku utworzyli swoją firmę. I choć pierwsze 
nadwozie udało im się wyprodukować dopiero w 
1908 roku, to już niespełna piętnaście lat później 
właśnie karoserie samochodowe stały się główną 
produkcyjną domeną fabryki we Vrchlabí. Zakład 
działał nieprzerwanie zarówno w okresie II wojny 
światowej, jak i w czasach komunistycznych, aby 
po przemianach, w 1991 roku, zawrzeć mariaż z 
Volkswagenem i kontynuować produkcję. –  Stre-
fa Škoda Auto Vrchlabí to największy pracodawca 
w naszej okolicy – mówił starosta Jan Sobotka. 
Nic dziwnego, że władze miejscowości są dumne z 
kompleksu fabrycznego.
Samo Vrchlabí, miasto położone w kraju hra-
deckim w powiecie trutnovskim liczy niespełna 
14 tysięcy mieszkańców, którzy dzięki dzia-
łalności władz są zorientowani na innowacje. 
Obecnie Urząd Miejski testuje np. samochody 

elektryczne, które chciałby wprowadzić wraz z 
siecią terminali do ładowania. 
Podczas pobytu w Czechach realizatorzy „Innowacji 
na czesko-polskim pograniczu” mieli także okazję 
zapoznać się z projektem „Podziemne Karkonosze“ i 
zwiedzić towarzyszące mu muzeum. Z kolei w Hotelu 
U Nás – Lázenském resortu w miejscowości Bratrou-
chov, gdzie zatrzymali się na nocleg, dyskutowali na 
temat spraw bieżących i przyszłości swojego czasopi-
sma, ale też zapoznali się z funkcjonowaniem nowo-
czesnego hotelu-spa, stosującego innowacyjne w skali 
tego rodzaju obiektów rozwiązania, o których opowia-
dała właścicielka.

Anita Odachowska-Mazurek

(BRATROUCHOV) Společná reali-
zace projektu „Inovace na česko-pol-
ské hranici,“ spolufinancovaného v 

rámci Operačního programu Přeshraniční spolu-
práce 2007-2013 Česká republika - Polská republika 
je jedním ze způsobů,  jak se podělit o vzájemné zku-
šenosti a společně pracovat na publicitě.
Za tímto účelem se konají setkání novinářů, kteří  spo-
lupracují při vydávání stejnojmenného časopisu a dal-
ších osob, podílejících se na realizaci projektu.  První z 
těchto setkání se uskutečnilo ve dnech 20. - 21. února 
2013 v Lázeňském  resortu  Bratrouchov nedaleko Jab-
lonce nad Jizerou.
Účastníci setkání - novináři, představitelé Sudetské 
průmyslovo-obchodní komory ve Swidnici a občan-
ského sdružení Region Panda, stejně jako zástupci 
asociace místní turistické organizace „Vévodství Swid-
nicko-Javořické” ze Swidnice - měli příležitost k vzá-
jemné výměně zkušeností v průběhu uskutečněných 
workshopů. 
Jedním z důležitých bodů setkání,  které uspořádala 
česká strana, byla návštěva zámku ve Vrchlabí,  kde se 

účastníci setkali se starostou města Vrchlabí Ing. Janem 
Sobotkou. Starosta účastníkům  představil projekt  
„Zóna Škoda Auto Vrchlabí“. Zóna se nachází přímo 
v centru závodu  a v současné době vyrábí starší model 
Škoda Octavia, prodávaný jako Octavia Tour, stejně 
jako Škoda Octavia 4x4.   Závod,  nikterak velký, vlast-
ně nejmenší ze tří závodů  skupiny  továren  Škoda, 
drží velkou tradici české automobilové značky (nyní 
pod záštitou Volkswagen), která se traduje již  ... 104 let!
A to všechno - jak řekl  návštěvníkům, starosta Ing. Jan 
Sobotka - začalo díky výrobě automobilů a anglických 
sedadel Petera  a  synové, kteří v roce 1864 založili svoji 
firmu.  A i když první auto se jim podařilo vyrobit již v 
roce 1908,  to je méně než o patnáct let později, jen ka-
roserie se stala doménou hlavního výrobního závodu 
ve Vrchlabí. Výroba byla v provozu  nepřetržitě během 
obou světových válek a komunistické érya  transfor-
mace v roce 1991, včetně spojení s Volkswagenem. 
,,Zóna Škoda Auto Vrchlabí je největším zaměstna-
vatelem v naší oblasti” – řekl starosta Ing. Jan Sobotka.  
Není divu, že město je na tento tovární komplex hrdé.
Město Vrchlabí  se nachází na Trutnovsku v Králové-
hradeckém kraji  a čítá necelých 14 000 obyvatel, kteří 
se díky vládní aktivitě nyní orientují na inovace. V sou-
časné době testuje Městský úřad například  elektromo-
bily, pro něž chce vytvořit síť dobíjení. 
Během svého pobytu v České republice  byl realizá-
torům projektu „Inovace na česko-polském pomezí,“ 
představen projekt „Podzemí Krkonoš“ a účastníci 
navštívili spolu s průvodcem i „Muzeum Podzemí Kr-
konoš”.  V Hotelu U Nás – v Lázeňském resortu Bra-
trouchov, kde bylo pro účastníky zajištěno ubytování, 
byly diskutovány aktuální otázky týkající se vydávání 
časopisu, ale rovněž byli účastníci seznámení i s fungo-
váním moderního lázeňského hotelu, ve kterém byla 
použita typová inovativní řešení, jak prozradila jeho 
majitelka. 

Innowacje na czesko-polskim 
pograniczu – trzecie spotkanie

Inovace na česko-polském 
pohraničí – třetí setkání



Innowac je  na  czesko -po lsk im pogran iczu

REGION PANDA / SIPH ŚWIDNICA

NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU

innowacje   

11

Jak zmierzyć jakość wody 
– dla laików i dla profesjonalistów

(HRADEC KRÁLOVÉ) Czy 
woda z Waszego kranu jest 
zdatna do picia? Możecie bez 

ryzyka kąpać się w Waszym ulubionym 
stawie? Potrzebujecie to sprawdzić? Jak i 
czym? Kto Wam udzieli odpowiedzi? W ja-
kim czasie i za ile pieniędzy?
Po odpowiedź nie szliśmy do żadnej certyfi-
kowanej pracowni, ale udaliśmy się bezpo-
średnio do producenta urządzeń do analizy 
wody.
Zapytaliśmy o to Jaroslava Přidala, przedsta-
wiciela kra lovehradeckiej spółki Mikropur. 
Jakość wody możecie określić w jakimkolwiek 
certyfikowanym laboratorium, najpewniej w po-
wiatowej stacji sanitarnej, zakładzie wodociągów 
i kanalizacji lub w innej placówce wykonującej 
takie badania. Czas przeprowadzenia analizy i 
cena uzależniona jest od konkretnego badania; 
analiza podstawowa kosztuje około tysiąca ko-
ron, pełna analiza kosztuje od sześciu do trzyna-
stu tysięcy koron.
Dwadzieścia lat dostarczacie urządzenia 
membranowe do uniwersalnych próbek 
wody i płynów do różnych specyficznych 
procedur analitycznych. W ilu laboratoriach 
pracują Wasze urządzenia membranowe?
Historia doskonale zweryfikowała nieza-
wodne funkcje tych jednostek. Przez lata 
sprawdzona jakość i atrakcyjna cena przy-
czyniła się do tego, że nasze jednostki pra-

cują dzisiaj w ponad pięćdziesięciu laborato-
riach w całych Czechach. Wiele też wyeks-
portowaliśmy na Słowację.
Najbliższym Waszym sąsiadem jest Polska, 
czy tam pracują Wasze urządzenia?
Obecnie w Polsce nie ma naszych jednostek, 
ale radzi bylibyśmy, gdyby dystrybutorzy na-
szych wyrobów również zaopatrywali polski 
rynek, który jest bardzo duży. Ponieważ nie 
pracują tam żadne nasze jednostki, byłaby to 
bardzo ciekawa aktywność handlowa.

Kogo więc chcecie zainteresować?
Interesują nas polscy dostawcy wyposażenia 
laboratoriów oraz dystrybutorzy pomocy 
laboratoryjnych dla stacji sanitarnych, wo-
dociągów i kanalizacji oraz innych placówek 
przeprowadzających analizę wody. Oczy-
wiście interesują nas także i bezpośrednio 
końcowi odbiorcy – stacje sanitarne, zakłady 
wodociągów i kanalizacji, które byłyby zain-
teresowane wspólpracą.
Proszę w skrócie przedstawić Wasz produkt.
Są to urządzenia do filtracji membranowej 
cieczy do rutynowej analizy zawartości mi-
kroorganizmów, do standardowej analizy 
mikrobiologicznej wody.

Urządzenia do filtracji ciśnieniowej używa się do jednoczesnego otrzymywania cieczy i sub-
stancji na etapie próbkowania z każdego filtra oddzielnie. Źródłem ciśnienia może być butla 
ciśnieniowa lub centralny zawór ciśnieniowy. Urządzenie umożliwia rozbiór substancji roz-
puszczonych, nierozpuszczonych, i  to z dużym zanieczyszczeniem cieczy.
Tlakové filtrační zařízení se používá pro současné získávání kapalné i tuhé fáze vzorků z kaž-
dého filtru samostatně. Zdrojem tlaku může být tlaková láhev nebo centrální rozvod. Jednotka 
umožňuje rozbor rozpuštěných i nerozpuštěných látek, a to i z velmi znečištěných vod. 

Urządzenie do filtracji próżniowej wykorzystuje zwykłe pompy powietrzne i nie potrze-
buje żadnego innego źródła energii. Urządzenie można sterylizować wszelkimi dostęp-
nymi środ kami, nie wymaga ono także żadnej specyficznej konserwacji czy czyszczenia. 
Vakuové filtrační zařízení umožňuje použití běžné laboratorní vývěvy a nevyžaduje žádný 
jiný zdroj energie. Zařízení je sterilizovatelné všemi dostupnými prostředky včetně plamene a 
nevyžaduje žádnou speciální údržbu ani čištění.



REGION PANDA / SIPH ŚWIDNICA

Inovace na česko-po lském pomez í12

Jak na změření kvality vody 
- pro laiky i pro profesionály

Woda z każdym dniem będzie droższym i cenniejszym produktem i zainteresowanie jej analizą 
na pewno nie spadnie. Mówimy tutaj o stale rosnącym rynku. Jak kształtują się ceny waszych 
jednostek?
Ze  względu na sytuację w Europie związaną z wodą pitną, ten rynek z roku na rok stale rośnie. Na-
cisk na wtórne używanie zanieczyszczonej wody, zamknięte systemy gospodarki wodnej w firmach 
oraz minimalizowanie zużycia wody w fabrykach, będzie kładziony co raz większy nacisk na częst-
szą kontrolę jakości wody. Cena naszych stacji do filtracji membranowej wynosi od pięćdziesięciu 
tysięcy koron za stację próżniową dla trzech punktów filtracyjnych  do stu osiemdziesięciu tysięcy 
koron za stację ciśnieniową dla sześciu punktów filtracyjnych.
Voda bude patrně stále dražším a cennějším produktem a zájem o její analýzy by rozhodně 
neměl klesat. Jedná se tedy o trh se vzrůstajícím objemem? Jaké jsou přibližně ceny vašich jed-
notek?
Vzhledem k evropské situaci s pitnou vodou tento trh rozhodně meziročně stále poroste. Tlaky na 
zpětné používání znečištěné vody, uzavřené systémy vodního hospodářství firem a minimalizování 
vstupu vody do továren, budou klást vyšší nároky na častější kontrolu kvality vody v nejrůznějších 
potrubních místech. 
Ceny našich stanic pro membránovou filtraci vzorků se pohybují od CZK 50 000 za vakuovou sta-
nici pro 3 filtrační místa po CZK 180 000 za tlakovou stanici pro 6 filtračních míst. 

 Jiří Daniel a Petra Tuzarová

(HRADEC KRÁLOVÉ) Je voda 
z  vašeho kohoutku opravdu pit-
ná? Můžete se v oblíbeném rybní-

ku bez rizika koupat, potřebujete si to prově-
řit? Jak a čím? Kdo vám to zodpovědně sdělí? 
V jaké lhůtě a za kolik peněz? 
Pro odpověď jsme tentokrát nešli do žádného cer-
tifikovaného pracoviště ke kovaříčkovi, ale přímo 
ke kováři: k výrobci techniky na rozbory vody. Jed-
natele královéhradecké firmy Mikropur, s. r. o. Ing. 
Jaroslava Přidala, CSc. jsme se na tyto otázky zeptali.

Kvalitu vody může posoudit kterékoli certifikova-
né pracoviště, nejčastěji okresní hygienická stanice 
nebo laboratoře vodovodů a kanalizací nebo jiné 
subjekty. Délka a cena rozboru je odvislá od zadání, 
krácený rozbor stojí kolem tisíce korun, úplný roz-
bor je v cenách asi od 6 do 13 tisíc korun.
Dvacet let dodáváte membránová zařízení pro 
univerzální přípravu vzorků vod a kapalin 
před různými specifickými analytickými po-
stupy. V kolika laboratořích pracují Vaše mem-
bránová zařízení?

Historie posloužila k dokonalému  ověření spo-
lehlivé funkce těchto jednotek.Díky léty ověřené 
kvalitě a atraktivní ceně pracují naše jednotky 
dnes již ve více než 50 laboratořích po celé České 
republice. Mnoho stanic je dodáváno i na Sloven-
sko.
Nejbližší sousední zemí je pro vás jako pro vý-
robce Polsko. Pracují vaše zařízení i v Polsku?
Zatím vůbec ne a právě tam bychom rádi našli 
jak odběratele, tak distributory, kteří by chtěli vel-
ký polský trh zásobit. Protože tam naše jednotky 
dosud nepracují, byla by to obchodně velmi zají-
mavá činnost.

Koho tedy chcete oslovit zejména?
Zajímají nás zejména polští dodavatelé labo-
ratorní techniky a distributoři pomůcek pro 
laboratoře hygienických stanic, vodovodů a 
kanalizací, povodí řek a všech organizací pro-
vádějících rozbory vod. Samozřejmě i koncoví 
uživatelé – hygienické stanice či vodovody a 
kanalizace, kterým jsme schopni zařízení do-
dat přímo.
Můžete Vaše výrobky stručně představit?
Jsou to jednotkypro membránovou filtraci 
vzorků kapalin před rutinními rozbory obsahu 
mikroorganizmů, před standardní mikrobiální 
analýzou vod či stanovením nerozpuštěných a 
rozpuštěných látek.
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(VRCHLABI) Karkonosze – zwią-
zek miast i gmin rozważa rozszerze-
nie formy promocji Karkonoszy o 

tak zwane przewodniki mobilne. Aplikacja będzie 
prezentować atrakcje regionu, a także pomoże tu-
rystom w zorientowaniu się na miejscu, w chwilach 
gdy będzie zamknięte centrum informacyjne.
Przewodnik mobilny jest statyczną aplikacją, jej po-
branie nie wiąże się z żadnymi kosztami połączenia z 
internetem. Centrum informacji zostanie wyposażone 
w odpowiednie urządzenie, pracujące 24 godziny na 
dobę, z którego będzie można korzystać podczas nie-
obecności personelu oraz będzie można pobrać apli-
kację wykorzystując do tego celu połączenie bluetooth 
lub wi-fi.
Stacje przekaźnikowe będą finansowane przez Kar-
konoski Związek Miast i Gmin. Centra informacyjne 
będę partycypować w kosztach związanych z zapew-
nieniem połączenia internetowego urządzeń z nadaj-
nikiem.
Aplikację będzie można także pobrać ze strony inter-
netowej www.krkonose.eu.
Przewodnik mobilny będzie zawierać podstawowe 
informacje o całych Karkonoszach i interesujących 
miejscach. Na jego potrzeby będą przygotowane i 
opracowane zupełnie nowe informacje. Przy ich przy-
gotowywaniu o pomoc będą poproszone również 
centra informacji, również podczas końcowej korekty.
Przewodnik mobilny – „Przewodnik po Karkono-
szach” będzie zawierać informacje dla turystów o aktu-
alnych wydarzeniach w regionie Karkonoszy, przegląd 
atrakcji regionalnych, podstawowe informacje o parku 
narodowym, o szlakach turystycznych, usługach dla 
turystów. Zaprezentowane zostaną również główne 
zabytki z opisem w wersji tekstowej, obrazkowej, au-
diowizualnej. Również pomocna okaże się załączona 
mapa, trasy turystyczne, nawigacja GPS. Przewodnik 
będzie także służyć jako praktyczne narzędzie – za-

dzwoni pod wskazany numer, otworzy linki na strony 
internetowe, przedstawi kalendarz cyklicznych, trady-
cyjnych wydarzeń, godziny otwarcia, ważne telefony, 
pokaże bazę noclegową w regionie.
Przewodnik mobilny będzie można bezpłatnie pobrać 
ze strony internetowej do telefonu, a przede wszystkich 
będzie do pobrania z centrów informacyjnych Karko-
noszy i innych w ilości dwudziestu, za pomocą połą-
czenia bluetooth i wi-fi.
Mobilna aplikacja jest dostępna na wszystkie typy 
telefonów, nie tylko dla „sprytnych” smartfonów. 
Prezentuje wiele możliwości, w tym aktualizacje in-
formacji, której nie dałoby się zrobić przy tradycyj-
nej wersji materiałów drukowanych. Oferuje prostą 
obsługę, niestandardowe mapy, duży wybór funkcji, 
propozycje wycieczek, prawdziwego przewodnika 
po regionie.
Przewodnik mobilny po Karkonoszach będzie do 
dyspozycji w trzech wersjach językowych: czeskiej, 

niemieckiej i polskiej, czyli w tych językach, których 
turystów jest najwięcej w Karkonoszach. Realizacja 
projektu będzie przebiegać w roku 2013. Prawdopo-
dobnie zostanie zakończona przez sezonem zimo-
wym 2013/2014.

(VRCHLABÍ) Krkonoše – svazek 
měst a obcí aktuálně uvažuje o roz-
šíření propagace Krkonoš prostřed-

nictvím tzv. mobilního průvodce. Aplikace vhodně 
prezentuje atraktivity regionu a  zároveň pomáhá 
návštěvníkům s orientací například ve chvíli, kdy je 
informační centrum uzavřené.

Mobilní průvodce je statickou aplikací, jejíž stažení ne-
vyžaduje placené připojení k internetu, pouze aktivní 
Bluetooth případně Wi-Fi. Na informačním centru by 
mělo být umístěno čtyřiadvacet hodin aktivní zařízení, 
které v nepřítomnosti obsluhujícího personálu umož-
ní návštěvníkům Krkonoš přes signál Bluetooth, příp. 
Wi-Fi, aplikaci stáhnout.
Vysílací stanice bude financována Krkonošemi – svaz-
kem měst a obcí. Infocentra se budou spolupodílet 
pouze zajištěním internetového připojení k vysílači.
Aplikace může být dále stahována prostřednictvím 
internetu na webových stránkách www.krkonose.eu či 
v internetových katalozích mobilních aplikací.
Mobilní průvodce bude obsahovat základní informa-
ce o celých Krkonoších a jejich zajímavostech. Pro jeho 
potřeby budou připraveny a zpracovány zcela nové 
podklady. Při jejich sestavování budou pracovníci in-
focenter osloveni o pomoc. Svůj podíl práce odvedou i 
při závěrečných korekturách správnosti.

Mobilní aplikace - „průvodce po Krkonoších“ bude 
obsahovat informace z aktuální turistické nabídky 
regionu Krkonoše, přehled atraktivit regionu, základ-
ní informace o národním parku, o značených tra-
sách, službách pro turisty. Představí hlavní památky 
a atraktivity textovou, obrazovou nebo audiovizuální 
prezentací. Zároveň dokáže pomocí vložené mapy, 
prohlídkových tras a navigace GPS skutečně regionem 
provádět včetně údajů o aktuální vzdálenosti. Průvod-
ce bude sloužit také jako praktický nástroj - umí přímo 
zavolat na uvedená čísla, otevřít odkazy na web, zobra-
zí kalendář tradičních událostí, otevírací doby, důležité 
kontakty, doporučit ubytování v regionu.

  Mobilní aplikace bude bezplatně stáhnutelná do mo-
bilu na webových stránkách regionu, z internetového 
katalogu aplikací, ale především přímo v regionu v 
regionálním infocentru Krkonoš a ostatních cca 20 
infocentrech pomocí Bluetooth či Wi-Fi.
Mobilní aplikace je dostupná pro všechny typy tele-
fonů, nejen pro chytré smartphony. Poskytuje mno-
haletou udržitelnost, možnost aktualizace informací, 
kterou tištěná propagace nenabízí. Nabízí jednoduché 
ovládání, vlastní mapové podklady, velký výběr funkcí 
a obsahu, tipy na výlet, skutečného průvodce po regio-
nu.Mobilní průvodce po Krkonoších bude k dispozici 
ve třech jazykových mutacích - v češtině, němčině a 
polštině, tedy v jazycích, které jsou v Krkonoších turis-
ty nejvíce využívány.
Realizace projektu je plánována v průběhu roku 
2013. Dokončena by mohla být před zimní sezonou 
2013/2014.

 Dáša Palatková a Klára Kroupová

Mobilní průvodce po Krkonoších

Mobilny przewodnik po Karkonoszach
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W ciągu ostatnich 11 lat ogól-
na wartość polskiej żywności 
wyeksportowanej do Czech 

zwiększyła się ponad czterokrotnie i ostatnio 
przekroczyła pułap ośmiuset milionów euro, 
co stanowi ponad 6% ogólnej wartości pol-
skiego eksportu artykułów spożywczych do 
wszystkich krajów Unii Europejskiej. 
Czechy stały się tym samym trzecim, najwięks-
zym odbiorcą zagranicznym polskiej żywności 
(po Niemczech i Wielkiej Brytanii) wyprzedzając 
między innymi Francję, Holandię, Rosję i Wło-
chy. Ponadto do Czech wyeksportowano napoje 
i artykuły tytoniowe za ponad 84 miliony euro. 
Analizując polsko-czeskie relacje handlowe w tej 
branży nie można jednak zapominać o czeskim 
eksporcie do Polski. W roku 2011 wyniósł on od-
powiednio 371 milionów euro w przypadku ży-
wności i prawie 40 milionów euro w przypadku 
napojów i artykułów tytoniowych. Jest to również 
bardzo dobry wynik, szczególnie jeśli weźmiemy 
pod uwagę fakt, iż w Czechach w rolnictwie za-
trudnionych jest nieco ponad trzysta tysięcy 
osób a w Polsce liczba ludności aktywnej zawo-
dowo w tej branży wynosi prawie trzy miliony. 
Analizując wspomniane zjawisko trzeba również 
wspomnieć o tym, że Polska posiada prawie cz-
terokrotnie więcej użytków rolnych niż Czechy. 
Zbiory zbóż w Polsce są cztery razy większe niż u 
naszych południowych sąsiadów. W przypadku 
ziemniaków ta dysproporcja jest o wiele większa 
i wynosi dwanaście do jednego na korzyść pol-
skich rolników. Należy również pamiętać o tym, 
że polscy producenci produkują ponad sześć razy 
więcej mięsa i pięć razy więcej mleka niż czescy, 
a to również w znaczącym stopniu wpływa na 
bilans wymiany handlowej pomiędzy oboma 

krajami. Pomimo wspomnianych dysproporcji 
czescy producenci radzą sobie nie najgorzej w 
konkurencji z ich polskimi odpowiednikami. 
Zgodnie z danymi za ubiegły rok, przedstawi-
onymi przez czeski Urząd Statystyczny w roku 
2012 odnotowano na przykład spory wzrost cze-
skiego eksportu w grupie produktów tłuszczów 
roślinnych i zwierzęcych (o 18,5 mln EUR, tj. o 
356%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych 
(o 8,0 mln EUR, czyli o ponad 12%).
W ostatnim czasie przez czeskie media przeto-
czyła się fala ostrej krytyki jakości polskiej ży-
wności. Na początku kwietnia bieżącego roku 
czeskie służby sanitarne odkryły zakazany an-
tybiotyk w koninie pochodzącej z Polski. Dwa 
miesiące wcześniej odkryto końskie mięso w 
przetworach wołowo-wieprzowych. W ubiegłym 
roku natomiast, przez wiele dni z nagłówków 
gazet nie schodziła sprawa rzekomego impor-

tu z Polski soli technicznej zamiast spożywczej. 
Zgodnie z danymi przedstawionymi przez czeską 
Państwową Inspekcję Rolniczo-Żywnościową, w 
roku 2012 spośród wszystkich niespełniających 
norm jakościowych artykułów spożywczych, aż 
co czwarty pochodził z Polski (czeskie stanowiły 
nieco ponad 14% z nich).
Pomimo zmasowanej kampanii medialnej 
mającej na celu zdyskredytowanie polskich 
producentów, eksport żywności do Republiki 
Czeskiej wciąż rośnie. Cześć ekspertów prze-
widuje jednak, że w związku z kolejnymi afe-
rami w najbliższym czasie dojdzie do spadku 
polskiego eksportu przetworzonych artykułów 
spożywczych. 
Temat stał się na tyle ważny, że został poruszo-
ny podczas konsultacji międzyrządowych, któ-
re odbyły się w połowie maja bieżącego roku w 
Warszawie. Podczas wspomnianego spotkania 
premierzy Tusk i Necas zapowiedzieli podjęcie 
wspólnych działań mających na celu ochronę 
bezpieczeństwa produktów żywnościowych. W 
ramach współpracy mają być przeprowadzane 
polsko-czeskie kontrole, a w planach jest również 
wdrożenie wspólnych procedur bezpieczeństwa 
artykułów spożywczych. Poruszenie tego tematu 
na tak wysokim szczeblu niewątpliwie ukazuje 
skalę problemu, który przez niektórych polity-
ków nazywany jest już „polsko-czeską wojną 
żywnościową”. Jak najszybsze zakończenie tego 
konfliktu jest niewątpliwie w interesie zarówno 
polskich producentów, jak i czeskich konsumen-
tów. W tym celu konieczne jest jednak podjęcie 
działań mających na celu zaprzestanie rozpows-
zechniania nieprawdziwych informacji przez 
dziennikarzy działających na zlecenie gigantów 
czeskiego przemysłu spożywczego, jak i wzmoże-
nie kontroli jakości polskich produktów żywnoś-
ciowych eksportowanych za naszą południową 
granicę.

ofim

Polsko-czeska wymiana handlowa 
w branży spożywczej 
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V průběhu posledních 11 let 
obecná hodnota polských potra-
vinářských výrobků vyvážených 

do Čech se více než zčtyřnásobila a nedávno 
překročila strop 800 milionů euro, což předsta-
vuje více než 6% celkové hodnoty polského vý-
vozu potravinářských výrobků do všech zemí 
Evropské unie. 
Čechy se tak staly třetím největším zahraničním 
odběratelem polského jídla (po Německu a Vel-
ké Británii) v popředí byly mezi jinými Francie, 
Holandsko, Rusko a Itálie. Také byly do Čech vy-
exportovány nápoje a tabákové výrobky za více 
než 84 milionů euro. Analýza polsko-českých 
obchodních vztahů v tomto odvětví nemůže 
také opomenout český vývoz do Polska. V roce 
2011 činil 371 milionů euro v případě potravin 
a téměř 40 mil. euro v případě nápojů a tabáko-
vých výrobků. Je to také velmi dobrý výsledek, 
zejména pokud vezmeme v úvahu skutečnost, 
že v Čechách je v zemědělství zaměstnáno jen 
něco málo přes tři sta tisíc osob a v Polsku je 
počet pracujících lidí v  tomto odvětví téměř tři 
miliony. Analýza uvedených jevů musí také zmí-
nit skutečnost, že Polsko má téměř čtyřikrát více 
zemědělské půdy než Česká republika. Sklizeň 
obilovin v Polsku je čtyřikrát větší než u našich 
jižních sousedů. V případě brambor je tento roz-

díl mnohem větší, dvanáct ku jedné ve prospěch 
polských zemědělců. Je třeba také připomenout, 
že polští výrobci produkují více než šestkrát 
více masa a pětkrát více mléka než Češi, a to 
také významně dopadá na bilanci obchodní 
výměny mezi oběma zeměmi. Navzdory zmí-
něným rozdílům to čeští výrobci dělají špatně 
v soutěži se svými polskými protějšky. Podle 
údajů za minulý rok, předložených Českým 
statistickým úřadem v roce 2012, vykázaly na-
příklad výrazný nárůst českého vývozu ve sku-
pině produktů rostlinných a živočišných tuků 
(asi 18,5 milionů euro, tj. 356%) a ve skupině 
s potravinami a živými zvířaty (asi 8,0 milionu 
euro, což představuje nárůst o více než 12%). 
V nedávné době českými médii proběhla vlna 
ostré kritiky ohledně kvality polských potravin. 
Na začátku dubna letošního roku Česká hygie-
nická inspekce objevila antibiotika v koňském 
mase dovezeného z Polska. O dva měsíce dříve 
zjistila koňské maso zapracované v hovězím a 
vepřovém mase. Zatímco v minulém roce byly 
po mnoho dní všude titulky o údajném případě 
dovozu polské technické soli namísto potravino-
vé. Podle údajů předložených Českou národní 
zemědělskou a potravinářskou inspekcí v roce 
2012 navzdory všem nevyhovujícím normám 
kvality potravin pochází každá čtvrtá potravi-

na z Polska (české tvořily o málo více než 14%). 
I přes masivní mediální kampaň mající za cíl 
zdiskreditování polských producentů export po-
travin do České republiky stále roste. Odborníci 
také předpovídají, že v souvislosti s následný-
mi aférami dojde v  nejbližší době k pokle-
su polského vývozu zpracovaných potravin. 
Téma se stalo natolik závažné, že bylo řešeno 
během mezivládních konzultací, které se ko-
naly v polovině května tohoto roku ve Varšavě. 
Během tohoto setkání premiéři Tusk a Nečas 
oznámili společnou akci s cílem ochrany bez-
pečnosti potravinářských výrobků. V  rámci 
spolupráce mají být prováděny polsko-české 
kontroly a v  plánu je také zahrnuto uskuteč-
nění společných postupů v oblasti bezpečnosti 
potravin. Řešení tohoto tématu na tak vysoké 
úrovni jasně ukazuje rozsah problému, který se 
podle některých politiků nazývá „polsko-čes-
ká potravinová válka“. Brzké ukončení tohoto 
konfliktu je nepochybně v zájmu jak polských 
a českých výrobců, tak i spotřebitelů. Pro tento 
účel je však nezbytné přijmout opatření s cílem 
zastavit šíření nepravdivých informací a novi-
nářů jednajících jménem gigantů českého po-
travinářského průmyslu a posílit kontroly kvality 
polských potravinářských výrobků vyvážených 
za naši jižní hranici.

Na konferencji branżowej podsumowano  
wyniki kończącego się projektu transgranicznego

Polsko-česká obchodní výměna v 
oblasti potravinářství

(KUDOWA-ZDRÓJ) W dniach 
28-31 maja 2013 roku w polskiej 
miejscowości uzdrowiskowej 

Kudowa-Zdrój zorganizowano konferencję 
branżową kończącą polsko-czeski projekt 
transgraniczny: „Probiotyki: współpraca 
naukowa, transfer wiedzy i edukacja”, współ-
finansowanego w ramach Programu Opera-
cyjnego Współpracy Transgranicznej Repu-
blika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-
2013. Była to pierwsza konferencja ukierun-
kowana na konkretny temat zorganizowana 
na czesko-polskim obszarze wsparcia.
W trakcie siedmiu branżowych sekcji kon-
ferencji odbyło się wiele interesujących i 
cennych wykładów. Na konferencji wystę-
powali prelegenci zainteresowani badania-
mi nad bakteriami probiotycznymi nie tyl-
ko w Republice Czeskiej i Polsce, ale także 
z Austrii, Włoch, Słowacji oraz Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Województwo 
kralovehradeckie reprezentowała pani dr 
Jana Třešňáková, członek Rady Wojewódz-

twa Kralovehradeckiego odpowiedzialna 
za obszar związany ze zdrowiem, z kolei 
polską stronę na konferencji reprezento-
wał starosta miasta Kudowy-Zdrój pan 
Czesław Kręcichwost.
Na konferencji  zostały także przedstawione 
wyniki uzyskane w trakcie realizacji niniejsze-
go projektu. Konferencja miała bardzo pozy-
tywny oddźwięk, umożliwiła także nawiązanie 
nowych kontaktów branżowych. Uczestników 
konferencji zaskoczył rozmiar realizowanej 
współpracy na czesko-polskim pograniczu. 
Wszystkie kampanie informacyjne odbywały 
się i odbywają się na całym terytorium progra-
mowego wsparcia. Informacje były przekazy-
wane zarówno odbiorcom branżowym, jak i 
szerokiej społeczności, począwszy od dzieci, 
a kończąc na seniorach. Wśród osób z grupy 
docelowej znaleźli się również uczniowie szkół 
wyższych i średnich oraz przedstawiciele sek-
tora handlowego i gospodarczego, którzy mo-
gli wykorzystać wyniki projektu w praktyce.
Z efektami tego projektu zapoznali się także 

uczestnicy Wydarzenia Rocznego 2013, które 
zorganizowano w ramach Programu Opera-
cyjnego Współpracy Transgranicznej Republi-
ka Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, 
w dniach 15-16 maja 2013 roku, także w Ku-
dowie-Zdroju. Dla uczestników wydarzenia 
zorganizowano wycieczkę do laboratorium 
mikrobiologii Akademii Nauk Republiki Cze-
skiej w Novem Hradku.
Partnerzy niniejszego projektu wspólnie przy-
gotowują kolejny, nawiązujący do poprzednie-
go, czesko-polski przygraniczny projekt w ob-
szarze badań i nauki z udziałem firm.



REGION PANDA / SIPH ŚWIDNICA

Inovace na česko-po lském pomez í16

Novinka pro ženy
(SKUHROV NAD BĚLOU) Z im-
pulsu našich čtenářů jsme se do-
zvěděli o zajímavé novince v  rů-

žové krabičce, která může velmi výrazně a levně 
pomoci ženám s  těmito problémy. Vyhledali 
jsme nejen výrobce, ale i autorku zdravotnické 
pomůcky pro ženy, lékařku MUDr. Soňu Hlavo-
vou, která pomáhá ženám novým inovativním 
způsobem. 
Paní doktorko, vytvořila jste zdravotnickou 
pomůcku pro ženy, můžete ji představit našim 
čtenářům?
Pomůcka je složena z vaginálních těles závěsné-
ho systému a speciálních závaží. Vše je v kovové 
krabičce, která je v papírovém přebalu, kde jsou 
přiloženy i potřebné doplňky.

V čem je pro ženy přínosná?
V pánevním dnu je skupina příčně pruhovaného sval-
stva, které se podílí i na schopnosti udržet moč a je také 
základem hlubokého stabilizačního systému. Síla těch-
to svalů v průběhu let poleví a dochází k inkontinenci, 
to je k samovolnému úniku moči, problémům s boles-
tí zad, k hemoroidům a k dalším problémům v oblasti 
mezi bránicí a pánví. Na tyto problémy má značný vliv 
sedavý způsob naší práce a vůbec nezdravý způsob 
života.  Cvičením s naší pomůckou se tato skupina 

svalů opět posílí a projevy výše uvedených problémů 
mizí nebo dojde k výraznému zlepšení. Cvičení dává 
ženám též pocit sebevědomí a většinou i zlepšení se-
xuálních prožitků obou partnerů. V neposlední řadě 
je nutno podtrhnout prevenci, stavy po porodu a po 
gynekologických operacích.

Jaké jsou dosavadní zkušenosti s  používáním 
pomůcky?
Předně unikátnost pomůcky je chráněna zápisem 
v registru úřadu průmyslového vlastnictví ČR (tak-
zvaným malým patentem). Jedná se výhradně o 

český výrobek. Výrobce i výrobek splnili oznamo-
vací povinnost na ministerstvu zdravotnictví ČR. 
Pomůcka je certifikována ITC Zlín jako Zdravot-
nický prostředek I. třídy pro celou Evropskou unii 
a má právo být označována značkou CE. I když jsou 
pomůcky v prodeji krátce přes rok, je jich prodáno 
v řádu tisíců kusů a odezva od opravdu cvičících 
žen je vyloženě kladná. U žen, které uváděly neú-
činnost cvičení, se ukázalo, že cvičení prováděly buď 
špatně, nebo jejich problém byl jiného rázu. 

Jak je cvičení pro ženu náročné?
Samozřejmě s  pomůckou je potřeba cvičit, ale 
vzhledem ke konstrukci pomůcky je cvičení 
účinné a doporučujeme cvičit pouhé 3 minuty 
každý druhý den. Oproti jiným způsobům po-
sílení pánevního dna je toto cvičení efektivní 
a časově nenáročné. Není správné cvičení pře-
hánět, což se nesmí hlavně zpočátku. Toto nám 
potvrdila i zhruba stovka cvičících žen, většinou 
i vyplněním dotazníku přiloženého k pomůcce.

Poslední dotaz, kde lze pomůcku zakoupit?
Na území ČR lze zakoupit u spolupracujících 
lékařů, v lékárnách, u porodních asistentek, 
rehabilitačních pracovníků, dále na e-shopu 
www.medipunkt.cz. Další schopné zástupce 
pro prodej rádi ve svých řadách přivítáme. 
V Polsku vhodného distributora zatím hledá-
me. V  obou zemích je možné se obrátit i na 
redakci našeho časopisu.

Jiří Daniel

 (KUDOWA-ZDRÓJ)Ve dnech 
28. - 31. května 2013 se v pol-
ském lázeňském městě Kudo-

wa Zdrój uskutečnila závěrečná odborná 
konference k  česko-polskému přeshra-
ničnímu projektu „Probiotika: společný 
výzkum, vzdělávání a osvěta“, spolufinan-
covaného v rámci OPPS Česká republika – 
Polská republika 2007-2013 (Microbiology 
and Immunology of the Mucosa – Probio-
tics Conference 2013). Jednalo se o první 
konferenci uskutečněnou na dané téma 
v česko-polském podporovaném území. 
V sedmi odborných sekcích konference za-
znělo množství zajímavých a hodnotných 
příspěvků. Na konferenci vystoupili účast-
níci se zájmem o výzkum probiotických 
bakterií nejen z České republiky a Polska, 
ale také z  Rakouska, Itálie, Slovenska i 
USA. Za Královéhradecký kraj vystoupi-
la s  úvodním příspěvkem paní PharmDr. 

Jana Třešňáková, členka Rady Královéhra-
deckého kraje zodpovědná za oblast zdra-
votnictví, za polskou stranu konferenci 
pozdravil starosta města Kudowa Zdrój 
pan Czesław Kręcichwost.
Na konferenci zazněly i výsledky získané 
během řešení tohoto úspěšného projek-
tu. Konference měla velmi dobrý ohlas 
a byly zde navázány další odborné kon-
takty.  Účastníci byli překvapeni hloub-
kou a rozsahem realizované česko-polské 
přeshraniční spolupráce. Jedná se jak o 
spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, tak 
v rozsáhlé přednáškové činnosti. Všech-
ny informační kampaně probíhaly a pro-
bíhají v  česko-polském podporovaném 
území. Informace získávali odborníci i 
laická veřejnost od dětí až po seniory. 
Mezi cílovou skupinu byli zařazeni i stu-
denti vysokých a středních škol a zástup-
ci obchodního a hospodářského sektoru, 

kteří mohou využít výsledků projektu v 
praxi nebo v dalším aplikovaném výzku-
mu.
S výstupy tohoto projektu se mohli se-
známit účastníci Výroční akce 2013, 
uskutečněné v  rámci OPPS Česká re-
publika – Polská republika 2007-2013 ve 
dnech 15. – 16. května 2013 rovněž ve 
městě Kudowa Zdrój. Konkrétně byla pro 
zájemce uskutečněna prohlídka labora-
toří Mikrobiologického ústavu, v.v.i., 
Akademie věd České republiky v Novém 
Hrádku na Náchodsku.
Partneři stávajícího projektu společně při-
pravují další navazující česko-polský pře-
shraniční projekt, který má rovněž před-
poklady k dalšímu rozvoji česko-polského 
příhraničního území v  oblasti vědy a vý-
zkumu s návazností na firmy.

Roman Klíma

Závěrečná odborná konference shrnula výsledky 
úspěšného přeshraničního projektu

rozhovor www.medipunkt.cz
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(SKUHROV NAD BĚLOU) 
Dzięki impulsowi naszych 
czytelnic zek  dowiedzieliśmy 

się o ciekawej nowości w różowym pude-
łeczku, która może znacząco i efektywnie 
pomóc kobietom z z problemem utrzyma-
nia moczu. Wyszukaliśmy nie tylko produ-
centa, ale także autorkę środków medycz-
nych dla kobiet, Panią doktor  MUDr. Soňę 
Hlavovą, która pomaga kobietom nowym, 
innowacyjnym sposobem. 
Pani doktor, stworzyła Pani środek medycz-
ny dla kobiet. Czy może go Pani przedstawić 
naszym czytelnikom? 
Środek ten składa się z elementu pochwowe-
go, systemu zawieszenia i z ciężarków spe-
cjalnych. Wszystko umieszczono w pudełku 
metalowym, które jest w papierowym opa-
kowaniu, gdzie są załączone także specjalne 
dodatki.

Na czym polegają korzyści dla kobiet?
W dolnej części miednicy jest grupa mięśni 
poprzecznie prążkowanych, która również ma 
wpływ na zdolności trzymania moczu i jest 
podstawą głębokiego stabilizacyjnego syste-
mu. Siła tych mięśni w ciągu lat ustępuje i do-
chodzi do przenikania moczu, bólów pleców, 
hemoroidów i innych problemów w obszarze 
pomiędzy przeponą i kością miedniczną. Na te 
p ro b l e -
m y 

znaczący wpływ ma praca w pozycji siedzącej i 
w ogóle niezdrowy tryb życia. Dzięki ćwiczeniu 
z naszym środkiem wraca szansa na ponowne 
wzmocnienie grupy tych mięśni, a ob jawy wy-
żej opisanych problemów z czasem znikają lub 
dochodzi do znaczącej poprawy. Ćwiczenie 
daje kobietom także poczucie pewności w sie-
bie i zazwyczaj poprawia jakość życia seksu-
alnego obojga partnerów. Koniecznie musimy 
podkreślić prewencję - stany po porodowe i 
po operacjach ginekolo gicznych. 

Jakie są dotychczasowe doświadcze-
nia z wykorzystaniem środka?
Przede wszystkim należy pod-
kreślić, że środek je chroniony 
patentem wpisanym w urzę-
dzie własności przemysło-
wej  RCZ (tzw. mały pa-
tent). Chodzi o wyłącznie 
czeski produkt. Produ-
cent i produkt spełniają 
obowiązek zawiadomie-
nia na Ministerstwo Zdro-
wia Republiki Czeskiej. Środek 
medyczny posiada certyfikat ITC 
Zlín jako środek medyczny I klasy na całą 
Unię Europejską i ma prawo być oznaczo-
ny znakiem CE. Mimo tego, że środki są 
w sprzedaży dopiero nieco ponad rok, są 
sprzedawane w tysiącach sztuk i opinia od 
naprawdę ćwiczących kobiet jest wyłącz-
nie pozytywna. U kobiet, które stwierdziły 
nieskuteczność ćwiczenia, okazało się, że 
ćwiczenie wykonywały bądź niewłaści-
wym sposobem, lub ich problemy były in-

nego rodzaju. 

W jakim stopniu to ćwiczenie jest 
wymagające dla kobiet? 
Oczywiście z środkiem musimy ćwi-
czyć, ale ze względu na kon-
strukcję środka ćwiczenie staje 
się sku teczne. gdy jest wykony-
wane po zaledwie trzy minuty 
co drugi dzień. W porównaniu 
do innych spo sobów wzmoc-
nienia dolnej części miedni-
cy to ćwiczenie wobec swojej 
skuteczności okazuje się mało 
czasochłonne. Nie poleca się 
oczywiście z ćwic zeniem przesa-
dzać, zwłaszcza na początku. To 
nam potwierdziło około stu ćwi-

czących kobiet, przeważnie w 
wypełnionym kwesti onariuszu, 

załączonym do środ ka medycznego. 

Ostatnie pytanie, gdzie można 
produkt kupić?

 

Na obszarze Republiki Czeskiej możliwość zaku-
pienia u współpracujących lekarzy, w aptekach, u 
położnych, fizjoterapeutów, a także e-sklep www.
medipunkt.cz. DChętnie przyjmiemy w swoje 
szeregi kolejnych przedstawicieli handlowych.  
W Polsce jeszcze odpowiedniego dystrybutora 
szukamy. W obu krajach można skontaktować 
się z redakcją naszego czasopisma.

Nowość dla kobiet 

wywiad

www.medipunkt.cz
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(JELENIA GÓRA) Wśród za-
dań podejmowanych przez 
Karkonoską Agencję Rozwoju 

Regionalnego SA w Jeleniej Górze od wielu 
lat znajdują się przedsięwzięcia związane z 
turystyką. Były to m.in. opracowanie strate-
gii rozwoju turystyki dla subregionów Dol-
nego Śląska, projekty „Ofensywa Jakości dla 
hoteli i pensjonatów” (w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL), „Atrakcje przemy-
słu i techniki Euroregionu NYSA” czy „Ratu-
sze polsko-czeskiego pogranicza”.
Od 2011 roku odbywają się organizowane przez 
KARR SA. Karkonosko-Izerskie Sejmiki Tury-
styczne – spotkania przedsiębiorców, działa-
czy samorządów, stowarzyszeń turystycznych, 
pracowników nauki, dziennikarzy i przedsta-
wicieli innych środowisk, zainteresowanych 
funkcjonowaniem i rozwojem tej dziedziny 
gospodarki regionu. Uczestnicy spotkań mieli 
dotychczas okazję do wysłuchania prezentacji 
dotyczących tendencji na europejskim i pol-
skim rynku turystycznym, które przygotowali 
m.in. Rüdiger Knospe (partner w HORWATH 
HTL we Frankfurcie nad Menem), Christophe 
Demunter (EUROSTAT)  i Krzysztof Łopaciń-
ski (Instytut Turystyki w Warszawie). Podczas 
paneli dyskusyjnych omawiane były zagadnie-
nia promocji, możliwości powołania lokalnej 
organizacji turystycznej, opłacalności biznesu 
turystycznego, sprawozdawczości statystycz-
nej obiektów noclegowych. Wiosną 2013 roku, 
podczas specjalnej sesji Sejmiku, władze wo-
jewództwa dolnośląskiego przedstawiły do 
konsultacji środowiska turystycznego projekt 
Strategii rozwoju województwa.
Przedsięwzięciem kontynuującym te dzia-
łania była konferencja, która odbyła się 
17.maja 2013 roku, poświęcona turystyce 
zdrowotnej. Wybór przedstawionych do dys-
kusji tematów był efektem wielu konsultacji 
z przedstawicielami zarówno jednostek służ-
by zdrowia, w tym uzdrowisk, jak i hotela-
rzami. O trafności wybranego tematu świad-
czyła obecność ponad 120 uczestników, 

wśród których byli m.in. 
posłanka Zofia Czernow, 
wiceprzewodnicząca Sej-
miku Samorządowego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
Grażyna Malczuk, starosta 
jeleniogórski Jacek Włody-
ga, wiceprezydent miasta  
Jelenia Góra Hubert Papaj, 
przewodniczący Rady Po-
wiatu Lwóweckiego Hen-
ryk Kulesza. 
Wprowadzenie do dys-
kusji, po projekcji filmu 
zrealizowanego w ramach 
branżowego programu 
promocji branży turystyki medycznej zaini-
cjowanego przez Ministerstwo Gospodarki, 
stanowiły referaty przedstawione przez eks-
pertów. Wolfgang Michel (WM.Tourismus 
Consulting w Gőrlitz) omówił doświadcze-
nia niemieckie, w tym realizowany obecnie 
czesko-niemiecki projekt rozwoju turystyki 
zdrowotnej w pasie od Bad Muskau do Li-
berca.  Dr Małgorzata Januszewska (Uniwer-
sytet Ekonomiczny we Wrocławiu) przedsta-
wiła obecną sytuację turystyki zdrowotnej 
na rynku polskim, poświęcając sporo uwagi 

zakresowi, specyfice i problemom związa-
nym ze zdefiniowaniem tego rodzaju tury-
styki. Natasza Sallmann (Polska Akademia 
Gościnności) omówiła aktualne trendy w 
turystyce wypoczynkowej i specyfice usług 
SPA & WELLNESS. O problemach turystyki 
uzdrowiskowej w Republice Czeskiej mó-
wiła Dr Jaroslava Syrovátková (Uniwersytet 
Techniczny w Libercu).
Dyskusja skoncentrowana została na trzech wio-
dących zagadnieniach. W pierwszym panelu, 

poświęconym możliwościom roz-
woju współpracy placówek służby 
zdrowia i hotelarstwa, uczestni-
czyli red. Tomasz Kędzia, Małgo-
rzata Januszewska, Mariusz Trzak 
(Izerskie Centrum Pulmonologii 
i Chemioterapii IZERMED w 
Szklarskiej Porębie), dr Monika 
Mikulicz-Pasler (KCM Clinic w Je-
leniej Górze) i Anna Mikoda (Eu-
roMedic Poland w Katowicach). 
Dyskutanci wskazali na istniejący 
w placówkach służby zdrowia po-
tencjał technologiczny i zatrudnio-

nych specjalistów oraz rosnące zainteresowanie 
pacjentów z wielu krajów. 
Uczestnicy panelu „SPA & WELLNESS – usłu-
ga powszechna czy luksus?”, Natasza Sallmann, 
Dana Soukupová (CENTRUM BABYLON w Li-
bercu), Robert Węglarz (Hotel  Medical Spa Ma-
linowy Dwór w Świeradowie Zdroju), Zbigniew 
Kubiela (Termy Cieplickie w Jeleniej Górze) i 
Wacław Dzida (Hotel Pałac Staniszów). Poszuku-
jąc odpowiedzi na tytułowe pytanie. Wskazywa-
no, że usługa SPA powinna być traktowana jako 
usługa integralna z całą ofertą obiektu hotelar-
skiego, kierowaną do wymagającego klienta. W 
miarę upowszechniania się tej usługi, stanie się 
ona usługą powszechną, szczególnie w regionie o 
funkcji wypoczynkowej.
Dyskutanci w panelu poświęconym współpracy 
przedsiębiorstwa uzdrowiskowego z branżą tury-
styczną – Wojciech Kudera, Maciej Markowski i 
Robert Moskwa (Uzdrowisko Cieplice), Robert 
Futerhendler (przewodniczący zarządu Jednost-
ki Pomocniczej Miasta Jeleniej Góry „Uzdrowi-
sko Cieplice”), Radka Miksová (Lázeňský resort 
Údolí Bratrouchov) i Jaroslava Syrovátková – 
skoncentrowali się na potrzebie współdziałania 
w zakresie promocji miejscowości i usług uzdro-
wiskowych. Uznali także, że ważnym obszarem 
współdziałania może być kooperacja w oferowa-
nych turystom usługach.
Jak powiedział prezes KARR SA. Grzegorz 
Rychter, organizatorzy konferencji liczyli na 
to, że zbiorowa refleksja praktyków i eksper-
tów zweryfikuje słuszność upatrywania szans 
łatwego rozwoju biznesu turystycznego w po-
dróżach inspirowanych potrzebami zdrowot-
nymi oraz pozwoli na wypracowanie wspólne-
go stanowiska przedstawicieli placówek ochro-
ny zdrowia i firm turystycznych na temat moż-
liwości współpracy. Przebieg dyskusji potwier-
dził te oczekiwania. KARR SA. podejmuje się 
roli koordynatora opracowania ofert turystyki 
zdrowotnej z regionu i ich popularyzacji. 

Janusz Turakiewicz

Turystyka zdrowotna 
na polsko-czeskim pograniczu

przykład współpracy

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu, pn ”Wspieranie rozwoju regionalnych firm na czesko-polskim pograniczu” CZ.3.22/2.1.00/12.03400  jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy Granice.
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Zdravotní turistika 
na polsko-českém pohraničí

(JELENIA GÓRA) Jedním z 
úkolů prováděných Krkonoš-
skou agenturou regionálního 

rozvoje SA v Jelení Hoře jsou po mnoho let 
projekty související s cestovním ruchem. 
Zahrnovali zpracování strategie rozvoje ces-
tovního ruchu pro subregion Dolního Slez-
ska, projekty „Ofenziva kvality pro hotely a 
penziony” (v rámci Iniciativy Společenství 
EQUAL), „Atrakce průmyslu a techniky Eu-
roregionu NYSA“ nebo „Město polsko-čes-
kého pohraničí.”
Od roku 2011 se konají  Krkonošsko-jizerské 
turistické sněmy organizované KARR S.A - se-
tkání podnikatelů, místních aktivistů, turistic-
kých asociací, vědeckých pracovníků, noviná-
řů a představitelů jiných obcí, kteří se zajímají 
o fungování a rozvoj odvětví hospodářské ob-
lasti regionu. Účastníci setkání měli možnost 
slyšet prezentaci o trendech na evropském a 
polském trhu cestovního ruchu, kterou při-
pravili např. Rüdiger Knospe (partner HOR-
WATH HTL ve Frankfurtu nad Mohanem), 
Christophe Demunter (EUROSTAT) a Krzy-
sztof Łopaciński (Institut cestovního ruchu ve 
Varšavě). 
Během diskuze byly projednávány otázky pro-
pagace, možnost zřízení místní turistické or-
ganizace, statističtí zpravodajové ubytovacích 
objektů. Na jaře 2013, během zvláštního za-
sedání rady, vláda dolnoslezského vojvodství 
předložila ke konzultaci turistického prostředí 
projekt Strategie rozvoje vojvodství.
Závazkem pokračování těchto aktivit byla 
konference, která se konala 17. května 2013, 
věnovaná zdravotní turistice. Výběr předlo-
žených témat k diskuzi byl výsledkem mno-
ha konzultací se zástupci jak subjektů služby 
zdravotní péče, včetně léčebných lázní, tak i 
hoteliérů. O trefnosti vybraného tématu svědčí 
přítomnost více než 120 účastníků, mezi kte-
rými byli např. poslankyně Zofia Czernow, 
viceprezident Regionální rady Dolnoslezské-
ho vojvodství Grażyna Malczuk, jelenohorský 
starosta Jacek Wło-

dyga, viceprezident města Jelení Hora Hubert 
Papaj, předseda rady powiatu Lwóweckiego 
Henryk Kulesza.
Úvodem do diskuze, po projekci filmu zrealizo-
vaného v rámci programu na propagaci odvětví 
turistické medicíny iniciovaného Ministerstvem 
hospodářství, byly doklady předložené odborní-
ky. Wolfgang Michel (WM.Tourismus Consul-
ting v Görlitzu) hovořil o zkušenostech Němec-
ka, včetně pokračujícího české-německého pro-

jektu rozvoje zdravotní turistiky v pásu od Bad 
Muskau do Liberce. Dr. Małgorzata Januszewska 
(Ekonomicka universita ve Wroclawi) představila 
současnou situaci zdravotní turistiky na polském 
trhu, věnovala velkou pozornost rozsahu, speci-
fičnosti a problémům týkajícími se definování 
tohoto druhu turistiky. Natasza Sallmann (Polská 
akademie pohostinství) diskutovala o aktuálních 
trendech v oblasti cestovního ruchu a specifik 

služeb SPA & WELLNESS. O 
problémech zdravotní turistiky 
v České republice hovořila Dr. 
Jaroslava Syrovátková (Tech-
nická univerzita v Liberci). 
Diskuze byla zaměřena na tři 
hlavní témata. Prvního pane-
lu, věnovanému možnostem 
rozvoje spolupráce institucí 
zdravotních služeb a ho-
teliérství, Tomasz Kędzia, 
Małgorzata Januszewska, 
Mariusz Trzak (Jizerskie 
Centrum pulmonologie a 
chemoterapie IZERMED 
ve Sklářské Porubě), Dr. 

Monika Mikulicz-Pasler (KCM Clinic v Jelení 
Hoře) a Anna Mikoda (EuroMedic Poland v Kato-
vicích). Diskutující poukázali na potenciál zaměst-
naných odborníků v institucích stávajících služeb 
zdravotní péče a na rostoucí zájem pacientů z 
mnoha zemí.
Účastníci panelu „SPA & WELLNESS - univerzální 
služba či luxus?” Nataša Sallmann, Dana Souku-
pová (Centrum Babylon Liberec), Robert Weglarz 
(Hotel  Medical Spa Malinowy Dwór v Lázních 
Świeradow), Zbigniew Kubiela (Termy Cieplickie) 
a Václav Dzida (Hotel Pałac Staniszów), hledali 
odpovědi na tuto otázku. Služba Spa by měla být 
brána jako nedílná služba s celou řadou hoteliér-
ských zařízení vedoucích k náročnému klientovi. 
Vzhledem k tomu se tyto služby stanou služba-
mi univerzálními zejména v oblasti s rekreační 
funkcí. Diskutující v panelu věnovanému spolu-
práci lázeňského podnikání v oblasti cestovního 
ruchu - Wojciech Kudera, Maciej Markowski a 
Robert Moskwa (Uzdrowisko Cieplice), Robert 
Futerhendler (předseda představenstva Jednotky 
pomoci města Jelení Hory „Uzdrowisko Ciepli-
ce”), Radka Miksová (Lázeňský resort Údolí Bra-
trouchov) a Jaroslava Syrovátková - se zaměřil na 
potřebu spolupráce při podpoře lázeňských slu-
žeb. Zjistili také, že důležitou oblastí spolupráce 
může být spolupráce v oblasti nabízených turistic-
kých služeb.
Jak řekl prezident KARR S.A. Grzegorz Rychter, 
organizátoři konference počítali s tím, že kolek-
tivní reflexe praktiků a expertů bude ověřovat 
platnost příležitostí pro snadný rozvoj byznysu 
cestovního rychu inspirovaného zdravotními 
potřebami a úsilí na vypracování společného sta-
noviska zástupců ochrany zdraví a turistických 
firem na téma možnosti spolupráce. Průběh dis-
kuze potvrdil očekávání. KARR S.A. převzala roli 
koordinátora rozvoje nabídek zdravotní turistiky 
v regionu a její popularizace.

příklad spolupráce

Konference byla organizována v rámci projektu „Podpora rozvoje regionálních firem na česko-polské hranici“ CZ.3.22/2.1.00/12.03400 spolufinancovaného z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje 
Překračujeme hranice
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(HRADEC KRÁLOVÉ) Založe-
ním Ústavu sociální práce v roce 
2011 získala Univerzita Hradec 

Králové konečnou podobu vysoké školy 
sdružující pět oborově specializovaných sou-
částí. Studijní nabídka ústavu je zaměřená na 
nejrůznější oblasti sociální práce atěší se tr-
vale velkému zájmu středoškolských studen-
tů i pracovníků již působících v  sociálních 
službách, kteří si studiem doplňují vzdělání. 
V současné době realizuje 4 bakalářské a 1 
magisterský studijní program v prezenční a 
kombinované formě.
Obor sociální práce je orientován do oblas-
ti sociální práce v  širokém rozsahu uplatně-
ní absolventa. Studenti si osvojují znalosti a 
dovednosti v oblasti právních norem, teorií a 
metod sociální práce, získávají přehled v pro-
blematice sociální politiky, orientaci v systému 
sociálního zabezpečení, potřebné znalosti a 
dovednosti pro práci s rizikovými skupinami, 
seniory, s  rodinou a dětmi, s handicapovaný-
mi a s příslušníky národnostních menšin. Vý-
znamný podíl studia tvoří praxe.
Uplatnění absolventů je v oblasti státní správy 
a samosprávy, v  probační a mediační službě, 
v nestátních ziskových či neziskových organi-
zacích, jako jsou občanská sdružení, obecně 
prospěšné společnosti, církevní zařízení, nada-
ce a podobně.
V oboru sociální práce ve veřejné správě se 
studenti orientují do oblasti veřejné správy 
s  důrazem na problematiku sociální práce a 
zaměřují se na problematiku práce s klientem 
v kontextu byrokratického přístupu.
Získané dovednosti pro jednání s  klientelou 
následně mohou uplatnit ve státní správě, sa-
mosprávě,  evropských strukturách, na kraj-
ských, městských a obecních úřadech, ve sprá-
vě sociálního zabezpečení a na úřadech práce.
Cílem oboru sociální práce s osobami se sní-
ženou soběstačností je poskytnout takové po-
znatky, které absolventovi umožní samostatný 
výkon na pracovních pozicích v institucích po-
skytujících komplexní péči ve formě terénní, 
ambulantní či pobytové osobám se sníženou 
soběstačností, zejména osobám se zdravotním 
postižením a seniorům.
Absolventi se uplatňují ve veřejnoprávních 
institucích na úrovni státní správy nebo samo-
správy, v agendě osob se zdravotním postiže-
ním a seniorů, v oblasti sociálního zabezpeče-
ní,v rámci sociálně správní činnosti.
Výuka oboru sociální a charitativní práce je 
zaměřena na sociální a charitativní práci rea-
lizovatelnou v moderním komplexním huma-
nitním pojetí. Zvláštní pozornost je věnována 
práci v oblasti paliativní péče. Ve svém důsled-
ku se tak nabízí ucelené praktické i teoretické 

vzdělání pro uplatnění absolventa v oblasti so-
ciálních a charitativních služeb. 
Absolvent bakalářského studia může následně 
pokračovat v  prezenční nebo v kombinované 
formě magisterského studia sociální práce a v 
brzkém výhledu je příprava akreditace doktor-
ského studijního programu sociální práce. 

Kolektiv pracovníků ústavu je relativně mla-
dý. Všichni pracovníci ústavu dosáhli vědecké 
hodnosti Ph.D. nebo CSc. a vedle stávajících 
profesorů a docentů se připravují na svoje ha-
bilitace. Ústav těsně spolupracuje s celou řadou 
zahraničních vysokých škol, mezi kterými je i 
Univerzita v Opoli a Vysoká škola Edukacja ve 
Wroclavi. Obě vysoké školy se aktivně zúčast-
ňují Hradeckých dnů sociální práce a dalších 
vědeckých aktivit v Hradci Králové, pracovníci 
Ústavu sociální práce jsou pravidelnými účast-
níky vědeckých konferenci na těchto vysokých 
školách. Vzájemně serealizují stáže a studijní 
pobyty v rámci programu Erasmus. 

JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.               
ředitel ústavu / dyrektor zakładu

(HRADEC KRÁLOVÉ) Po-
przez utworzenie w roku 2011 
Zakładu Pracy Socjalnej Uni-

wersytet w Hradec Kralove ostatecznie 
ukształtował swą formę szkoły wyższej, 
tworząc pięć branżowych specjalistycz-
nych komponentów. Oferta edukacyjna 

Zakładu jest ukierunkowana na najróż-
niejsze obszary pracy socjalnej i nieustan-
nie cieszy się wielkim zainteresowaniem 
uczniów szkół średnich oraz pracowników 
wykonujących świadczenia socjalne, któ-
rzy na tych studiach uzupełniają swoje wy-
kształcenie. Obecnie można studiować w 
pięciu dostępnych formach.
Wydział pracy socjalnej koncentruje się 
na praktycznym wykorzystaniu zdoby-
tej wiedzy w przyszłej pracy. Uczniowie 
przyswajają wiedzę i umiejętności w za-
kresie prawnych norm, teorii i metod 
pracy socjalnej, zdobywają przegląd pro-
blematyki polityki socjalnej i systemu 
opieki socjalnej, zdobywają niezbędną 
wiedzę i umiejętności w pracy z grupami 
ryzyk, seniorami, z rodzinami i dziećmi, 
z osobami niepełnosprawnymi, a także 
z mniejszościami narodowymi. Ważną 
część nauki stanowi praktyka.
Przyszli absolwenci mogą podejmować pracę 
w jednostkach samorządu terytorialnego, w 
organach państwowych, w służbach medycz-
nych, w organizacjach pozarządowych, w sto-
warzyszeniach społecznych, itp.
Na wydziale pracy socjalnej w administracji 
publicznej uczniowie są ukierunkowani na 
pracę w administracji publicznej z naciskiem 
na problematykę pracy socjalnej oraz na pracę 
z klientem w kontekście biurokratyzacji do-
stępności.

Ústav sociální práce 
Univerzity Hradec Králové

Wizyta Wiceministra Pracy w Zakładzie Pracy Społecznej Li Chao Si, PhDr. Ondřej Tikovský, 
PhD – kanclerz UHK, JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc, - dyrektor Zakładu Pracy Socjalnej
Návštěva náměstka ministra práce ČLR na ÚSP. Li Čau Si, PhDr. Ondřej Tikovský, PhD – 
kancléř UHK, JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc, - ředitel ÚSP
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Uzyskanie umiejętności pracy z klientami 
uczniowie mogą wykorzystać w pracy w admi-
nistracji samorządowej i państwowej, w orga-
nizacjach europejskich, w urzędach miejskich 
i gminnych, w zakładach opieki socjalnej, a 
także w urzędach pacy.
Celem wydziału pracy socjalnej z osobami o 
ograniczonej samowystarczalności jest zdo-
bycie takich doświadczeń, które absolwentom 
umożliwią samodzielną pracę na stanowiskach 
w instytucjach świadczących pełną opiekę nad 
osobami z ograniczoną samowystarczalnością, 
niepełnosprawnym i seniorom.
Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach 
publicznoprawnych na poziomie administra-
cji państwowej lub samorządowej, w sekcjach 
osób niepełnosprawnych i seniorów, w obsza-
rze opieki socjalnej, w ramach socjalnych dzia-
łań administracyjnych.
Nauka na wydziale pracy socjalnej i charyta-
tywnej jest ukierunkowana na pracę realizo-
waną w oparciu o nowoczesne i kompleksowe 
ujęcie humanitarne. Uwaga szczególnie sku-
piona jest na pracy w zakresie opieki palia-
tywnej. W efekcie otrzymuje absolwent kom-
pleksową praktyczną i teoretyczną edukację w 
zakresie usług socjalnych i charytatywnych.
Absolwent studiów licencjackich może naukę 
kontynuować na studiach magisterskich, a 
już niebawem będzie można rozpocząć studia 
doktoranckie na wydziale pracy socjalnej.
 Zespół pracowników Zakładu jest stosunkowo 
młody. Wszyscy pracownicy Zakładu posiada-
ją wysokie kwalifikacje i obok profesorów i do-

centów przygotowują swoją habilitację. Zakład 
ściśle współpracuje z wieloma zagranicznymi 
uczelniami wyższymi, wśród których znajduje 
się Uniwersytet w Opolu oraz Wyższa Szkoła 
Edukacji. Obie uczelnie aktywnie uczestniczą  
w organizowanych hradeckich dniach pracy 

socjalnej i innych edukacyjnych przedsięwzię-
ciach w Hradec Kralove. Pracownicy Zakła-
du Pracy Socjalnej regularnie uczestniczą w 
konferencjach naukowych, które odbywają się 
na tych uczelniach. Wspólnie realizują staże i 
wizyty studyjne w ramach programu Erasmus.

21

Zakład Pracy Socjalnej 
Uniwersytetu w Hradec Kralove

Na uroczystości zakończenia studiów przez studentów Zakładu Pracy Socjalnej uczestniczyli 
również przedstawiciele z Wyższej Szkoły Edykacji z Wrocławia prof. dr Zdzisław Knechta 
oraz prof. dr Piotr Olećniewicz
Promocí absolventů Ústavu sociální práce se zúčastnili rovněž akademičtí funkcionáři z Vyso-
ké školy Edukacja z Wroclawi, prof. Zdislaw Knecht a PhDr. Piotr Olećniewicz, Ph.D. 

Výroční akce Programu
(KUDOWA-ZDRÓJ) Ve dnech 
15. – 16. 5. 2013 proběhla v 
Kudowě – Zdrój Výroční akce 

Programu, které se zúčastnili zástupci im-
plementačních institucí Programu, mj. Mi-
nisterstva pro místní rozvoj České republiky, 
Ministerstva pro regionální rozvoj Polské 
republiky, Společného technického sekre-
tariátu, krajských a maršálkovských úřadů, 
euroregionů, dále žadatelé a příjemci Pro-
gramu a další hosté.
Cílem akce bylo seznámení veřejnosti a osob 
zapojených do realizace Programu s jeho do-
savadními výsledky a zajímavostmi česko-
polského příhraničí.
V rámci konferenční části programu prvního 
dne přednesli přednášející příspěvky týkající 

se budoucího programového období či Fondu 
mikroprojektů v rámci Euroregionu Glacensis. 
Dále byly slavnostně vyhlášeny výsledky So-
utěže o nejinspirativnější projekt a v podvečer 
byla pro účastníky připravena městská hra Po 
stopách přeshraničních projektů v Kudowě – 
Zdrój. Druhý den pak byly zájemcům přímo 
v místě realizace představeny další realizované 
projekty. V rámci projektu Památky lidových a 
historických tradic v krajině dávné architektu-
ry Kladského pomezí zhlédli účastníci výstavu 
fotografií a skansen v Pstrążnej. Dále účastníci 
navštívili na hraničním přechodu Kudowa-
-Słone společné pracoviště policejních, pohra-
ničních a celních orgánů financované v rámci 
projektu Společné pracoviště – jako styčný bod 
přeshraniční spolupráce. Při návštěvě kniho-

vny v Hronově se účastníci akce dozvěděli o 
společných aktivitách knihoven v rámci projek-
tu U NÁS – Spolupráce knihoven měst Hronov 
a Kudowa- Zdrój. V druhé variantě programu 
se účastníci projeli po silnici zrekonstruované 
v rámci projektu Modernizace přístupových 
komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice 
v Orlických horách – LewinKłodzki a dále se 
seznámili s výstupy spolupráce dvou vědec-
kých pracovišť v rámci projektu Probiotika: 
Společný výzkum, vzdělávání a osvěta.
Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem 
účastníkům akce. Věříme, že seznámení s re-
alizovanými projekty během Výroční akce 
ukázalo, jaké možnosti Program nabízí, a třeba 
bylo inspirací k realizaci dalších projektů. 

>>>
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(KUDOWA-ZDRÓJ) 15-16 
maja 2013 roku w Kudowie-
-Zdroju odbyło się Wyda-

rzenie Roczne Programu, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele instytucji 
implementacyjnych Programu, m.in. 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Re-
publiki Czeskiej, Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej, 
Wspólnego Sekretariatu Technicznego, 
urzędów wojewódzkich i urzędów mar-
szałkowskich, euroregionów, ponadto 
wnioskodawcy i beneficjenci Programu 
oraz inni goście.
Celem wydarzenia było zapoznanie opi-
nii publicznej i osób zaangażowanych w 
realizację Programu z jego dotychczaso-
wymi wynikami oraz atrakcjami pogra-
nicza czesko-polskiego.
Pierwszego dnia w ramach części konfe-
rencyjnej uczestnicy zapoznali się z in-
formacjami na temat przyszłego okresu 
programowania, poznali zwycięskie pro-
jekty Konkursu na najbardziej inspiru-
jący projekt, zapoznali się z projektami 
Funduszu Mikroprojektów zaś po połu-
dniu zagrali w grę miejską pt: pt. „Na 
tropie pro jektów transgranicznych w Ku-
dowie-Zdroju”.  W kolejnym dniu zostały 
przedstawione inne projekty z Progra-
mu w miejscu ich realizacji. Uczestni-
kom zaprezentowano wystawę fotogra-
fii w Skansenie w Pstrążnej wykonana 
w ramach projektu „Pamiątki tradycji 
ludo wych i historycznych w krajobrazie 

dawnej architektury pogranicza Kłodz-
kiego”. Ponadto zaprezentowano wspól-
ną placówkę organów policji, straży 
granicznej i organów celnych powstałą 
na przejściu granicznym Kudowa-Słone 
w ramach projektu „Wspólna placów-
ka jako punkt kontaktowy współpracy 
transgranicz nej”.  Uczestnicy dowiedzieli 
się o współpracy bibliotek w ramach pro-
jektu „U nas - współpraca bibliotek miast 

Hronova i Kudowy Zdroju” oraz przeje-
chali wyremontowaną drogą z projektu 
„Modernizacja dróg dojazdowych do 
przejścia granicznego Oleśnice w Górach 
Izerskich – Lewin Kłodzki”.  Na końcu 
poznali współpracę dwóch placówek na-
ukowych w ramach projektu „Priobioty-
ki: współpraca naukowa, transfer wiedzy 
i edukacja”.  

Jiří Daniel a Petra Tuzarová

Wydarzenie Roczne Programu

Výsledky hlasování / Wyniki głosowania
1. Setkávání – tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí
Spotkania – tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu
2. Česko-polský singltrek pod Smrkem v Jizerských horách
Czesko-polski singlterk pod Smrkem w Górach Izerskich
3. Česko-polská taneční akademie / Czesko-polska akademia tańca
4. VIA FABRILIS – cesta řemeslných tradic
VIA FABRILIS – szlak tradycji rzemieślniczych
5. S přírodou a tradicemi společně / Razem poprzez przyrodę i tradycje
6. „Na kole k sousedům“ / Rowerem do sąsiadów
7. Jizersko-Jakuszycká magistrála / Jizersko-Jakuszycka magistrala
8. Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách – Lewin Kłodzki
Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnica w Górach Izerskich – Lewin Kłodzki
9. Atrakce průmyslu a techniky Euroregionu Nisa
Atrakcje przemysłu i techniki Euroregionu Nysa
10. Společně poznáváme Euroregion Beskydy a jeho sídelní města
Poznajemy wspólnie Euroregion Beskidy i jego główne miasta

Na snímku jsou realizátorky nejinspirativnějšího projektu, zleva Aleksandra Jarocińska, 
Miejski Dom Kultury „Muflon“, Marta Procházková, Eurocentrum Jablonec nad Nisou 
a sošku předává Jiří Vačkář, poradce ministra pro místní rozvoj.
Na zdjęciu realizatorka najbardziej inspirującego projektu, z lewej Aleksandra Jaroci-
ńska, Miejski Dom Kultury „Muflon”, Marta Procházkováca, Eurocentrum Jablonec nad 
Nisou, a statuetkę wręczył Jiří Vačkář, doradca Ministra Rozwoju Regionalnego.

Výroční akce / Wydarzenie Roczne
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Cílem soutěže, kterou vyhlásil 
Společný technický sekretariát 
v březnu 2013, bylo seznámit 

širokou veřejnost se zajímavými projekty re-
alizovanými v rámci Programu.
Do soutěže byly nominovány projekty, jejichž 
realizace byla ukončena nejpozději v roce 2012. 
Projekty byly nominovány pracovníky kraj-
ských a maršálkovských úřadů, kteří vybírali 
nejlepší projekty z těch, které byly realizovány 
na území daného regionu. Při výběru projektů 
byl zohledněn příspěvek projektu k dosažení 
cílů Programu a rozvoji přeshraničních vazeb, 
dopad projektu do příhraničí a výjimečnost 
aktivit, které mohou inspirovat další subjekty k 
následování. Celkem bylo nominováno 20 pro-
jektů, z nichž veřejnost vybrala prostřednic-
tvím internetového hlasování nejzajímavější 

projekty. Celkem bylo odevzdáno 427 platných 
hlasů. Společný technický sekretariát děkuje 
všem, kteří se na soutěži podíleli jak při výběru 
projektů, tak hlasujícím a autorům zajímavých 
komentářů.

Celem konkursu, ogłoszonego 
przez Wspólny Sekretariat Tech-
niczny w marcu 2013, było zapo-

znanie szerokiej opinii publicznej z interesu-
jącymi projektami realizowanymi w ramach 
Programu. 
Do konkursu nominowano projekty, któ-
rych realizacja została zakończona najpóź-
niej w 2012 roku. Projekty zostały nomi-
nowane przez pracowników urzędów wo-
jewódzkich i urzędów marszałkowskich, 
którzy wybrali najlepsze projekty spośród 

tych, jakie były realizowane na terenie 
danego regionu. Przy wyborze projektów 
uwzględniono wkład projektu w osiągnię-
cie celów Programu i w rozwój więzi trans-
granicznych, wpływ projektu na pograni-
cze oraz wyjątkowość działań, które mogą 
zainspirować inne podmioty do naśladow-
nictwa. Łącznie nominowano 20 projek-
tów, z których opinia publiczna wybrała 
w głosowaniu internetowym najbardziej 
interesujące projekty. W głosowaniu odda-
no 427 ważnych głosów. Wspólny Sekreta-
riat Techniczny dziękuje wszystkim, któ-
rzy uczestniczyli w konkursie i w wyborze 
projektów, a także głosującym i autorom 
interesujących komentarzy.

Anna Tomala

Soutěž o nejinspirativnější projekt

Konkurs na najbardziej inspirujący projekt

Spostrzeżenia ze spotkania
Czesław Kręcichwost, starosta Kudowy-Zdrój: Od Nachodu dzielą nas tylko 4 kilometry, 
tak więc co budujemy w Nachodzie, nie będziemy budować w Kudowie. Współpracujemy 
w zakresie wymiany sportowej i kulturalnej”. 
Jan Birke, starosta Nachodu: Wiajcie w nowym mieście europejskim Kudowa Zdrój – 
Nachod. Kudowa-Zdrój dla Polaków jest tym miastem co dla Czechów Karlove Vary. 
Nachod dąży do rewitalizacji uzdrowisk i lecznic. 
Jaroslava Danielova, dyrektor Programu Operacyjnego Republiki Czeskiej: 
Zatwierdzenie zasad do nowego okresu programowego powinno nastąpić jeszcze w roku 
2013. 
Otakar Ruml, zastępca hetmana województwa kralovehradeckiego: U nas w 
województwie zrealizowano już przeszło dziewięćdziesiąt dużych projektów oraz dwieście 
osiemdziesiąt mikroprojektów z Programu Operacyjnego na łączną wartość około 2 
miliardów koron i jest to zauważalne nie tylko w wydanej kwocie.  

Postřehy z jednání
Czeslaw Krecichwost, starosta Kudowa-Zdrój: „Jsme s Náchodem od sebe jen 4 km, 
co budují v Náchodě, nebudeme budovat v Kudowě. Spolupracujeme na sportovních i 
kulturních výměnách.“
Jan Birke, starosta Náchoda: „Vítejte KudowěZdrój – Náchodě, evropském městě. 
KudowaZdrój je pro Poláky totéž co Karlovy Vary pro Čechy.  Náchod se snaží 
revitalizovat lázeňství a těší se na nemocnici.“
Jaroslava Danielová, ŘO programu OP ČR PR:  „Schválení pravidel pro nové programové 
období očekáváme ještě v roce 2013.“
Otakar Ruml, náměstek hejtmana KHK: „U nás v kraji bylo již realizováno téměř 90 
velkých projektů a 280 mikroprojektů z OP ČR PR v celkové hodnotě kolem 2 miliard 
korun a je to vidět nejen ve vyjádření penězi.“ JD
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( L I B E R E C – W RO C Ł AW ) W 
dniach 27 marca 2013 roku w Liber-
cu oraz 23 kwietnia we Wrocławiu 

odbyły się pierwsze z serii zaplanowanych warsz-
tatów realizowanych w ramach polsko-czeskiego 
projektu „Energetyczny Portal Innowacyjny”. 
Tematem przewodnim warsztatów było „Fi-
nansowanie energetycznych projektów inno-
wacyjnych”. Przyjęta w projekcie formuła prze-
widuje, że każdy z tematów jest analizowany 
przez specjalistów z danej dziedziny po obu 
stronach granicy, a następnie wyniki ich pracy 
są prezentowane na dwóch spotkaniach warsz-
tatowych, z których jedno odbywa się w Cze-
chach a drugie w Polsce. Dzięki temu możliwe 
jest skonfrontowanie i porównanie możliwości 
i osiągnięć obu krajów w danym zakresie. W 
tej właśnie formule odbyły się pierwsze warsz-
taty, podczas których czescy i polscy specjali-
ści prezentowali słuchaczom możliwości po-
zyskania zewnętrznego finansowania działań 
inwestycyjnych związanych z innowacyjnymi 
projektami energetycznymi w obu krajach. 
Główny nacisk położono na projekty związane 
z odnawialnymi źródłami energii oraz efek-
tywnością energetyczną. 
Podczas prezentacji przedstawiono sposoby 
finansowania dostępne zarówno dla podmio-
tów z sektora publicznego, jak i prywatnego. W 
odniesieniu do strony czeskiej Ivana Ptáčko-
vá  z Urzędu Krajskiego Kraju Libereckiego 
przedstawiła system finansowania innowacji 
za  pośrednictwem Bonów na Innowacje, o 
które można było aplikować po raz pierwszy 
już  w 2012 roku.  Kolejnym prelegentem był 
Tomáš Chadim, który przedstawił możliwości 
finansowania projektów  z europejskich fun-

duszy strukturalnych dostępnych dla czeskich 
wnioskodawców oraz całkowicie komercyjny 
sposób finansowania oszczędności energetycz-
nych za pośrednictwem systemu EPC (Energy 
Performance Contracting). W odniesieniu do 
strony polskiej aktualnie dostępne możliwo-
ści finansowania innowacyjnych projektów 
przedstawił  Łukasz Trześniewski, który omó-
wił między innymi dostępność środków w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego i Mechanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego. Wnioski 
płynące z prezentacji oraz dyskusji uczestni-
ków wskazują na bardzo duże podobieństwa 
systemów finansowania projektów innowacyj-
nych w Polsce i Republice Czeskiej. 
Opisane wydarzenie było pierwszym z cy-
klu warsztatów zaplanowanych w ramach 
projektu. Kolejno organizowane spotkania 
będą poświęcone głównym zagadnieniom 
projektu, do których należą między innymi: 
oszczędności energetyczne i technologie in-
nowacyjne, racjonalne wykorzystanie ener-
gii, zastosowanie innowacji i odnawialne 
źródła energii. Organizatorzy planują skupić 
się na praktycznych aspektach omawianej 
problematyki, w związku z czym podczas 
przyszłych warsztatów omawiane będą np. 
zagadnienia dotyczące budownictwa pasyw-
nego, rozwoju inicjatyw wspierających inno-
wacje (np. klastrów), możliwości i bariery 
wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej 
i wodnej w świetle systemów elektroenerge-
tycznych krajów.
Projekt czesko-polskiego Energetycznego Portalu 
Innowacyjnego otrzymał dofinansowanie z Pro-

gramu Operacyjnego Współpracy Transgranicz-
nej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na 
wspieranie innowacji i technologii w dziedzinie 
energetyki na terenie Dolnego Śląska i północno-
-wschodnich Czech. Czesko-polski Energetyczny 
Portal Innowacyjny pełni rolę źródła informacji 
oraz platformy do wzajemnej komunikacji wszyst-
kich podmiotów zainteresowanych innowacjami 
i nowymi technologiami w energetyce na terenie 
pogranicza czesko-polskiego, takich jak instytucje 
edukacyjne, instytucje badawcze, podmioty pu-
bliczne i inne jednostki. Poprzez artykuły i linki 
na portalu podmioty te mają możliwość zapre-
zentowania swoich działań, możliwości i potrzeb 
dotyczących dziedziny badań, rozwoju oraz in-
nowacji, jak również wymiany doświadczeń w 
zakresie transferu technologii.
Partnerem wiodącym jest Agencja Energetyczna 
Trojzemí o.p.s. z siedzibą w Libercu, natomiast 
polski partner projektu to Dolnośląski Park In-
nowacji i Nauki w siedzibą we Wrocławiu. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej: www.eip-cz-pl.eu/pl/. 

ŁT

(LIBEREC–WROCŁAW) Dne 27. 
března v Liberci a 23. dubna 2013 
ve Vratislavi se konaly první z řady 

plánovaných workshopů uskutečněných v rámci 
česko-polského projektu „Portál energetické ino-
vace“. 
Tématem worshopu bylo „inovativní financo-
vání energetických projektů“. Projekt stanoví, 
že každé z  témat je analyzováno odborníky 
z této oblasti na každé straně hranice a výsled-
ky těchto analýz jsou prezentovány ve dvou 
workshopech, z nichž jeden se koná v ČR a je-
den v Polsku. Díky tomu je možné konfronto-
vat i porovnat  možnosti v obou zemích v této 
oblasti. Podle tohoto vzorce se uskutečnily 
první workshopy, během nichž čeští i polští 
specialisté představili  posluchačům možnosti 
získání vnějšího financování investic, souvise-
jících s  inovativními projekty v  oblasti ener-
getiky v  obou zemích. Důraz byl kladen na 
projekty v oblasti obnovitelné energie a ener-
getické  účinnosti. 
Během prezentace byly navrženy způsoby 
financování  k  možnosti využití veřejným i 
soukromým sektorem.  Paní  Ivana Ptáčková 
z Krajského úřadu Libereckého kraje předsta-
vila systém financování inovací prostřednic-
tvím inovačních woucherů, které bylo možno 

Pierwsze warsztaty w ramach projektu 
„Energetyczny Portal Innowacyjny”

První workshop projektu 
„Energetický portál inovací“
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Projekt pokazał 
oryginalne produkty 

regionalne

poprvé použít v  roce 2012. Dalším řečníkem 
byl Tomáš Chadim, který představil možnosti 
financování z evropských strukturálních fon-
dů pro české žadatele a zcela komerční způsob 
financování  energetických úspor prostřed-
nictvím systému EPC  (Energy  Performance   
Contracting). S ohledem na aktuálně dostup-
né možnosti financování inovačních projektů 
na polské straně představil pan Łukasz Trześ-
niewski, který mimo jiné diskutoval na téma 
dostupnosti finančních prostředků v  rámci 
operačního programu Inovační ekonomika a 
Norského finančního mechanismu EHP a fi-
nančního mechanismu  EHP. Závěr prezenta-
ce a diskuse účastníků ukazují velmi vysokou 
podobnost inovativních finančních systému 
v Polsku a v České republice. 
Popsaná událost byla první z  řady seminářů 
plánovaných v rámci projektu. Postupně pořá-
daná další setkání se zaměří na hlavní problé-
my projektu, které mimo jiné zahrnují:  úspory 
energie a inovativních energií, energetickou 
účinnost, inovace a využití obnovitelných 
zdrojů energie. Organizátoři plánují zaměřit 
se na praktické aspekty příslušných problé-
mů a proto se budou další workshopy zabývat 
otázkami, jako je pasivní rozvoj iniciativ na 
podporu inovací (například klastry), příleži-
tosti a překážky pro využívání sluneční, větrné 
a vodní energie vhodné pro jednotlivé země. 
Česko-polský projekt Portálů energetické ino-
vace byl financován z  Operačního programu  
přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Polská republika na podporu inovací a tech-
nologií v  oblasti energetiky v  Dolní Slezsku 
a na severovýchodě České republiky. Česko-
-polský Energy Innovation Portál slouží jako 
zdroj informací a platforma pro vzájemnou 
komunikaci všech zúčastněných stran v  ob-
lasti innovací a nových technologií v energe-
tickém sektoru na česko-polské hranici, jako 
jsou vzdělávací instituce, výzkumné instituce, 
veřejnoprávní a jiné subjekty. Tyto subjekty 
mají možnost prezentovat svou činnost, pří-
ležitosti  a potřeby v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací, jakož i šanci na výměnu zkušeností 
v oblasti transferu technologií. 
Vedoucím partnerem je Agencja Energetycz-
na Trojzemí o.p.s. se sídlem v Liberci, zatímco 
polským partnerem projektu je Dolnoslezský 
park inovací a vědy se sídlem ve Vratislavi. 
Více informací lze nalézt na webových strán-
kách www.eip-cz-pl.eu/pl/. 

(JABLONEC NAD NISOU) Tym 
razem odwiedziliśmy Jablonec nad 
Nisou, gdzie Powiatowa Izba Go-

spodarcza zorganizowała w dniach 21-23 marca 
2013 roku w pomieszczeniach pawilonu wysta-
wienniczego Eurocentrum wystawę PRODUKTY 
I PAMIĄTKI REGIONALNE. Na wystawie pre-
zentowało się trzydziestu dwóch przedsiębiorców 
z  Czech oraz szesnastu z  Polski, którzy oferowali 
regionalne produkty spożywcze, jak na przykład 
wędliny, miód, słodycze, kozi ser, lody oraz cerami-
kę, biżuterię, drobne wyroby tekstylne i produkty 
dekoracyjne. Wystawa połączona ze sprzedażą 
produktów była ściśle związana z konkursem, gdzie 
produkty i pamiątki były oceniane przez pięcio-
osobową komisję ekspertów. Oceniano łącznie w 
trzech kategoriach: regionalne produkty spożyw-
cze, produkty regionalne, pamiątki.

Wyróżnienie powędrowało do Domova Harcov 
Liberec za przysłanego na konkurs zajączka wielka-
nocnego wykonanego z wikliny.
W ramach wystawy zorganizowano także fo-
rum dyskusyjne poświęcone rzemiosłom tra-
dycyjnym. Wśród wielu ekspertów wystąpił 
na między innymi inż. Svatopluk Zidek, który 
mówił o rzemiosłach technicznych i zabyt-
kach, oraz P. Dolezal, J. Krch, Monika Grze-
gorczyk, którzy rozmawiali na temat tradycji 
wyrobów tekstylnych, wyrobów spożywczych, 

historii rzemiosła i tym podobnych. Wyda-
rzenie oceniono bardzo pozytywnie. Wysta-
wa była zorganizowana w ramach projektu: 
„Wsparcie rozwoju regionalnych firm na po-
graniczu czesko-polskim”, numer projektu: 
CZ.3.22/2.1.00/12.03400. Projekt jest współfi-
nansowany z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. Przekraczamy granice.

Vítězi jednotlivých kategorií se stali / Zwycięzcy 
poszczególnych kategorii
Regionální výrobek potravinářský / Regionalny 
produkt spożywczy
1. H.V.Schwarzkopf – ZMRZLINA, Stráž pod 
Ralskem
2. Zakłady Mięsne – Niebieszczańscy Sp.J. 
3. Kozí farma Pěnčín, Josef Pulíček
U všech prodejců byla možnost ochutnávky, u 
zmrzlin dokonce slivovicové či koprovky.
Była możliwość degustacji wyrobów każdego pro-
ducenta, a lody podawano ze śliwowicą
 
Regionální výrobek / Produkt regionalny
Výtvarný spolek „ NA TĚLO“, Nový Bor
Občanské sdružení KRÁSNÁ JURTA -  Hana 
Štroblová, Krásná Lípa
A-BEST s.r.o., Liberec - historické sklo – wytwar-
zanie szkła dawnego
      
Suvenýry / Pamiątki
Sdružení TULIPAN, Liberec – keramický Ještěd  
- ceramika
Jan Cidrych, Liberec – kolekce produktů spjatých 
s regionem – kolekcja produktów regionalnych
P. H.“JARKO“, Jelenia Góra – výrobce z Polska / 
producent z Polski

W zapełnionych salach Eurocentrum w Jabłońcu było z czego wybierać i co próbować.
Równie interesująco może być na wystawie na zamku Staré Hrady u Jičína…. 

V zaplněných sálech v centru Jablonce bylo z čeho vybírat i ochutnávat
I takto atraktivní může být na výstavě pozvání na Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína….

byliśmy tam
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(JABLONEC NAD NISOU) Ten-
tokrát jsme navštívili Jablonec nad 
Nisou, kde Okresní hospodářská 

komora uspořádala ve dnech 21. - 23.3.2013 
v prostorách Eurocentra a výstavního pavilo-
nu PRODEJNÍ VÝSTAVU REGIONÁLNÍCH 
PRODUKTŮ a SUVENÝRŮ. Prezentovali se 
zde vystavovatelé/prodejci jak z České republi-
ky (v počtu 32), tak i z Polské republiky (v po-
čtu 16), kteří nabízeli regionální potravinářské 
výrobky, jako např. uzeniny, med, cukrovinky, 
kozí sýry, či zmrzlinu, dále bižuterii, keramiku, 
drobné textilní a dekorativní výrobky, včetně 
ukázek jejich výroby a ukázek dalších řeme-
sel. Prodejní výstava byla spojena se soutěží, 
která proběhla v pátek 22.3.2013, kdy výrobky 
a suvenýry byly hodnoceny pětičlennou ko-
misí odborníků. Soutěžilo se celkem ve třech 
kategoriích, a to v  kategorii „Regionální pro-
dukty potravinářské“, v kategorii „Regionální 
produkty“ a v kategorii „Suvenýry“.  Čestné 
uznání putovalo do Domova Harcov Liberec, 

o.p.s., chráněné dílny, která do soutěže odeslala 
velikonočního zajíčka z proutí.
V rámci této akce bylo dne 21.3.2013 zorganizo-
váno diskusní fórum se zaměřením na tradiční 
řemesla. Z řad odborníků zde vystoupil například 
Ing. Svatopluk Zídek, který promluvil o technic-
kých řemeslech a technických památkách, dále P. 
Doležal, J. Krch, Monika Grzegorczyk aj., kteří 
hovořili na téma tradice textilní výroby, výroba 
potravin, historie řemesel v dolech atd. Akce se 
setkala s velikým ohlasem.

Akce byly uspořádány v rámci projektu „Pod-
pora rozvoje firem na česko-polském  příhra-
ničí - reg. č. CZ.3.22/2.1.00/12.03400. Projekt 
je spolufinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Překračujeme hranice. 

Przygotowali JD, PT, VK, FK

Na výstavě regionálních produktů a suvenýrů 2013  předal vítězům odměny Ing. Oskar Muží-
ček, ředitel OHK  v Jablonci nad Nisou (první zleva), vedle něho stojí H. Štroblová - KRÁSNÁ 
JURTA  z Krásné Lípy  2.místo, 1.místo získal   výtvarný spolek NA TĚLO z Nového Boru, 
převzaly dvě zástupkyně a 3.místo patřilo společnosti A-BEST s.r.o., Liberec , kde plaketu pře-
vzal pan L. Haidl. Poslední zprava je Ing. Vladimír Opatrný, předseda představenstva OHK 
v Jablonci nad Nisou.
Na wystawie regionalnych produktów i pamiątek zwyciężcom nagrody wręczał inż. Oskar 
Mužíček, dyrektor Powiatowej Izby Gospodarczej w Jablonec nad Nisou (prawy z lewej), obok 
niego stoi H. Stroblove – KRASNA JURTA z Krasne Lipy (2 miejsce), 1 miejsce zdobyła spółka 
produkcyjna NA TELO z Noveho Boru, 3 miejsce zdobyła spółka A-BEST z Liberca – nagrodę 
odebrał pan L. Haidl. Ostatni z prawej stoi inż. Vladimir Opatrny – Prezes Zarządu Powiato-
wej Izby Gospodarczej w Jabloncu nad Nisou.

Polska funkcjonująca w struktu-
rach Unii Europejskiej od kilku 
lat w istotny sposób odczuwa kor-

zyści płynące z integracji europejskiej. Jest to 
widoczne zarówno na szczeblu centralnym jak 
i na samorządowym. Polskie miasta, gminy 
czy województwa mają świadomość jak wa-
żne w polityce UE jest wsparcie regionów. Z 
uwagi na to coraz więcej jednostek samorządu 
terytorialnego postanawia zacieśnić wzajem-
ną współpracę, tworząc przybierające różne 
formy prawne związki terytorialne. Wspólne 
działanie ma pozwolić skutecznie kreować 
politykę w regionie oraz uczynić bardziej efek-
tywnymi starania o wsparcie strukturalne z 
funduszy UE.
Aktywności mające na celu stworzenie pod-
miotu łączącego jednostki terytorialne wi-
doczne są również na Dolnym Śląsku. Od 
kilku lat coraz prężniej rozwija się Aglome-
racja Wałbrzyska (AW). Powołanie takiego 
rodzaju zrzeszenia terytorialnego stanowi 
istotny sygnał dla rozwoju Ziemi Wałbrzy-
skiej. Zabiegi te dowodzą, że region wałbr-
zyski zamierza istotnie wzmocnić swoją po-
zycję w województwie i skutecznie zabiegać 
w przyszłej perspektywie budżetowej UE o 
środki pomocowe na rozwój subregionu. 
Z pewnością pomysłodawcom utworzenia 
Aglomeracji Wałbrzyskiej zależy na stwor-
zeniu innowacyjnego mikroregionu bazują-
cego na wzroście inwestycji, rozwoju przed-
siębiorczości oraz konkurencyjności. 
Aglomeracja Wałbrzyska powstała na mocy De-
klaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, dokumentu 
którego sygnatariuszami zostali przedstawiciele 
14 gmin Ziemi Wałbrzyskiej, tworzących nowy 
podmiot organizacyjny. AW skupiona jest wokół 
największego miasta subregionu, Wałbrzycha, 
poza nim w granicach Aglomeracji znalazło 
się 13 następujących gmin: Boguszów-Gorce, 
Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Kamienna 
Góra, Mieroszów, gm. Nowa Ruda, gw. Nowa 
Ruda, Radków, Szczawno-Zdrój, Stare Boga-
czowice, Świebodzice, Walim. Dokumentem, 
który w istotny sposób oddziałuje na charakter 
Aglomeracji oraz wyznacza cele jej działalności, 
jest  Strategie rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej 
na lata 2013-2020. Strategia stanowi niezmier-
nie istotny plan działań dla AW na najbliższe 7 
lat, odnosi się również do koncepcji powstania 
Programu Operacyjnego Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. Wdrożenie zapisów Strategii Aglomeracji 
Wałbrzyskiej stanowi podstawę do dalszego zró-
wnoważonego rozwoju subregionu oraz lepszej 
integracji gmin zrzeszony w Aglomeracji.
Funkcję opiniodawczo-doradczą pełni w 
Aglomeracji Wałbrzyskiej Rada Gospodarcza 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jest to organ, któ-

byli jsme u toho



Innowac je  na  czesko -po lsk im pogran iczu

REGION PANDA / SIPH ŚWIDNICA

NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU

innowacje   

27

Region wałbrzyski na drodze do innowacji

Walbř išský region na cestě k inovacím
rego głównym zdaniem jest wspieranie działań 
nastawionych na rozwój przedsiębiorczości 
w regionie. Rada kreuje również postulaty w 
dziedzinie rozwoju infrastruktury oraz pobud-
zenia gospodarczego terenów inwestycyjnych 
w Aglomeracji Wałbrzyskiej. W składzie Rady 
Gospodarczej Aglomeracji Wałbrzyskiej zna-
leźli się sygnatariusze Deklaracji Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, przedstawiciele przedsiębiorców, 
Instytucji Otoczenia Biznesu oraz organizacji 
pracodawców. Do grona członków Rady na-
leży również zaliczyć przedstawicieli akade-
mickich, zajmujący się zagadnieniami gospo-
darczymi.
AW umiejscowiona jest w południowej częś-
ci województwa dolnośląskiego, przy granicy 
z Republiką Czeską. Jest to niezwykle ważna 
lokalizacja z punktu widzenia całego wojewó-
dztwa. Za atrakcyjnością lokalizacji przema-
wiają przede wszystkim walory przyrodnicze 
oraz turystyczne. Nie można również zapo-
minać, że Aglomerację cechuje transgraniczne 
położenie, co z pewnością ma odzwiercied-
lenie w lokalizacji ważnych szlaków komuni-
kacyjnych. Sąsiedztwo z krajem kralowohra-
deckim w Republice Czeskiej daje możliwość 
kontynuowania i rozwijania zapoczątkowanej 
już współpracy lub stwarza możliwość koope-
racji z podmiotami o podobnym charakterze, 
leżącymi po drugiej stronie granicy. Nie jest 
wykluczone, że nowe relacje w przyszłości da-
dzą podstawy do wymiany doświadczeń oraz 
tworzenia znacznie bardziej rozbudowanych 
związków terytorialnych już o charakterze 
transgranicznym.
Nie ma wątpliwości, że powstanie Aglo-
meracji Wałbrzyskiej to niezwykle cenna 
inicjatywa. Została ona zainicjowana w re-
gionie, który od dłuższego czasu zmaga się 
z problemami społeczno-gospodarczymi. 
Współpraca gmin o podobnych problemach 
w ramach Aglomeracji, może przyczynić się 
do zniwelowania niekorzystnych czynników 
ekonomicznych. Funkcjonowanie jednego 

silnego podmiotu terytorialnego w posta-
ci AW, umożliwia skuteczne lobbowanie na 
rzecz wspólnych interesów. Daje również so-
lidne podstawy do kierowania Ziemi Wałbr-
zyskiej na drogę innowacji.

Polská práce ve strukturách Evrop-
ské unie již několik let významně 
pociťuje výhody plynoucí z evrop-

ské integrace. Je to viditelné, a to jak na centrální 
úrovni, tak i na úrovni místní samosprávy. Polská 
města, obce nebo vojvodství si jsou vědomi, jak 
důležitá je v politice EU podpora regionů. Z to-
hoto důvodu se stále více a více jednotek místní 
samosprávy rozhodlo posílit svou spolupráci 
vytvořením různých právních forem teritoriál-
ních závazků. Spolupráce má nechat skutečně 
vytvořit politiku v regionu a zefektivnit úsilí 
na získání podpory strukturálních fondů z EU. 
Aktivity směřují k vytvoření kombinované 
účetní jednotky, územní jednotky jsou viditelné 
v Dolním Slezsku. Již několik let se stále více a 
více dynamicky rozvíjí aglomerace Walbřišska 
(AW). Vznik vládního sdružení tohoto druhu je 
důležitým signálem pro vývoj kraje Walbřišska. 
Z těchto úprav vyplývá, že se walbřišský region 
chystá výrazně posílit svou pozici ve vojvodství 
a skutečně zažádat úspěšně o pomoc z rozpočtu 
EU ze zdrojů pro rozvoj subregionu. Zakladate-
lům vytvoření walbřišské aglomerace záleží na 
vytvoření inovativního mikroregionu na základě 
růstu investic, rozvoje podnikání a konkurence-
schopnosti.
Walbřišská aglomerace (AW) byla založena na 
základě deklarace walbřišské aglomerace, do-
kumentu, jehož signatáři byli představiteli 14 
obcí Walbřišska tvořících nový organizační sub-
jekt. AW je soustředěn kolem největšího města 
v subregionu,  Walbřichu, a za jeho hranicemi je 
dalších 13 obcí. Boguszów-Gorce, Czarny Bór, 
Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra, Mie-
roszów, gm. Nowa Ruda, gw. Nowa Ruda, Rad-
ków, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Świe-
bodzice, Walim. Dokumentem, který výrazně 
ovlivňuje charakter aglomerace a stanovuje cíle 
své činnosti, je Strategie rozvoje walbřišské aglo-
merace na roky 2013 – 2020. Strategie stanoví 
velmi důležitý akční plán walbřišské aglomerace 
na nejbližších sedm let, odkazuje také na vytvo-
ření operačního programu walbřišské aglomera-
ce. Realizace strategie AW je základem pro další 
udržitelný rozvoj subregionů a lepší integraci 
obcí, členů aglomerace. Poradní a poradenskou 
funkci plní v AW Hospodářská rada AW, to je or-
gán, jehož hlavním úkolem je myšlenka podpory 
činnosti zaměřených na rozvoj podnikání v regi-
onu. Rada rovněž podává zprávy v oblasti rozvoje 
infrastruktury a podporu ekonomických investic 
v  aglomeraci Walbřišska. Členy Hospodářské 

rady AW jsou signatáři prohlášení AW, obchodní 
zástupci, instituce, představitelé podnikatelů IOB 
a zaměstnavatelských organizací. Mezi členy rady 
jsou také představitelé akademických institucí za-
bývajících se ekonomickými otázkami.
AW se nachází v jižní části Dolního Slezska, po-
dél hranic s Českou republikou. To je velmi dů-
ležité umístění  z úhlu vidění celého vojvodství. 
Atraktivnost lokality je dána především přírod-
ními krásami a cestovním ruchem. Také nelze za-
pomenout, že aglomerace je v příhraniční lokalitě 
důležitých cest. Sousedství s  královehradeckým 
krajem v České republice dává možnost pokra-
čování a rozvíjení spolupráce započaté nebo vy-
tváření nové spolupráce se subjekty obdobného 
charakteru na druhé straně hranice. Není vylou-
čeno, že nový stav v budoucnu poskytne základ 
pro výměnu zkušeností a vytvoření mnohem 
rozsáhlejší přeshraniční spolupráce. 
Není pochyb o tom, že vytvoření AW je nesmírně 
cennou iniciativou. Byla zahájena v regionu, kte-
rý dlouhodobě bojuje se sociálně ekonomickými 
problémy. Spolupráce obcí s podobnými problé-
my v  rámci aglomerace může pomoci zmírnit 
nepříznivé ekonomické činitele. Fungování jedné 
silné teritoriální organizace umožňuje skutečný 
lobbing za společnými zájmy. Také dává solidní 
základ k řízení Walbřišské země na cestě k ino-
vacím. 

Thomas Charkot
 
 Kontakt:

Enterprise Europe Network
Dolnośląska Agencja Rozwoju

Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

tel.: (74) 64 80 450, faks: (74) 64 80 451

Ratusz w Świebodzicach / Radnice ve Świe-
bodzice

Ratusz w Wałbrzychu / Radnice ve Walbři-
chu
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Mistrz olimpijski Jaroslav Kulhavý
Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý

Biker Jaroslav Kulhavý 
(27) zdobył złoto na Olim-
piadzie. Jest jedynym mi-
strzem olimpijskim XXX 

Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie 
z przygranicza czesko-polskiego. Przypo-
mnijmy sobie, że Czesi zdobyli 4 złote, 3 
srebrne, 3 brązowe medale, Polacy 2 złote, 
4 srebrne i 4 brązowe medale.

Jeszcze przed olimpiadą nie ukrywał, że 
jest w porządku i potrafi wygrywać. „Zro-
biłem maksimum w przygotowaniu się do 
igrzysk”, mówił do znajomych. I do końca 
trzymał się planów. Zwyciężył!

Większość z nas oglądał w telewizji, jak 
Kulhavý pod koniec wyprzedził Szwajcara 
Nino Schurtera. To był wspaniały wyścig, 
kto nad kim zwycięży podczas Mistrzostw 
Świata ostatnich dwóch lat. Dzięki doskona-
łemu manewrowaniu tuż przed metą zade-
cydował o zwycięstwu czeski reprezentant.

W domu w Ústí nad Orlicí przywitali go 
odpowiednio po królewsku, co jest widocz-
ne ze zdjęć, które do nas przysłał Petr Wa-
genknecht. 

Nasza redakcja zadała Jarosławowi Kulha-
vemu dwa zapytania:

Gdzie się Pan przygotowywał na olimpiadę?
„Mam taki pięćdziesięciu kilometrowy 

długi okręg wokół Ústí nad Orlicí, jednak 

jeżdżę wszędzie tutaj dookoła, szczególnie 
w kierunku na Góry Orlickie.“

Zajmujemy się środowiskiem biznesowym. 
Jaki jest Pana stosunek do biznesu?

„Bardzo dobry, ojciec prowadzi firmę 
transportową, matka jest fryzjerką. A ja 
osobiście prowadzę swoją działalność w re-
klamie i marketingu.“

Biker Jaroslav Kulhavý (27) 
vybojoval olympijské zlato. 
Je jediným olympijským ví-
tězem na XXX. LOH V Lon-

dýně z česko-polského pomezí. Připomeň-
me si, že Češi získali 4 zlaté, 3 stříbrné, 3 
bronzové medaile, Poláci 2 zlaté, 4 stříbrné,  
4 bronzové medaile. 

Už před olympiádou se netajil tím, že je 
v pořádku a umí vyhrávat. „Udělal jsem 
v přípravě maximum“, říkal známým. Plá-
nu se držel do puntíku. Vyhrál!

Většina z nás v televizi sledovala, jak se 
Kulhavý v závěru dostal přes Švýcara Nino 
Schurtera. Byl to nádherný souboj kdo  
z koho vítězů Světového poháru posledních 
dvou let. Skvělým manévrem před cílem ho 
pro sebe rozhodl český reprezentant.

Doma v Ústí nad Orlicí jej přijali hned 
po příletu skutečně královsky, což je pa-
trné ze snímků, které nám poslal Petr 
Wagenknecht. 

Naše redakce položila Jaroslavu Kulhavé-
mu dvě otázky:

Kde jste se na olympiádu připravoval?
„Mám takový padesátikilometrový 

okruh okolo Ústí nad Orlicí, ale jezdím 
tady všude kolem, hlavně směrem k Orlic-
kým horám.“

Zabýváme se podnikatelským prostředím. 
Jaký je váš vztah k podnikání?

„Velmi dobrý, táta má autodopravu,  
matka kadeřnictví. A já sám podnikám 
jako OSVČ v reklamě a marketingu.“

Jiří Daniel

(RACIBÓRZ) – 11 czerwca 2013 
roku obradował w Raciborzu Komi-
tet Monitorujący Programu Opera-

cyjnego Współpracy Transgranicznej Republi-
ka Czeska – Rzeczpospolita Polska -  w mieście 
niegdyś czeskim, następnie austriackim, później 
niemieckim, a na koniec polskim, mieście part-
nerskim miasta Opava, gdzie ma siedzibę Euro-
region Silesia.  Zwięźle i rzeczowo posiedzeniem 
zarządzał Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju 
regionalnego Rzeczpospolitej Polskie.
Szef Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Oło-
muńcu Karel Schmied poinformował, że dzięki 
realokacji środków z zaplanowanych na wsparcie 
techniczne na dziedzinę wsparcia 2.2, na dzień po-

siedzenia były do dyspozycji 3,2 miliony euro. O te 
pieniądze starało się dwudziestu dwóch wniosko-
dawców, z których po kontroli formalnej dziewięt-
nastu zostało dopuszczonych do oceny. Wspólny 
czesko-polski zespół oceniający rekomendował do 
dofinansowania pięć projektów, a kolejnych pięć z 
warunkowym dopuszczeniem do dofinansowania. 
Z podsumowania rocznego programu wynika, że 
zwroty pieniędzy za wydatki w ramach projektów 
przebiegają bezproblemowo, a wskaźniki programo-
we są w większości spełnione. Uczestnicy wysłuchali 
krótkiej informacji na temat nowego okresu progra-
mowania. Więcej będzie wiadomo po listopadowym 
posiedzeniu Komitetu Monitorującego, które tym ra-
zem zorganizuje województwo kralovehradeckie.

(RACIBÓRZ) – Dne 11. 6. 2013 zasedal MV OP 
ČR – PR v Raciborzi, ve městě kdysi 
českém, později rakouském a němec-
kém, dnes polském, v  partnerském 

městě města Opava, kde sídlí Euroregion Silesia. 
Stručné a věcné zasedání řídil Adam Zdziebło, ná-
městek ministra Ministerstva regionálního rozvoje 
Polské republiky.
Vedoucí společného technického sekretariátu v Olo-
mouci Karel Schmied konstatoval, že díky již usku-
tečněné realokaci zůstatku prostředků plánovaných 
původně na technickou asistenci jsou příznivější 
podmínky pro realizaci projektů v oblasti 2.2, kde bylo 
v den zasedání MV k dispozici 3,2 mil. EURO.
O tuto částku se ucházelo v oblasti 2.2 celkem 26 
žadatelů o podporu, z nichž 19 bylo po odstra-
nění formálních závad projektů řádně registro-
váno. Společný panel českých a polských hodno-
titelů doporučil k financování  pět projektů a o 
financování dalších pěti podle bodového pořadí 
rozhodoval monitorovací výbor, který doporu-
čil k financování všech deset, přičemž  5. – 10. 
projekt s podmínkou. Podmínkou je přitom do-

statek finančních prostředků na účtě, které se 
budou letos vracet jako nedočerpané zůstatky 
právě končících projektů (průměrná úspora 
v projektech činí 19 %).  Dále byl podpořen jeden 
projekt v opatření 1.2. Z výroční zprávy je nej-
podstatnější, že proplácení projektů je bezproblé-
mové a program plní většinu svých vytyčených 
indikátorů. Účastníci vyslechli i stručnou zprávu 
o přípravě programu na nové monitorovací ob-
dobí. Jasněji bude po listopadovém zasedání MV, 
které se uskuteční v Královéhradeckém kraji. 

Jiří Daniel

Podpořené projekty / dofinansowane projekty
2.2.

1. Lyžařská magistrála Krkonoše – Jizerské hory, žadatel obec Kořenov
Narciarska trasa Karkonosze – Jizerskie Góry, wnioskodawca Kořenov
2. Podpora návštěvnosti a vzájemná propagace ZOO Olomouc a ZOO Opole, 
ZOO Olomouc
Wzajemna promocja oraz wsparcie w zwiększeniu odwiedzających  ZOO 
Ołomuniec i Opole, wnioskodawca ZOO Ołomuniec
3. Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis, Euroregion Glacensis – viz 
mapka
Miejsa widokowe w Euroregionie Glacensis, Euroregion Glacensis – mapa na 
zdjęciu
4. Vybudování cyklostezky Hať – Krzyżanowice, Obec Hať
Wybudowanie tras rowerowych Hat – Krzyżanowice, Gmina Hat
5. Česko-polský singltrek pod Smrkem v Jizerských horách – 2. Etapa, obec 
Lázně Libverda

Czesko-polski singletrek  pod Smrkem w Górach Izerskich – drugi etap, gmi-
na Lázně Libverda
6. Konie bez granic, Gmina Polska Cerekew
7. Muzea venkova, Chalupění, o. s. Batňovice
Wiejskie muzea, Chalupění, o. s. Batňovice
8. Odkaz V. Prieznitze v Č-P pohraničí II, Společnost V. Prieznitze, o. s.
Spuścizna V. Prieznitze na czesko-polskim pograniczu II, Stowarzyszenie  V. 
Prieznitze, o. s.
9. Cyklostezka Kocbeřice – Krzanowce, Obec Kocbeřice
Trasa rowerowa Kocbeřice – Krzanowce, gmina Kocbeřice
10. Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego 
pogranicza, Miasto Jastrzębie-Zdrój

1.2.
Hodnocení koncentrací PAU a těžkých kovů na povrchu odvalů a v okolí prů-
myslových podniků, VŠB-TU
Ocena stężenia PAU i metali ciężkich na powierzchni wysypisk i wokół przed-
siębiorstw przemysłowych, VSB-TU

Racibórz: Infrastruktura pro turistiku posiluje

Racibórz: Dofinansowano infrastrukturę w turystyce 

byli jsme u toho

byliśmy tam


