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(TRUTNOV) W maju odbyły się 
Międzynarodowe Targi Karkono-
sze w Trutnowie, które zarówno w 

opinii wystawców jak i gości uznane zostały 
za bardzo udane przedsięwzięcie. Dogodne i 
bliskie granicy położenie Trutnowa, zorga-
nizowanie targów w nowoczesnym obiekcie 
UFFO o powierzchni wystawienniczej po-
nad 500 m2 sprawiło, że stały się one miej-
scem spotkania i kontaktów licznych firm z 
Czech i Polski.
W tym roku Targi Karkonoskie zgromadziły 
64 wystawców, którzy zaprezentowali bardzo 
szeroką gamę produktów. Tegoroczna wio-
senna edycja targów dotyczyła tematu „Dom 
i Ogród”. Była ona swego rodzaju świętem 
branży budowlanej i ogrodniczej oraz działów 
bezpośrednio z nimi powiązanych. W cze-
skiej wystawie wzięło udział 10 firm z naszego 
miasta i regionu. Pobyt polskich wystawców 
w Trutnowie finansowany był z projektu pn. 
”Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przed-
siębiorczość” realizowanego przez Departa-
ment Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy. Firmy, które skorzystały 
z możliwości promocji własnych towarów i 
usług, zaprezentowały na targach m.in. okna, 
drzwi, bramy, ogrodzenia, pokrycia dachowe, 
drewniane altanki, huśtawki, narzędzia ogrod-
nicze i dekoracje z kwiatów. W Trutnowie 
Świdnicę reprezentowali: FHU Expert, ADA 
Gruoup, QUAN, GALESS sp. z o.o, ESLAB, 
FHU Natalia Grzyb, Studio Florystyczne „Sto-

krotka”, FEIMP Aurelia Kubinka, ALTGAR-
TEN oraz GAMBIT Sp. z o.o. Sporym zaintere-
sowaniem zwiedzających cieszyły się produkty 
proponowane przez polskich wystawców, któ-
re z uwagi na ich dobrą jakość i cenę okaza-
ły się bardzo atrakcyjne dla naszych czeskich 
sąsiadów. Wysoka frekwencja zwiedzających 
sprawiła, że targi przyniosły  wszystkim wy-
stawcom wymierne korzyści i zadowolenie z 
udziału w tak dobrze przygotowanej imprezie. 
Wystawę w Trutnowie odwiedziło ponad 2500 

osób. Duże zainteresowanie targami to wynik 
nie tylko marki prężnie rozwijającej się im-
prezy, ale także szeroko zakrojonej kampanii 
promocyjnej. Swoje zadanie spełniły także im-
prezy towarzyszące targom. W dwudniowym 
programie imprez dla zwiedzających oprócz 
licznych występów, prezentacji artystycznych 
organizatorzy przygotowali szereg konkursów 
z atrakcyjnymi nagrodami tj. prawdziwy dia-
ment czy beczka piwa Karkonosza.

MB

V květnu se uskutečnil tradiční 
mezinárodní Krkonošský veletrh 
v Trutnově a podle názoru vy-

stavovatelů i návštěvníků se jednalo o velmi 
úspěšný podnik. Pohodlně dostupný Trut-
nov v blízkosti státní hranice zorganizoval 
veletrh v moderním zařízení Uffo, kde je 
více než 500 m2 výstavního prostoru, a stal se 
místem setkání pro řadu českých a polských 
firem.
V letošním roce se zúčastnilo Krkonošského 
veletrhu 64 vystavovatelů, kteří představili 
širokou škálu produktů. Letošní jarní termín 
trhů se týkal tématu Dům a zahrada. Veletrh se 
stal tak trochu oslavou stavebnictví a zahrad-
nictví a oborů s nimi provázaných. České vý-
stavy se zúčastnilo i deset firem z našeho měs-
ta a regionu. Pobyt polských vystavovatelů byl 
financován z projektu Města Trutnov a Swid-
nica podporují podnikání realizovaného přes 
Ministerstvo místního rozvoje a Městský úřad 
ve Swidnici. Společnosti, které těžily z mož-
nosti propagace svých vlastních výrobků a slu-
žeb, představily na veletrhu mimo jiné okna, 

Polsko-Czeskie Targi
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(BOROHRÁDEK) Originální kávu 
vyrábí malá pražírna kávy Petra 
Frolíka v  Borohrádku. Firma byla 

založena v roce 1992 v Hradci Králové, ale v Bo-
rohrádku se praží až od roku 1998.

V čem spočívá inovace Petra Frolíka?
„Sám si kávu vybírám, jezdím po plantážích, právě 
se chystám pro nové druhy káv do Hondurasu a 
Quatemaly. Vyrábíme 5 druhů kávy, z toho 2 druhy 
Arabiky smíšené s Robustou, které nesou obchodní 
značky Borohrádek a Hejtman, další druhy vytvo-
řené podle směsí vlastní receptury nesou název Ex-
tra, Diplomat a Prezident. Inovace naší firmy spočí-
vá i v tom, že máme zbrusu nový navažovací stroj.!“

Jaké je měřítko kvality?
„Pražírnu nesmí opustit káva, která nám nechutná. 
Kávou zásobujeme zatím převážně český trh, ale 
Poláci mohou pro naši kávu určitě přijet. Budou 
v Borohrádku vítáni!“ 

 www.frolikovakava.cz
JD, PT

Oryginalną kawę produkuje mała 
palarnia kawy Petra Frolika w Bo-
rohradku. Firma została założona w 

roku 1992 w Hradec Kralove, a w Borohradku 
kawę pali się od roku 1998 roku.

Na czym polega innowacyjność Petra Frolika?
„Sam wybieram kawę, jeżdżę po plantacjach, wła-
śnie wybieram się po nowe gatunki kaw do Hon-
durasu i Gwatemali. Produkujemy pięć gatunków 

kawy, z czego dwa gatunki Arabiki są mieszane z 
Robustou i mają nazwę Borohradek i Hejtman, ko-
leje gatunki wytwarzamy według naszej receptury, 
sprzedajemy pod nazwą Extra, Diplomat, Prezu-
dent. Innowacją w naszej firmie jest nowa, innowa-
cyjna maszyna do ważenia”.

Jaka jest miara jakości?
„Palarnię nie może opuścić kawa, która nam nie 
smakuje. W kawę zaopatrujemy przeważnie rynek 
czeski, ale także Polacy mogą przyjechać po naszą 
kawę. Będą w Borohradku mile widziani.

dveře, vrata, ploty, střešní krytiny, dřevěné 
altány, houpačky, zahradní nářadí a květinové 
dekorace. V Trutnově Swidnici reprezentovaly 
FHU Expert , ADA Gruoup, QUAN, GALESS 
sp. z o.o, ESLAB, FHU Natalia Grzyb, Studio 
Florystyczne „Stokrotka”, FEIMP Aurelia Ku-
binka , ALTGARTEN oraz GAMBIT Sp. z o.o. 
Velkému zájmu návštěvníků se těšily pro-
dukty nabízené polskými vystavovateli. Z 
důvodu jejich dobré kvality a ceny se uká-
zaly být pro naše české sousedy velmi atrak-
tivní. Vysoká účast návštěvníků na veletrhu 
přinesla hmatatelné výhody pro všechny 
vystavovatele a spokojenost s účastí na tak 
dobře připravené akci. Výstavu v Trutnově 
navštívilo více než 2500 lidí. Silný zájem o 
veletrh je výsledkem nejen značky pružně se 
rozvíjející akce, ale také rozsáhlé propagač-
ní kampaně. Svůj úkol splnily i doprovodné 
akce veletrhu. V dvoudenním programu akcí 
pro veřejnost vedle četných vystoupení a 
uměleckých prezentací pořadatelé připravili 
i řadu soutěží s atraktivními cenami, jako je 
skutečný diamant nebo sud piva Krakonoš.

KÁVU SI VYBÍRÁM NA PLANTÁŽÍCH SÁM
KAWĘ NA PLANTACJACH WYBIERAM SAM
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O směrech rozvoje spolupráce na 
česko – polské hranici se hovořilo 
na jedné z panelových diskusí Ogól-

nopolského regionálního kongresu ve Swidni-
ci. Pohraničí je více než 800 km podélně se táh-
noucí pás, spojující tři provincie Polska a pět 
krajů z České republiky. V letech 2007-2013 do 
této oblasti bylo zainvestováno celkem 220 mi-
lionů eur z fondů EU určených výhradně pro 
přeshraniční spolupráci. Účastníci panelové 
diskuse shrnuli dané období a zamýšleli se nad 
budoucností. 
K diskusi byl přizván pan Ivan Adamec, náměs-
tek primátora Trutnova a poslanec Parlamentu 
České republiky, dále Vladimír Kučera z Minis-
terstva místního rozvoje České republiky, Pawel 
Kurant, vedoucí pracovník Úřadu přeshraniční 
spolupráce Dolního Slezska, Wojciech Murdzek , 
starosta Swidnice  a Andrzeje Hordyja, náměstek 
primátora Bielawy, který zastupoval Euroregion 
Glacenis.
„Projekty realizované Swidnicí neměly klíčový 
význam s ohledem na výši 220 milionů eur vyda-
ných na celou oblast spolupráce,” řekl prezident 
Wojciech Murdzek a zmínil nedávno ukončené 
programovací období. „Ale zdá se, že výsledkem 
je dobrá a kvalitní spolupráce. Lidé na obou stra-
nách hranice se museli scházet a nacházet spo-
lečná řešení. A to se nyní vyplácí.”
Andrew Hordyj, náměstek primátora Bielawy, 
upozornil na investice, které mají zlepšit silniční 
infrastrukturu na obou stranách hranice. „To se 
týká zejména malých hraničních přechodů, díky 
kterým se sblížili občané obou zemí,” řekl. „Po-
kud budeme hovořit o výsledcích v měřítku mik-
ro, tak v průběhu těchto let se nám podařilo přejít 
z úrovně vládních úřadů na úroveň místních ne-
vládních organizací, sociálních organizací, škol a 
obyčejných lidí. Dokonce  náš vztah s představi-
teli partnerských měst není dnes  formální, nýbrž 
přátelský.” Podle starosty toho ještě zbývá hodně 
udělat. Jako příklad uvedl Bielawskou Lesní Ško-
lu, která vznikla jako přeshraniční ekologické 
výzkumné centrum a mělo by být financováno 
z prostředků získaných společně s Čechy z EU. 
„Polská strana nám z 50 možných bodů udělila 
49, česká strana pouze 26 bodů z důvodu velké 

vzdálenosti,”řekl. „Přece pokud jsme na hranici, 
tak vzdálenost 15 km z jedné či druhé strany by 
neměla být žádným kritériem.”
Starosta Trutnova, partnerského města Swid-
nice a jednoho ze zakládajících členů Eurore-
gionu Glacenis, Ivan Adamec,  kladl důraz na 
infrastrukturu v rámci rozvoje spolupráce. „I 
když se změnilo hodně v posledních letech, 
tak nám stále chybí silnice, železnice dle potře-
by,” řekl. „Díky nim dochází k rozvoji, proto-
že usnadňují přepravu zboží v obou směrech. 
Měli bychom udělat klasický, intenzivní spo-
lečný lobbing, aby výstavby silnic a železnič-
ních tratí byly uskutečněny. Dálnice je tepna 
ekonomiky.”
„Naše realizace přeshraničních programů nemá 
vliv na infrastrukturu,” vysvětlil Vladimír Kučera 
z Ministerstva pro místní rozvoj. „Naše podpora 
je zaměřena na spolupráci místních samospráv a 
nevládních organizací a na to, aby se obyvatelům 
této oblasti žilo lépe. Ale nepřímo zlepšujeme 
podmínky pro podnikatele.”
Jak poznamenal Paweł Kurant s UMWD, v po-
sledních letech je polsko-česká spolupráce  stá-
le zajímavější a rozvíjí se velmi rychle. „Abych 
parafrázoval Foresta Gumpa, lze říci, že polsko- 
česká spolupráce je jako bonboniéra. Nikdy ne-
víte, co bude a jakým problémům budete čelit,” 
vtipkoval a dodal, že ve srovnání s přeshraniční 
polsko-saskou spoluprací, na kterou též dohlíží, 
je polsko-česká spolupráce mnohem lepší. „Tak 
to hodnotí i Evropská komise, která ji oceňuje 
velmi vysoko,” řekl. „Proto v novém programo-
vém období bude laťka jistě zvednuta.”
Paweł Kurant  také hovořil o cílech budoucí 
spolupráce v letech 2014-2020. „Byla přija-
ta zásada, aby se fondy zaměřovaly věcně, to 
znamená, že programy nebudou „ na všechno,” 
řekl. Evropská komise nyní vytváří katalog te-
matických cílů. Jaké to jsou cíle? Například na 
podporu hasičů a horské záchranné dobrovol-
nické služby na obou stranách hranice, aby se 
mohla rozvíjet komunikace a dojít k obnovení 
vybavení, nebo na společnou propagaci ces-
tovního ruchu v celé oblasti. „Nyní jsme na 
začátku cesty a výsledkem bude kompromis na 
mnoha stranách”, řekl Pawel Kurant.

(ŚWIDNICA) O kierunkach roz-
woju współpracy na pograniczu 
polsko-czeskim rozmawiano pod-

czas jednej z dyskusji panelowych na V Ogól-
nopolskim Kongresie Regionów w Świdnicy. 
Pogranicze to pas rozciągający się na długości 
ponad 800 km, łączący trzy województwa pol-
skie i pięć krajów czeskich. Łącznie w latach 
2007-2013 na obszar ten trafiło 220 mln euro 
funduszy unijnych przeznaczonych wyłącznie 

na współpracę transgraniczną. Paneliści pod-
sumowali ten okres i zastanawiali się, co dalej.
Do rozmowy zaproszono Ivana Adamca, bur-
mistrza Trutnova i posła parlamentu czeskie-
go, Vladimira Kucerę z Ministerstwa Rozwoju 
Republiki Czeskiej, Pawła Kuranta, kierownika 
Działu Współpracy Transgranicznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskie-
go, Wojciecha Murdzka, prezydenta Świdnicy, i 
Andrzeja Hordyja, zastępcę burmistrza Bielawy, 
reprezentującego Euroregion Glacensis.
– Projekty realizowane przez Świdnicę nie miały 
kluczowego znaczenia, biorąc pod uwagę kwotę 
220 mln euro wydaną ogólnie – mówił prezydent 
Wojciech Murdzek podsumowując zamknięty 
niedawno okres programowania – ale wydaje się, 
że to, co dobrego się stało i co ma znaczenie dziś, 
to było nauczenie się współpracy. Ludzie po obu 
stronach granicy musieli się spotykać, wypraco-
wywać wspólne rozwiązania. To dziś procentuje.
Andrzej Hordyj, zastępca burmistrza Bielawy, 
zwrócił uwagę na inwestycje poprawiające in-
frastrukturę drogową po obu stronach grani-
cy. – Dotyczy to zwłaszcza tych małych przejść 
granicznych, dzięki którym zbliżyli się do sie-
bie także sami mieszkańcy obu krajów – mó-
wił. – Jeśli bowiem chodzi o doświadczenia w 
skali mikro, to w ciągu tych lat udało nam się 
zejść z poziomu samorządów na poziom or-
ganizacji pozarządowych, społecznych, szkół 
i zwykłych ludzi. Nawet patrząc na samorząd 
– nasze stosunki z szefami miast partnerskich 
są dzisiaj nie oficjalne, a przyjacielskie. Według 
burmistrza sporo jednak jest jeszcze do zro-
bienia. Jako przykład podał bielawską Szkołę 
Leśną, której stworzenie jako przygranicznego 
ekologicznego centrum badawczego chciano 
sfinansować z pozyskanych wspólnie z Cze-
chami funduszy unijnych. – Polska strona na 
50 możliwych punktów przyznała nam 49, zaś 
strona czeska – 26, bo uznała, że jesteśmy zbyt 
daleko – opowiadał. – A przecież jeśli jesteśmy 
w pasie przygranicznym, to 15 km w jedną czy 
drugą stronę nie powinno być żadnym kryte-
rium.
Burmistrz Trutnova, partnerskiego miasta 
Świdnicy i jednego z członków-założycieli 
Euroregionu Glacensis, Ivan Adamec kładł 
nacisk na infrastrukturę jako element rozwoju 
współpracy. – Choć to się mocno zmieniło w 
ostatnich latach, to jednak ciągle brakuje nam 
dróg, odpowiednich linii kolejowych – mówił. 
– To dzięki nim jest rozwój, bo to one ułatwiają 
transport towarów w obie strony. Powinniśmy 
zrobić klasyczny, intensywny wspólny lobbing, 
żeby te inwestycje jak budowa dróg czy linii 
kolejowych były realizowane. Autostrada to 
jest tętnica gospodarki.

POLSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE JE JAKO BONBONIÉRA
WSPÓŁPRACA POLSKO-CZESKA JAK PUDEŁKO CZEKOLADEK



I nnowac je  na  czesko-po lsk im pogran iczu

REGION PANDA / SIPH ŚWIDNICA

5

NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU

innowacje   

(KRKONOŠE) Krkonošské pivo 
má společné jmenovatele. Těmi 
jsou regionální charakter, vyu-

žití lokálních zdrojů, jedinečná chuť pra-
menité krkonošské vody a malebná kra-
jina mezi kopečky a údolími nejvyššího 
českého pohoří. Tak by se v krátkosti dala 
charakterizovat nová ucelená turistická 
nabídka „Pivní stezka v Krkonoších“. Pro-
pojuje čtyři pivovary, ve kterých můžete 
poznat odlišnost barev, chutí a historie 
zlatavého moku. Otec myšlenky produk-
tu je Karel Polívka, provozovatel areálu 
Friesovy boudy, který na otázku: „Z jaké-
ho podnětu se zrodil nápad?“ odpověděl. 
„Když jsem projížděl Vrchlabím, uvědomil 
jsem si, že je tu na poměrně malém pro-
storu několik minipivovarů. Představil 
jsem si sebe jako turistu, který chce k dob-
rému jídlu, pití, ubytování a sportovnímu 
zážitku dostat navíc nějakou krkonošskou 
přidanou hodnotu. A na nic lepšího, než 

spojit všechny ty sládky, kvasnice, slady a 
chmel dohromady jsem nepřišel. Český ná-
rod je jeden velký odborník na dvě věci, na 
fotbal a na pivo. A vzhledem k tomu, že je 
tu na fotbal příliš mnoho kopců, nabízíme 
jim svou odbornost uplatnit v ochutnávce 
čtyř různě navařených piv.“
 
Můžete stručně pospat jednotlivá „pivní“ 
zastavení? 
„Luční bouda – nejvýše položený mini-
pivovar v  Čechách, pivo Paroháč je ide-
ální posilnění před výstupem na Sněžku, 
či odměna po jeho absolvování. Pivovar 
Hendrych – rychle se rozvíjející pivovar, 
vynikající hořká chuť piva Hendrych. Po-
kud si ho lidé při své návštěvě zamilují 
natolik, že už se jim nikam jinam nebude 
chtít, mohou využít nově otevřený penzi-
on, jehož pokoje jsou součástí pivovaru. 
Pivovarská bašta – Hotel s minipivovarem 
Pivovarská bašta se nachází na severním 
okraji Vrchlabí na břehu Labe. Pivovar je 
součástí restaurace a návštěvníci mají jedi-
nečnou šanci vidět proces výroby piva pří-
mo od stolu. Minipivovar Friesovy boudy 
– Penzion Andula – Penzion Andula  leží 
ve střední části Krkonoš a je součástí areá-
lu Friesovy boudy. Areál leží mimo hlavní 
turistická centra a svou polohou poskytuje 
ideální podmínky pro klidnou, aktivní let-
ní či zimní dovolenou pro rodiny s dětmi 
v blízkosti populárních turistických tras. 
Nabízí jak ubytování, tak skvělou krkonoš-
skou kuchyni doplněnou o vynikající chuť 
piva Fries.“

Co host na jednotlivých zastávkách zažije, 
s čím se může seznámit? 
“Na Luční boudě může vyzkoušet nejen klasický 
světlý či polotmavý ležák, ale i tmavý či pšenič-
ný speciál a svrchně kvašené pivo britského typu 
Indian Pale Ale. Je tu také možnost zahrát si na 
pana sládka a uvařit vlastí pivo, taková nabídka 
se neodmítá. A ti, co spěchají zase dále, mohou 
absolvovat prohlídku pivovaru spojenou s ochut-
návkami. Hendrych: H8 | H11 | H13 | H16 je 
široká nabídka piv od „dámské osmičky“ až po 
fajnšmekry oceňovanou šestnáctku. V  pivovar-
ské baště ochutnávají pestrou paletu. Patří sem: 
Krkonošský medvěd- světlé výčepní pivo, Kr-
konošský medvěd- světlý ležák, Krkonošský 
medvěd- tmavý ležák, Krkonošský medvěd - 
veselé pivo, Krkonošský medvěd- tmavý ležák 
s příchutí třešně a Krkonošský medvěd- světlý 

ležák s příchutí medu. V Penzionu Andula va-
říme pivo z českého sladu a chmele a zakládá-
me si na pramenité vodě ze zdroje vyvěrajícího 
na Friesových boudách. Voda dává výrobku 
nezaměnitelnou chuť a barvu. 12° Světlé - Tra-
diční český ležák zlatavé barvy připravovaný 
ze tří druhů sladů a žateckého chmelu zvaného 
poloraný červeňák. 13° Polotmavé - Polotmavý 
speciál je připravovaný z pěti druhů sladů. Je 
charakteristický bohatou vůní s příjemnou pří-
chutí praženého sladu a jemnou hořkostí. 14° 
Polotmavé typu Ale - Aromatické pivo ame-
rického typu, jehož zvláštností je chmelení za 
studena. Výsledkem je karamelová chuť a vůně 
přirozeně doplňující větší procento alkoholu. 
Nabízíme, jak prohlídky pivovaru, tak i mož-
nost uvařit si vlastní várku.“

Budete pivní stezku do dalších let rozšiřovat? 
„Pokud vzniknou další nové pivovary a bu-
dou mít zájem, tak klidně.“

Jaký zájem si od Pivní stezky slibujete? 
„Zájem veřejnosti nás určitě potěší, ale mo-
mentálně jde spíše o doplněk standardní na-
bídky všech čtyř pivovarů. Všichni moc rádi 
pivo vaříme, chutnáme a mluvíme o něm, 
tak ať je přitom co nejvíc nám podobných 
pivních bláznů.“

Co říci závěrem? 
„Tradice výroby piva v  Krkonoších žije a 
vzkvétá, takže vzkaz všem potenciálním ná-
vštěvníkům: Buďte u toho!“, uzavřel pozvání 
Karel Polívka.

Dáša Palátková

POLSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE JE JAKO BONBONIÉRA
WSPÓŁPRACA POLSKO-CZESKA JAK PUDEŁKO CZEKOLADEK

– My realizując programy transgraniczne nie 
mamy wpływu na infrastrukturę – tłumaczył 
Vladimir Kucera z czeskiego Ministerstwa Roz-
woju. – Nasze wsparcie z ramienia ministerstwa 
jest nakierowane na współpracę samorządów i 
organizacji pozarządowych, na to, aby mieszkań-
com tego obszaru żyło się lepiej. Ale pośrednio 
poprawiamy także warunki dla przedsiębiorców.
Jak zauważył Paweł Kurant z UMWD, w ostat-
nich latach współpraca polsko-czeska robi się 
coraz ciekawsza i rozwija się bardzo dynamicz-
nie. – Parafrazując Forresta Gumpa można 
powiedzieć, że współpraca polsko-czeska jest 
jak pudełko czekoladek – nigdy nie wiesz, co ci 
się trafi i z jakimi problemami przyjdzie ci się 
zmierzyć – żartował dodając, że w porównaniu 
z transgraniczną współpracą polsko-saksońską, 
którą także nadzoruje, polsko-czeska wygląda o 
niebo lepiej. – Docenia to także Komisja Euro-
pejska, która bardzo wysoko ją ocenia – mówił. 
– Dlatego w nowym okresie programowania po-
przeczka na pewno zostanie podniesiona.
Paweł Kurant powiedział także o celach przy-
szłościowych współpracy, w latach 2014-2020. 
– Została przyjęta zasada, by fundusze koncen-
trować merytorycznie, to znaczy, żeby programy 
nie były „do wszystkiego” – mówił. – Komisja 
Europejska tworzy teraz katalog celów tematycz-
nych. Co to za cele? Na przykład wsparcie straży 
pożarnych czy górskich ochotniczych pogotowi 
ratunkowych po obu stronach granicy, tak by 
mogły rozwinąć system komunikacji i doposa-
żyć się w sprzęt albo wspólna promocja turysty-
ki na całym obszarze. – Jesteśmy w tej chwili na 
początku tej drogi, a jej finał będzie wynikiem 
kompromisu wielu środowisk – mówił Paweł 
Kurant.

Anita Odachowska-Mazurek

„Pivní stezka“ 
poučí i občerství  

rozhovor
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„Ścieżka piwna: nauczy i nakarmi
(KARKONOSZE) Karkonoskie 
piwo ma wspólnych twórców. Są 
nimi regionalny charakter, lokal-

ne uzdrowiska, niepowtarzalny smak wody 
wypływającej z Karkonoszy oraz malownicza 
kraina pomiędzy wzgórzami i dolinami naj-
wyższego czeskiego pogórza. Tak w skrócie 
można scharakteryzować nową turystyczną 
ścieżkę dydaktyczną pod nazwą: „Ścieżka piw-
na w Karkonoszach”. Ścieżka łączy cztery bro-
wary, w których możecie poznać różnorodne 
smaki, kolory i historię tej złotej cieczy. Pomy-
słodawcą tego projektu jest Karel Polibka, pro-
wadzący schronisko Friesova, który na pytanie, 
co tchnęło go do takiego pomysłu, odpowiedział: 
„gdy przejeżdżałem przez Vrchlabi, uświadomi-
łem sobie, że na niewielkiej powierzchni znaj-
duje się wiele małych browarów. Wczułem się w 
rolę turysty, który oprócz dobrego jedzenia, pi-
cia, noclegu, uprawiania sportu, chce dostać coś 
więcej – i nic lepszego niż połączenie wszystkich 
tych słodowników, drożdży, słodu jęczmiennego 
i chmielu, nie przyszło mi na myśl. Czeski naród 
jest jednym wielkim klientem dwóch rzeczy: pił-
ki nożnej i piwa. Ze względu na to, że jest tu zbyt 
wielu graczy piłkarskich, zaproponujemy im aby 
swój talent wypróbowali przy degustacji czterech 
piw, ważonych w różny sposób”.

Możecie w skrócie opisać poszczególne 
„piwne” przystanki?
„Loučni bouda – najwyżej położony w Cze-
chach mini browar, piwo Paroháč jest ideal-
nym posiłkiem przed wspięciem się na Śnież-
kę, lub po jej zdobyciu.
Browar Hendrych – szybko rozwijający się 
browar, z wybitną goryczką piwa Hendrych. 
Browar Baszta – Hotel z mini browarem znajdu-
je się na północnym obrzeżu Vrchlabi na brze-
gu Łaby. Browar funkcjonuje jako restauracja, 
dzięki czemu goście mają niepowtarzalną okazję 
zobaczyć na własne oczy proces warzenia piwa.
Mini Browar Friesova – Pensjonat Andula – 
znajduje się w środkowej części Karkonoszy i 

jest częścią Schroniska Friesovy. Teren leży przy 
głównym centrum turystycznym i jest idealnym 
miejscem do spokojnego i aktywnego wypoczyn-
ku zarówno w okresie letniego i zimowego urlo-
pu dla rodzin z dziećmi. Oferuje również zakwa-
terowanie, także świetną karkonoską kuchnię i 
wzmagające apatyt piwo Fries”.

Co odwiedzający będą mogli zobaczyć, po-
znać na poszczególnych przystankach?
Na Luční boudě możecie popróbować nejdno kla-
syczne piwo zarówno jasne, półciemne, ciemne 
oraz pszeniczne marki Indian Pale Ale. Jest także 
możliwość zabawienia się w pana browarnika – ka-
żdy może uwarzyć własne piwo – takiej ofercie nikt 
nie odmówi. Można również odbyć przechadzkę po 
browarze połączoną z degustacją piw.
Hendrych: H8 / H11 / H13 / H16 – posiada sze-
roką ofertę piw od „damskiej ósemki“ aż po sza-
nowaną „szesnastkę“. 

W Browarze Baszta znajdziecie wielogatunkową 
paletę piw: karkonoski niedźwiedź – piwo jas-
ne lekkie, karkonoski niedźwiedź – piwo jasne, 
karkonoski niedźwiedź – piwo ciemne, karko-
noski niedźwiedź – piwo weselne, karkonoski 
niedźwiedź – piwo jasne z dodatkiem czereśni, 
karkonoski niedźwiedź – piwo jasne z dodatki-
em miodu.
W pensjonacie Andula warzone jest piwo 
z  czeskiego słodu i chmielu, a podstawą jest 
źródlana woda, która nadaje piwu niepowtar-
zalny smak i barwę. 12° - piwo jasne o złotej 
barwie warzone z trzech gatunków słodu i 
chmielu. 13° - półciemny specjał warzony z 
pięciu gatunków słodu z delikatna goryczką. 
14° - półciemne piwo marki ALE: aromatyzo-
wane piwo amerykańskiego typu, którego wła-
ściwością jest chmielenie na zimno. Efektem 
takiego procesu jest karmelowy smak i zapach 
oraz zwiększony procent zawartości alkoholu. 
Jest możliwość także zwiedzenia browaru, a 
także uwarzenia własnej partii piwa”.

Będziecie piwna ścieżkę w kolejnych latach 
rozszerzać?
„Jeżeli powstaną nowe browary, które będą 
zainteresowane tematem, to włączymy je do 
projektu”.

Czego oczekujecie od piwnej ścieżki?
„Zainteresowanie społeczeństwa będzie dla 
nas radością, ale jednocześnie chcemy uzu-
pełnić standardową ofertę wszystkich cz-
terech browarów. Wszyscy z radością piwo 
warzymy, kosztujemy i mówimy o nim, 
tak że jest coraz więcej podobnych nam, 
piwnych szaleńców”.

Co powiecie na koniec?
„Tradycja warzenia piwa w Karkonoszach żyje 
i kwitnie, więc przekazuję wszystkim potenc-
jalnych gościom: przybądźcie tu! – zakończył 
Karel Polivka.

wywiad
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innowacje   

(KŁODZKO) Producenci wyrobów 
lokalnych i restauratorzy z powia-
tu kłodzkiego (tj. gminy Kłodzko, 

Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Radków, Lewin 
Kłodzki, Szczytna, Międzylesie, Bystrzyca 
Kłodzka) oraz ząbkowickiego (tj. gminy Bar-
do, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Ząb-
kowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok) otrzymali 
w tym roku szansę wzięcia udziału w projek-
cie Dolnośląskie Smaki. Środki na realizacje 
projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu  
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Inicjatywa jest realizowana od stycznia do 
grudnia 2014 przez Fundacje Kłodzka Wstęga 
Sudetów – Lokalna Grupa Działania z Lądka 
Zdrojuoraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Qwsi” z Ziębic. Główne założenia 
projektu Dolnośląskie Smaki to przede wszyst-
kim wypracowanie i wdrożenie efektywnego 
dla rozwoju społeczno-gospodarczego wsi mo-
delu gospodarki opartej na produkcie lokal-
nym. Realizatorzy zakładają w ramach projek-
tu identyfikacje przynajmniej 20 produktów 
lokalnych z obszarów objętych wsparciem. 
Cechujące się oryginalnością oraz charakterem 
lokalnym produkty przyjęte przez realizatorów 
do działań projektowych zostaną przedstawione 
krytykowi kulinarnemu Robertowi Makłowi-
czowi, który przygotuje w oparciu o dostarczo-
ne produkty nietypowe dania mogące stać się 
kulinarną wizytówką regionu. Propozycje dań 
przygotowane przez Pana Makłowicza będą za-
prezentowane restauratorom biorącym udział w 
projekcie. Restauratorzy pod okiem mistrza kuli-
narnego będą mieli okazję odbyć warsztaty, które 
pomogą im zapoznać się ze specyfiką wspomnia-
nych dań, tak aby w przyszłości mogli je samo-
dzielnie przygotowywać. Założeniem jest aby 
stworzone z lokalnych produktów potrawy stały 
się wizytówką restauratorów uczestniczących w 
projekcie, a także skutecznie promowały kulinar-
ne aspekty regionu kłodzkiego oraz działających 
w nim lokalnych producentów. 
Realizatorzy projektu Dolnośląskie Smaki do-
strzegają potencjał różnego typu targów dla 

producentów żywności lokalnej i regionalnej. 
Z uwagi na to uczestnicy projektu będą mogli 
wziąć udział właśnie w tego typu imprezach. 
Udział w targach to znakomita okazja nie tylko 
do promocji produktów, ale także do nawiązania 
nowych kontaktów biznesowych, znalezienia no-
wych rynków zbytu oraz wymiany doświadczeń 
z innymi uczestnikami wydarzenia. Do tej pory 
uczestnicy projektu mieli okazję promować swo-
je produkty podczas Międzynarodowych Targów 
Ekologicznych EKOGALA 2014, które odbyły 
się   w dniach 23-25 maja 2014 roku w Rzeszo-
wie. Dodatkowo wśród propozycji udziału w 
przyszłych targach można znaleźć: Europejskie 
Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem 
oraz Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej 
NATURA FOOD w Łodzi. Do tej listy należy 
jeszcze dodać Targi Regionów i Produktów Tu-
rystycznych Tur Salon w Poznaniu.Biorąc pod 
uwagę opisane wyżej szczegóły projekt Dolno-
śląskie Smaki wydaję się niezwykle innowacyj-

nym pomysłem. Bada on potencjał lokalnych 
producentów żywności oraz daję im możliwość 
skutecznego rozwoju. Wydaję się, że produkty zi-
dentyfikowane w ramach projektu, mogą wkrót-
ce zaistnieć nie tylko na rynkach lokalnych, ale 
również zagranicznych. 

Tomasz Charkot

Lokální výrobci a restauratéři z 
poviatu Klodzkého (tj. obce Kłodz-
ko, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, 

Radków, Lewin Kłodzki, Szczytna, Między-
lesie, Bystrzyca Kłodzka) a Zabkowického (tj. 
obce Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbko-
wicki, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok) 
získali v letošním roce příležitost podílet se 
na projektu Dolnoslezské chutě.  Prostřed-
ky na realizaci projektu jsou z  Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje do oblastí venkova. Inicia-
tiva je realizována od ledna do prosince roku 
2014 Nadací Klodzký pás Sudet - Místní 
akční skupina Ladko Zdrojuoraz a sdružení 
„Qwsi” ze Ziebic. Podstatou projektu Dol-

noslezské chutě je především vypracování 
a uskutečnění efektivního modelu lokální 
ekonomiky pro společné hospodářské obce 
závislé na místní produkci. Realizátoři na-
lézají v rámci projektu nejméně 20 místních 
produktů z oblastí, na které se vztahují.
Produkty vyznačující se originalitou a místním 
charakterem přijaté realizátory do projektu budou 
prezentovány kulinářským kritikem Robertem 
Maklowiczem, který připraví na základě dodaných 
produktů neobvyklé pokrmy, které se mohou stát 
kulinářskou přehlídkou v regionu. Návrhy pokrmů 
připravené panem Maklowiczem budou prezento-
vány restauratéry, kteří se zúčastní projektu. Restau-
ratéři budou mít příležitost zhlédnout kulinářského 
mistra, který jim pomůže seznámit se s těmito po-
krmy, takže si je v budoucnu budou moci připravit 
sami. Základem je, aby se tvorba z místních po-
travinářských produktů stala vizitkou restauratérů 
podílejících se na projektu, stejně jako účinné pro-
sazování kulinářských aspektů klodzkého regionu a 
činnost místních výrobců.
Realizátoři projektu Dolnoslezské chutě vidí po-
tenciál v různých typech veletrhů pro místní a 
regionální producenty. Díky tomu se lidé zapo-
jeni do projektu budou moci účastnit takovýchto 
události. Účast na veletrhu je skvělá příležitost 
nejen k propagaci produktů, ale také k navázání 
nových obchodních kontaktů, k nalezení nových 
trhů a výměně zkušeností s ostatními účastníky 
akce. Zatím měli účastníci možnost propagovat 
své výrobky na mezinárodním ekologickém ve-
letrhu EKOGALA 2014, který se konal 23. až 25. 
května 2014 ve městě Rzeszow. Kromě toho je 
možná účast na následujících výstavách: Evrop-
ský veletrh regionálních produktů ve městě Za-
kopany a Výstava ekologických a přírodních 
potravin NATURA FOOD ve městě Lodzi. K 
tomuto seznamu by měly být přidány Veletrh 
turistických regionů a produktů Tur Salon v Po-
znani. Výše popsané údaje projektu Dolnoslezské 
chutě svědčí o nezvykle inovačním charakteru. 
Zkoumá potenciál místních výrobců potravin a 
dává jim příležitost k efektivnímu rozvoj. Zdá se, 
že produkty začleněné do rámce projektu budou 
moci být brzy prezentovány nejen na lokálních 
trzích, ale i v zahraničí.

Kotlina Kłodzka odkrywa swoje smaki
Klodzká kotlina odhaluje své chutě
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(JELENIA GÓRA) W kwietniu i 
maju 2014r. w Libercu oraz w Je-
leniej Górze odbyły się kolejne 

warsztaty eksperckie z cyklu zaplanowanego 
w ramach polsko-czeskiego projektu „Ener-
getyczny Portal Innowacyjny”. Tematem prze-
wodnim warsztatów było „Bezpieczeństwo 
energetyczne w Regionie”. Podczas warsztatów 
eksperci polscy i czescy zaprezentowali kluczo-
we wyzwania stojące przed gminami oraz re-
gionami w kontekście zabezpieczenia potrzeb 
energetycznych mieszkańców. Przedstawiono 
również innowacyjną koncepcję całkowicie sa-
mowystarczalnej energetycznie gminy. 
Koncepcję zaprezentowano na podstawie gmi-
ny Kněžice, która jako jedyna w Republice 
Czeskiej zdobyła tytuł gminy energetycznie sa-
mowystarczalnej. Gmina Kněžice leży w odle-
głości 80 km od Pragi, liczy 509 mieszkańców i 
nie należy do miejsc posiadających szczególny 
potencjał turystyczny. Mieszkańcy gminy od-
naleźli potencjał w tym, że jest to region trady-
cyjnie rolniczy, z urodzajną glebą. Na tej bazie 
mieszkańcy w 2000 roku zaczęli opracowywać 
projekt stacji biogazu i związanych z tym tech-
nologii. Gmina Kněžice to jeden z nielicznych 
praktycznych projektów energetycznych mają-
cych na celu wykorzystanie odnawialnych źró-
deł energii nie tylko w wąskim, energetycznym 
zakresie, ale przede wszystkim w gminnej in-
frastrukturze, m. in. obejmującej gospodarkę 
wodno-ściekową.
Elementem projektu w Kněžicach była jedna 
z pierwszych stacji biogazu w Republice Cze-
skiej. Produkcja energii elektrycznej wynosi 
obecnie 330 kWh. Projekt umożliwia także 
produkcję energii cieplnej na poziomie 1,6 

MWh, dzięki czemu stanowi swego rodzaju 
„system wyspowy” z własnym ciepłowodem w 
miejscowości. Cena energii cieplnej w Kněži-
cach jest jednocześnie niezależna od sytuacji 
na światowym rynku, na przykład od cen gazu, 
o czym często się ostatnio mówi w związku z 
kryzysem na Ukrainie.
„Nasz projekt postrzegamy jako powrót do sa-
mowystarczalności regionu i do korzeni naszych 
przodków, których umiejętności są dla nas inspi-
racją do dnia dzisiejszego. Jednocześnie cieszy 
nas, że możemy być wzorem dla społeczeństwa, 
przedstawicieli gmin, uczelni, osób z zagranicy i 
dla polityków w Brukseli” – mówi Milan Kazda, 
burmistrz gminy Kněžice. 

Było to już piąte ze spotkań tematycznych, pod-
czas których organizatorzy skupiają się na prak-
tycznych aspektach omawianych tematów. Na 
wcześniejszych omawiano kwestie związane z: 
inicjatywami klastrowymi w regionach, kierun-
kami rozwoju odnawialnych źródeł energii, efek-
tywnością energetyczną w budownictwie, moż-
liwościami finansowania innowacyjnych projek-
tów dot. OZE i efektywności energetycznej.
Przyjęta w projekcie formuła przewiduje, że w 
każdy z tematów jest analizowany przez specja-
listów z danej dziedziny po obu stronach granicy, 
a następnie wyniki ich pracy są prezentowane na 
dwóch spotkaniach warsztatowych, z których 
jedno odbywa się w Czechach a drugie w Polsce. 
Dzięki temu możliwe jest skonfrontowanie i po-
równanie możliwości i osiągnięć obu krajów w 
danym zakresie. 
Projekt czesko-polskiego Energetycznego Por-
talu Innowacyjnego otrzymał dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 
Polska na wspieranie innowacji i technologii 
w dziedzinie energetyki na terenie Dolnego 
Śląska i północno-wschodnich Czech. Cze-
sko-polski Energetyczny Portal Innowacyjny 
pełni rolę źródła informacji oraz platformy do 
wzajemnej komunikacji wszystkich podmio-
tów zainteresowanych innowacjami i nowymi 
technologiami w energetyce na terenie pogra-
nicza czesko-polskiego, takich jak instytucje 
edukacyjne, instytucje badawcze, podmioty 
publiczne i inne jednostki. 

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

V dubnu a květnu 2014 se v Liberci 
a v Jelení Hoře konal další ze série 
odborných seminářů naplánova-

ných v rámci polsko-českého projektu „Ener-
getický inovační portál”. Průvodním tématem 
workshopu byla „Energetická bezpečnost v 
regionu”. Během workshopu polští a čeští od-
borníci prezentovali klíčové výzvy, kterým 
čelí obce a regiony v souvislosti se zajištěním 
energetických potřeb obyvatel. Byl představen 
rovněž inovační koncept pro celkovou energe-
tickou soběstačnost obce.
Koncept byl prezentován na základě obce Kně-
žice, která jako jediná v České republice získala 
titul Obec soběstačné energie. Obec Kněžice leží 
pouhých 80 km od Prahy, má 509 obyvatel a patří 
k obcím se speciálním turistickým potenciálem. 
Obyvatelé obce spatřují potenciál v tom, že se 
jedná o tradiční zemědělský region s úrodnou 
půdou. Na tomto základě obyvatelé v roce 2000 
začali rozvíjet projekt bioplynových stanic a s tím 
souvisejících technologií. Projekt obce Kněžice je 
jedním z mála praktických energetických projek-
tů zaměřených na využívání obnovitelných zdro-
jů energie, a to nejen v úzkém rozsahu energií, 

            Kolejne warsztaty eksperckie w ramach projektu „Energetyczny Portal Innowacyjny”
      Další odborné workshopy v rámci projektu „Energetický inovační portál”

przykład współpracy
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ale především v komunální infrastruktuře včetně 
vodohospodářství.
Součástí projektu v Kněžicích byla jedna z prv-
ních bioplynových stanic v České republice. 
Produkce  elektrické energie je v současné době 
330 kWh. Projekt také umožňuje výrobu tepelné 
energie na 1,6 MWh, díky tomu je typem „ost-
rovního systému” s vlastním tepelným potrubím 
v obci. Cena tepelné energie v Kněžicích je také 
nezávislá na situaci na světovém trhu, například 
na ceně plynu, o které se v poslední době často 
hovoří v souvislosti s krizí na Ukrajině.
„Náš projekt je vnímán jako návrat k soběstač-
nosti v regionu a ke kořenům našich předků, 
jejichž schopnosti jsou inspirací pro nás dodnes. 
Zároveň jsme rádi, že můžeme být vzorem pro 
společnost, zástupce obcí, univerzit, lidí ze zahra-
ničí a pro politiky v Bruselu,” říká Milan Kazda, 
starosta Kněžic.
Bylo to již páté tematické setkání, během kterého 
se pořadatelé zaměřili na praktické aspekty těch-
to témat. Na dříve diskutované otázky týkající se:
• Klastrových iniciativ v regionech.
• Směřování rozvoje obnovitelných zdrojů energie.
• Energetické efektivnosti ve stavebnictví.
• Příležitosti pro inovativní projekty v oblasti ob-
novitelných zdrojů energie a energetické efektivi-
ty financování
Přijetí vzorce do projektu stanoví, že každé téma 

je analyzováno odborníky v oboru na obou stra-
nách hranice  a pak jsou výsledky jejich práce 
prezentovány na dvou seminářích; jeden z nich 
se koná v České republice a jeden v Polsku. Díky 
tomu je možné postavit a porovnat možnosti a 
úspěchy obou zemí v této oblasti.
Česko-polský projekt Energetický inovační por-
tál je financován prostředky z Operačního pro-
gramu přeshraniční spolupráce Česká republika 
- Polská republika na podporu inovací a techno-

logií v oblasti energetiky v Dolním Slezsku a v se-
verovýchodních Čechách. Česko-polský Energe-
tický inovační portál  slouží jako zdroj informací 
a základna pro vzájemnou komunikaci všech 
zúčastněných stran v oblasti inovací a nových 
technologií z oblasti energetiky na česko-polské 
hranici, jako jsou vzdělávací instituce, výzkumné 
instituce, veřejnoprávní subjekty a další.
Vedoucím partnerem je energetická agentura 
Trojzemí o.p.s. se sídlem v Liberci, polským part-
nerem projektu je Dolnoslezský park inovace a 
vědy ve Wroclawi.

Více informací naleznete na internetových 
stránkách: www.eip-cz-pl.eu/pl/.

            Kolejne warsztaty eksperckie w ramach projektu „Energetyczny Portal Innowacyjny”
      Další odborné workshopy v rámci projektu „Energetický inovační portál”

Nejúspěšnější program
– předpoklad čerpání 97%

(KSIAŽ ) Na třetím největ-
ším a jednom z nejkrásněj-
ších polských zámků Ksi-

aż nedaleko Wałbrzychu se konalo 
ve dnech 22. – 23. 5. 2014 zasedání 
Monitorovacího výboru Operačního 
programu Česká republika – Pol-
ská republika 2007-2013, který ří-
dila Anita Ryng, ředitelka Odboru 
územní spolupráce Ministerstva in-
frastruktury a rozvoje PR.  Hlavní 
pozornost byla upřena na vytvoření 
podmínek pro dočerpání zbývajících 
finančních prostředků z tohoto pro-
gramu.

Na setkání několikrát zaznělo, že právě 
OP ČR-PR je programem, který nejlé-
pe čerpá prostředky ze všech českých 
operačních programů. Celková alokace 
pro OP ČR-PR na uplynulých 7 let od 
2007 do 2013 byla 219 milionů €. „Podle 
aktuálního vývoje je reálný předpoklad 
vyčerpat kolem 97%  těchto finančních 
prostředků,“ řekl během zasedání MV 
Jiří Horáček, ředitel Odboru evropské 
územní spolupráce MMR v ČR.

„Příznivý vývoj čerpání prostředků je 
dán řadou věcí, mimo jiné systémem 
výběru podpořených projektů,“ řekl 
Karel Schmied, ředitel Jednotného 
technického sekretariátu v  Olomouci a 
dodal, „monitorovací výbor doporučil 
v  minulosti řadu náhradních projek-
tů. Do data konání MV bylo finančně 
ukončeno již 195 tzv. „individuálních“ 
projektů, z jejichž úspor bylo možné 
většinu náhradních projektů realizovat. 
U ukončených projektů totiž došlo k cca 
20 % úspor.“

MV doporučil k  podpoře pět nových 
projektů zaměřených na zlepšení do-
pravní dostupnosti v pohraničí v celko-
vé hodnotě 4 miliony EUR a osm pro-
jektů zaměřených na rozvoj cestovního 
ruchu v  celkové hodnotě dva miliony 
EUR. 

Monitorovací výbor vyslechl a schválil 
také dokumenty týkající se příštího ob-
dobí 2014-2020. Zabýval se tematický-
mi cíli a investičními prioritami, mezi 
něž bude patřit zaměstnanost, studie 
a plány, rozvoj jazykového vzdělávání 
a rozvoj přeshraničních kooperačních 
sítí. K vyhlášení nových výzev na další 
období zatím nedošlo a problematikou 
se bude zabývat i další MV, který se 
uskuteční v závěru roku 2014.

 Jiří Daniel  

příklad spolupráce
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Paní velvyslankyně, před rokem 
jste řekla, že cítíte, že Poláci Čechy 
mají rádi, ale Poláci jsou u Čechů 

v tomto směru na nějakém 6. - 8. místě. Vy-
slovila jste přání tento stav změnit. Daří se 
Vám to? 
Bojovat se stereotypy je poměrně těžká věc. 
Nicméně musím říct, že postupně se nám to 
daří čím dále, tím více. Například díky pro-
pagačním akcím ztichly hlasy českých médií, 
ve kterých se většinou neprávem kritizovaly 
polské potraviny. Velmi důležité je Čechům 
ukázat skutečné Polsko, proto také naše vel-
vyslanectví spolupořádalo studijní zájezdy, ze 
kterých se v médiích objevily velmi příznivé 
výstupy, takže s tím budeme určitě pokračovat. 
Jistý potenciál vidíme i ve studentech polo-
nistiky, kteří v rámci stipendijních programů 
mohou v Polsku strávit delší dobu. Proto také 
dveře našeho velvyslanectví jsou pro ně ote-
vřeny, ať už jde o večer s polskou poezií, nebo 
společné vaření „pierogů“. 

Co Vás na Češích nejvíce překvapilo a čím 
podle Vás můžou Poláci překvapit Čechy? 
Popište nějakou situaci, ve které jste byla čes-
kými reáliemi překvapena?  
Překvapilo mě to, že se Češi jako jeden ze stře-
doevropských národů cítí opravdu středem, 

jsou velkými vlastenci a zůstávají středem zá-
jmu pro sebe sama. V každodenním životě se 
to odráží ve Vaší velké lásce k Vaší kuchyni, 
znalosti dějin, intenzivním cestování po České 
republice. Občas je to bohužel na úkor zájmu 
o sousední země a mezi nimi i o Polsko, kte-
ré českým turistům může nabídnout totéž, co 
máte tak rádi doma:  velkorysé hrady, výborné 
jídlo a v poslední době i skvělé pivo ze řemesl-
nických pivovarů, které v současné době zaží-
vají v Polsku nevídaný boom.

S jakými inovacemi přichází polské velvy-
slanectví do dalšího roku Vašeho působení v 
Čechách?
Myslím si, že za jistou inovaci lze považovat 
větší podíl akcí, které se konají mimo prostory 
velvyslanectví. Zvláště Polský institut v Praze v 
poslední době zapracoval na tom, aby polská 
kultura byla vidět v nejprestižnějších a záro-
veň nejmódnějších místech v Praze. Dokonce 
se tento rok přesune tradičně úspěšný festival 
Dny polské gastronomie z prostor Institutu 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Je to místo, kde 
se díky tamním farmářským trhům soustředí 
osoby se zvláštním zájmem o kvalitu potravin. 
Proto tam polské kvalitní potraviny nemohou 
chybět.

Petra Tuzarová

Pivovary zažívají v Polsku nevídaný boom
  Browary przeżywają w Polsce niespotykany boom(KSIĄŻ) Na trzecim co do wiel-

kości i jednym z najpiękniejszych 
polskich zamków Książ niedaleko 

Wałbrzych, odbyło się w dniach 22-23 maja 
2014 roku posiedzenie Komitetu Monitoru-
jącego Programu Operacyjnego Czeska Re-
publika – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 
Spotkaniu przewodniczyła Anita Ryng, dyrek-
torka Wydziału Współpracy Terytorialnej Mi-
nisterstwa Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Główną uwagę skierowano 
na stworzenia warunków do pełnego wyczer-
pania środków finansowych pozostających do 
wykorzystania z PO EWT RCz-RP 2007-2013.
Na spotkaniu wiele razy podkreślano, że PO 
EWT RCz-RP 2007-2013 najlepiej i najpełniej 
wykorzystał środki finansowe ze wszystkich 
czeskich programów operacyjnych. Całkowita 
alokacja środków do Programu Operacyjnego 
w okresie siedmiu lat od roku 2007 do 2013 wy-
niosła 219 milionów euro. „Według bieżącego 
przebiegu realizacji programu, jest realna szansa 
na wykorzystanie środków w 97%” – stwierdził 
Jiří Horáček, dyrektor Wydziału Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwo-
ju Regionalnego Republiki Czeskiej.

Korzystny rozwój wykorzystania środków jest 
efektem wielu zdarzeń, pomimo innego systemu 
wyboru dofinansowanych projektów” – stwier-
dził Karel Schmiedt, dyrektor Wspólnego Se-
kretariatu Technicznego w Ołomuńcu i dodał: 
„Komitet Monitorujący wsparł w przeszłości 
wiele projektów rezerwowych. Do dnia niniej-
szego spotkania zostało ukończonych 195 tak 
zwanych indywidualnych projektów. Z oszczęd-
ności wynikających z realizacji projektów, można 
było wesprzeć wiele projektów rezerwowych. W 
projektach zakończonych, oszczędności były na 
poziomie 20%”.

Komitet Monitorujący zatwierdził do dofinan-
sowania kolejnych pięć projektów ukierunko-
wanych na poprawę dostępności drogowej na 
pograniczu, na łączną kwotę cztery miliony euro. 
Z kolei osiem projektów ukierunkowanych na 
rozwój turystyki otrzymało wsparcie w łącznej 
kwocie dwóch milionów euro. 

Komitet Monitorujący przygotował i zatwier-
dził również dokumenty dotyczące przyszłego 
okresu programowego 2014-2020. Dyskutowa-
no o celach tematycznych oraz o priorytetach 
inwestycyjnych, wśród których wymieniano 
zatrudnienie, studium i plany, rozwój nauczania 
języków, rozwój przygranicznych sieci koope-
racyjnych. Do ogłoszenie nowych terminów 
składania wniosków nie doszło. Problematyką 
nowego okresu będą zajmować się również na 
kolejnych posiedzeniach Komitetu Monitorują-
cego, które odbędzie si pod koniec roku.

Najskuteczniejszy program 
– wykorzystanie środków 

na poziomie 97%
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Pani Ambasador, rok temu powiedzia-
ła Pani, że ma Pani wrażenie, że Polacy 
lubią Czechów, z kolei Czesi Polaków 
stawiają na miejscu 6-8. Powiedziała 

Pani, że chce ten stan rzeczy zmienić. Czy Pani Am-
basador udało się to?
Walka ze stereotypami jest niezmiernie trudna. Jed-
nak mogę powiedzieć, że stopniowo nam się to udaje 
coraz bardziej.. Na przykład dzięki akcjom promo-
cyjnym ucichły głosy mediów, które w większości 
bezpodstawnie krytykowały polską żywność. Bardzo 
ważne jest, aby pokazać Czechom prawdziwą Polskę, 
dlatego nasza placówka współorganizowała wyjazdy 
studyjne, po których w mediach ukazały się bardzo 
pozytywne informacje – w tym kierunku będziemy 
działać nadal. W tym zakresie widzimy również duży 
potencjał wśród studentów filologii polskiej, którzy w 
ramach programów stypendialnych mogliby spędzać 
więcej czasu w Polsce. Z tego powodu drzwi naszej 
Ambasady są dla nich otwarte, kiedy chcą organizo-
wać wieczór z polską poezją czy wspólnie gotować 
pierogi.

Co Panią Ambasador w Czechach najwięcej za-
skoczyło i czym Polacy mogą zaskoczyć Czechów? 
Proszę przytoczyć jakąś sytuację, która Panią rze-
czywiście zaskoczyła.
Zaskoczyło mnie, że Czesi jako jeden z narodów środ-
kowoeuropejskich czują, że rzeczywiście są środkiem, 
są wielkimi patriotami i stanowią dla siebie samych 
centrum zainteresowania. W życiu codziennym prze-
jawia się to Waszą wielką miłością do Waszej kuchni, 
znajomością historii, częstym podróżowaniem po 
Republice Czeskiej. Niestety czasem jest to z nieko-
rzyścią dla zainteresowania sąsiadami, w tym i Polski, 
która może czeskim turystom zaoferować to samo, co 
tak lubią u siebie: piękne zamki, wyborne jedzenie. A 
także zaoferować możemy wysokiej jakości piwo wa-
rzone w niewielkich browarach, na które w ostatnim 
czasie jest  niezwykły boom. 

Z jakimi nowościami wychodzi Polska Ambasada 
w kolejnym roku Pani działalności w Czechach?
Myślę, że pewną innowację stanowi większy udział w 
wydarzeniach, które mają miejsce poza przestrzenią 
Ambasady. Szczególnie Instytut Polski w ostatnim 
czasie dołożył wielu starań, aby polska kultura była 
widoczna w najbardziej prestiżowych, ale również 
najmodniejszych miejscach w Pradze. Na przykład 
tegoroczna edycja tradycyjnie odnoszącego sukces ga-
strofestiwalu Dni Polskiej Gastronomii przeniesie się z 
Instytutu Polskiego i restauracji na plac/rynek Jerzego 
z Podiebrad. Jest to miejsce, gdzie dzięki tamtejszemu 
rynkowi farmerskiemu, poszukuje się produktów o 
wysokiej jakości. Dlatego nie może tam zabraknąć 
polskiej żywności, cechującej się najwyższą jakością.

Pivovary zažívají v Polsku nevídaný boom
  Browary przeżywają w Polsce niespotykany boom

•  Grażyna Bernatowicz plnila funkci náměstkyně ministra zahraničních věcí pro 
parlamentní záležitosti, evropskou politiku a lidská práva od 28. listopadu 2007. 
Dozorovala vzájemnou spolupráci Polska s  nejdůležitějšími členskými státy EU: 
Německem, Francií, Velkou Británií, Itálií a Španělskem. Byla odpovědná za jednu 
z největších priorit polského předsednictví v Radě Evropské Unie – politiku roz-
šiřování. Byla angažovaná ve spolupráci se státy ucházejícími se o členství v  EU, 
mnohokrát navštěvíla region jihovýchodní Evropy. Podporovala implementaci  
polsko-tureckého a polsko-rumunského partnerství, měla na starosti zapojování 
zemí jihovýchodní Evropy  do spolupráce v rámci regionálních fór včetně V4. Paní 
velvyslankyně je pracovnicí Ministerstva zahraničních věcí od roku 1993, nejdříve 
jako poradkyně ministra a náměstkyně ředitele Strategicky-výzkumného odboru 
(PISM), následně od roku 1998 ve funkci ředitelky-koordinátorky problematiky 
evropské integrace. V letech 2000-2002 plnila funkci státní podtajemnice pro me-
zinárodní, ekonomické a právní záležitosti. V letech 2002-2007 byla velvyslankyní 
ve Španělském království a Andorském knížectví. Podle týdeníku „Wprost“ byla 
jednou z  10 nejlepších šéfů polských zastupitelských úřadů ve světě. Paní velvy-
slankyně je autorkou přibližně 70 vědeckých publikací, knih, vědeckých článků 
zveřejněných v tuzemsku a v zahraničí, v nichž se věnovala tematice jižní Evropy, 
evropské integrace, regionální spolupráce. Od roku 1995 je profesorkou na Vyso-
ké škole managementu a práv H. Chodkowské ve Varšavě. Byla též stipendistkou 
Tillburské univerzity J. Kennedyho (Nizozemsko) a vědeckých ústavů v Madridu, 
Lisabonu, Paříži nebo Bělehradu. Byla vyznamenána nejvyšším řádem španělského 
krále, tedy „Řádem Isabely Kastilské“, královskými řády finským a švédským, stát-
ními vyznamenáními Portugalska, Maďarska, Malty, Rumunska a řádem maltéz-
ských rytířů. Své pověřovací listiny Paní velvyslankyně předala do rukou preziden-
ta Miloše Zemana 11. června 2013.

•  Grażyna Bernatowicz pełniła obowiązki wiceministra spraw zagranicznych ds. 
parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka od 28 listopada 2007 r. 
Nadzorowała coraz bliższą współpracę dwustronną Polski z najważniejszymi pa-
ństwami członkowskimi UE: Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, Włochami oraz 
Hiszpanią. Była odpowiedzialna za realizację jednego z priorytetów prezydencji 
Polski w Radzie Unii Europejskiej - polityki rozszerzenia. Była zaangażowana we 
współpracę z państwami aspirującymi do członkostwa w UE, wielokrotnie odwied-
zała region Europy Południowo-Wschodniej. Wspierała też wdrażanie partner-
stwa polsko-tureckiego i polsko-rumuńskiego, dbała o włączanie państw regionu 
Europy Południowo-Wschodniej do współpracy w ramach forów regionalnych, w 
tym Grupy Wyszehradzkiej. Grażyna Bernatowicz jest pracownikiem Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych od 1993 roku, najpierw jako doradca ministra i wicedyrektor 
Departamentu Badań Strategicznych – PISM, następnie, od 1998 r., dyrektor koor-
dynator problematyki integracji europejskiej. W latach 2000 - 2002 pełniła funkcję 
podsekretarza stanu w MSZ odpowiedzialnego za sprawy organizacji międzyna-
rodowych, ekonomiczne i prawne. W latach 2002-2007 była ambasadorem RP w 
Królestwie Hiszpanii i Księstwie Andory. Według rankingu tygodnika „Wprost” 
była jednym z 10 najlepszych szefów polskich placówek na świecie. Grażyna Ber-
natowicz jest autorką ok. 70 publikacji naukowych, książek, artykułów naukowych 
publikowanych w kraju i za granicą, poświęconych problematyce południa Europy, 
integracji europejskiej, współpracy regionalnej. Od 1995 r. jest profesorem w Wyższej 
Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Była również stypen-
dystką Uniwersytetu J.Kennedy’ego w Tillburgu (Holandia), instytutów naukowych w 
Madrycie, Lizbonie, Paryżu i Belgradzie. Odznaczona została najwyższym odznaczeni-
em Króla Hiszpanii „Orderem Izabeli Katolickiej”, Królów Szwecji i Norwegii oraz od-
znaczeniami Portugalii, Węgier, Malty, Kawalerów Maltańskich i Rumunii. Stanowisko 
ambasadora RP w Pradze Grażyna Bernatowicz objęła w dniu 11 czerwca 2013 r.
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V rámci přípravy nového Operač-
ního programu přeshraniční spolu-
práce ČR – Polsko pro programové 

období 2014-2020 byla nově definována mož-
nost realizace tzv. vlajkových projektů. Mělo 
by se jednat o projekty, které budou splňovat 
celou řadu daných kritérií, např. budou pokrý-
vat celé nebo podstatnou část česko-polského 
podporovaného území, budou mít strategický 
význam pro přeshraniční spolupráci a budou 
nabízet systémová řešení, významná z hlediska 
naplňování cílů nového programu.
Jako ukázku přípravy vlajkového projektu lze 
uvést záměr českých a polských horských služeb. 
Partnerem na české straně je Horská služba ČR 
o.p.s., se sídlem ve Špindlerově Mlýně (vedoucí 
partner), partnerem na polské straně je Górskie 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR). 
Úvodní aktivitou při přípravě tohoto záměru 
bylo vytvoření společného projektového týmu, 
který realizoval několik koordinačních jednání 
na české i polské straně, některé byly i vícedenní 
(Hradec Králové, Zieleniec). Zástupci příprav-
ného týmu využili i možností konzultace jejich 
záměru na Královéhradeckém kraji a Jednotném 
technickém sekretariátu v Olomouci.

Spektrum připravovaných aktivit je široké. Zá-
kladem by měla být investice do společného 
propojeného systému prevence, monitoringu a 
řešení rizik, který doposud výrazně chyběl. Zde 
se projektový tým nechystá jít cestou nákupu 
drahého software, náročného na údržbu. Je plá-
nováno pořízení takové techniky, kterou členové 
horských služeb skutečně potřebují, a to zejména 
při zásazích přímo v terénu. Plánováno je proto 
pořízení nezbytného počtu počítačů, GPS,
moderních přenosných radiostanic a mobilních 

telefonů. Sami členové horských služeb vytvoří 
potřebný systém inovativním propojením a ná-
sledně společným využitím této moderní tech-
niky.
Zakoupena by měla být i potřebná přepravní 
technika. Při plánování nákupu komunikační i 
přepravní techniky bylo přihlédnuto jak k  níz-
kému počtu členů horských služeb (zejména 
na české straně), kdy uvedená technika bude do 
určité míry tento nízký personální stav kompen-
zovat, tak také k tomu, že technika je stále více 
využívána celoročně, tedy ne pouze v zimním 
období, a to díky rozvoji cykloturistiky, paragli-
dingu a obecně adrenalinových sportů. Podstat-
nou část projektu budou představovat i společ-
né vzdělávací a přednáškové aktivity, jazykové 
kurzy, nácviky záchranných akcí přímo v terénu 

apod. Široká by měla být i publikační a osvětová 
činnost, určená i pro návštěvníky hor (webové 
stránky, informační publikace, výstupy v médi-
ích – TV, rádio, tisk, apod.), plánována je i tvorba 
loga projektu, které bude umístěné na technice 
i stejnokrojích. Při všech těchto aktivitách bude 
rovněž maximálně využita zakoupená technika.

Koordinátor společného projektu, dlouholetý 
náčelník horské služby v Orlických horách a sku-
tečný „horal“ pan Josef Šifra, k tomuto sdělil:
„Musíme najít nejen třeba společnou frekvenci 
vysílaček pro práci přímo v terénu, ale chceme 
také používat stejnou techniku a vzájemně se 
proškolit v používaných postupech.“ Doplnil ho 
náčelník Horské služby ČR Mgr. Brožek: „Na 
obou stranách hranice se naše služby vyvíjely 
jinak. Nemáme stejnou metodiku práce, vybave-
ní. Hodně to záviselo na množství peněz, jenže 
nekompatibilita přináší komplikace. Chceme 
proto pořídit techniku, která se dostane přímo 

do vrcholových partií hor, kudy probíhá hrani-
ce a kde se naše činnosti střetávají. Aby technika 
byla zaměnitelná, aby šlo třeba přepřáhnout saně 
a mohli jsme si předat zraněného bez komplika-
cí.“ Unikátní na tomto záměru je zejména sku-
tečnost, že pokud bude následně podpořen, do-
jde ke sjednocení vybavení a postupů českých a 
polských horských záchranářů od Jizerských hor 
přes Krkonoše, Orlické a Bystřické hory, Jeseníky 
až po Beskydy. Společné projektové aktivity tedy 
pokryjí celou horskou oblast česko-polského pří-
hraničí, což je v  souladu s  kritérii pro vlajkové 
projekty. „Již samotná příprava tohoto záměru 
nás velmi obohatila. S  polskými kolegy jsme si 
vyměnili spoustu užitečných informací, které vy-
užijeme již nyní při každodenní činnosti. A co je 
také velmi důležité – příprava záměru probíhala 
v pohodové atmosféře a ještě více jsme upevnili 
naše přátelské vazby,“ dodal na závěr koordinátor 
projektu Josef Šifra.

Roman Klíma

W ramach przygotowywanego no-
wego Programu Operacyjnego Przy-
granicznej Współpracy Czeska Re-

publika – Rzeczpospolita Polska, który przypada 
na lata 2014 – 2020, stworzono nowe warunki 
dające możliwość realizacji projektów flagowych. 
Chodzi o projekty, które będą spełniać bardzo 
wiele kryteriów, jak na przykład: będą obejmo-
wać cały obszar wsparcia czesko-polskiego po-
granicza, będą mieć strategiczne znaczenie dla 
przygranicznej współpracy, będą oferować syste-
mowe rozwiązania, znaczące z punktu widzenia 
zaplanowanych celów w nowym programie. 
Jako przykład przygotowanego projektu flagowe-
go można przedstawić wspólne przedsięwzięcie 
polskich i czeskich służb ratownictwa górskiego. 
Partnerem na czeskiej stronie jest Górska Służba 
Czeskiej Republiki z siedzibą w Špindlerově Mlýně, 
partnerem na polskiej stronie jest Górskie Ochotni-
cze Pogotowie Ratunkowe. Pierwszym działaniem 
przygotowującym projekt, było powołanie zespołu 
projektowego, który zorganizował wiele spotkań 
koordynacyjnych na czeskiej i polskiej stronie, 
niektóre były nawet kilkudniowe (Hradec Kralo-
ve, Zieleniec). Przedstawiciele zespołu roboczego 
wykorzystali również możliwość skonsultowania 
dokumentacji projektowej w Urzędzie Wojewódz-
twa Kralovehradeckiego i Wspólnego Sekretariatu 
Technicznego w Ołomuńcu.
Spektrum przygotowanych działań jest szerokie. 
Podstawą miałyby być inwestycje dla przygotowy-
wanego wspólnego systemu prewencji, monito-
ringu i ograniczenia ryzyka, który dotychczas źle 
funkcjonował. Należy podkreślić, że zespół pro-
jektowy nie chce inwestować w zakupy drogiego 
oprogramowania, które jest kosztowne w utrzyma-
niu. Zaplanowano zakup wyposażenia, które będzie 
wykorzystywane przez służby, również pracujące 
w terenie. Zaplanowano więc zakup niezbędnego 

Vlajkový projekt horských služeb / Flagowy projekt służb ratownictwa górskiego

příklad spolupráce
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innowacje   

Vlajkový projekt horských služeb / Flagowy projekt służb ratownictwa górskiego
wyposażenia komputerowego, nawigacyjnego, no-
woczesnych, przenośnych stacji radiowych i telefo-
nów komórkowych.  Członkowie służb ratownic-
twa górskiego sami przygotują niezbędny innowa-
cyjny system połączeń i sukcesywnego wspólnego 
wykorzystywania tych nowoczesnych urządzeń. 
Zakupiony zostanie również niezbędny sprzęt 
transportowy. Przy planowaniu zakupu sprzętu 
komunikacyjnego i transportowego wzięto pod 
uwagę małą liczbę członków służb ratownictwa 
górskiego (zwłaszcza na czeskiej stronie), gdzie za-
kupione wyposażenie będzie w znacznym stopniu 
rekompensować małą liczbę osób zatrudnionych 
w służbach ratownictwa górskiego. Również wzię-
to pod uwagę fakt, że wyposażenie będzie używane 
przez cały rok, nie tylko w okresie zimowym, ale 
również letnim, dzięki rozwojowi turystyki rowe-
rowej, sportom ekstremalnym. Znaczącą częścią 
projektu będzie również wspólna nauka i warsz-
taty, kursy językowe, ćwiczenia praktyczne akcji 
ratunkowych w terenie, itp. Szeroka będzie również 
akcja oświatowa, publikacyjna, skierowana również 
na turystów górskich (strony internetowe, publi-
kacje informacyjne, audycje radiowe, telewizyjne, 
itp.), planowane jest również utworzenie logo pro-
jektu, które będzie umieszczone na wyposażeniu. 
Przy organizacji poszczególnych działań będzie w 
maksymalnym stopniu wykorzystywane zakupio-
ne wyposażenie.
Koordynator wspólnego projektu, długoletni 
naczelnik służb ratownictwa górskiego w gó-
rach Orlickych, a także prawdziwy góral pan Jo-
sef Šifra powiedział: „Musimy nie tylko znaleźć 
wspólną częstotliwość w naszej pracy w terenie, 
ale również przy wykorzystywaniu takiego sa-
mego wyposażenia i wspólnego przeszkolenia 

się w zakresie używanych procedur”. Wypowiedź 
dopełnił pan Brožek – naczelnik Służby Górskiej 
Czeskiej Republiki: „Po obu stronach granicy 
nasze służby rozwijały się inaczej. Nie mamy 
wspólnej metodyki pracy, wyposażenia. Głównie 
z powodu braku pieniędzy, jednakże niekompa-
tybilność przynosi kolejne komplikacje. Dlatego 
chcemy zakupić odpowiedni sprzęt, który przede 
wszystkim trafi na najwyższe partie gór, gdzie 
przebiega granica i gdzie nasze działania łączą 
się. Aby wyposażenie było wymienne, abyśmy 
mogli przepchnąć sanie i przewieźć rannego bez 
powikłań”.
Cechą wyjątkową dla tego przedsięwzięcia jest 
mianowicie fakt, że dzięki otrzymaniu wsparcia, 
nastąpi połączenie posiadanego wyposażenia i 

procedur polskich i czeskich służb ratownictwa 
górskiego, od gór Jizerskich, przez Karkonosze, 
góry Orlicke i Bystrzyckie, Jeseniky, aż po Be-
skidy. Wspólne projektowe działania wypełniać 
będą cały górski teren czesko-polskiego pograni-
cza, co jest zgodne z kryteriami określonymi dla 
projektów flagowych. „Już samo przygotowanie 
tego projektu bardzo nas wzbogaciło. Z kolegami 
z Polski wymieniliśmy bardzo wiele użytecznych 
informacji, które wykorzystujemy już teraz, pod-
czas naszej codziennej pracy. A co jest  bardzo 
ważne – przygotowanie wniosku projektowego 
przebiegało w pogodnej atmosferze i jeszcze bar-
dziej wzmocniliśmy nasze przyjacielskie więzi” 
– dodał na zakończenie koordynator projektu 
Josef Šifra.

przykład współpracy

Projekt „Innowacja kontaktów gospodarczych w 
Euroregionie Nysa” realizowany jest przez Kar-
konoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w 
Jeleniej Górze w partnerstwie z Powiatową Izba 
Gospodarcza w Jabloncu nad Nysą od 01.04.2014 
r. do 31.12.2014 r.
W ramach projekty partnerzy utworzą nowy 
portal www.forum.karr.pl z wykorzystaniem no-
woczesnych technologii informacyjnych. Portal 
będzie poświęcony największemu wydarzeniu 
gospodarczemu po polskiej stronie Euroregionu 
Nysa: Polsko- Niemiecko- Czeskiemu Forum Ko-
operacji Firm - Giełdzie Kooperacyjnej, które ma 
już 20-letnią historię. Portal będzie miał 4 wersje 
językowe / j. polski, czeski, niemiecki, angielski / i 
będzie zawierał: 
- informacje dotyczące organizacji 21. Polsko- 
Niemiecko- Czeskiego Forum Kooperacji Firm 

- Giełdy Kooperacyjnej – 6. listopada 2014 roku , 
- informacje z poprzednich edycji Forum, tj. ga-
lerie zdjęć, katalogi z ofertami firm w 3 wersjach 
językowych,
- informacje o innych giełdach kooperacyjnych 
i wydarzeniach gospodarczych w Euroregionie 
Nysa,
- internetowy system zgłoszeń firm na forum z au-
tomatycznym potwierdzeniem udziału,
- indywidualny dobór partnerów do rozmów na 
forum poprzez internetowy system kojarzenia 
firm „każdy z każdym”, 
- bazę kojarzenia firm, polegającą na indywidu-
alnym wprowadzaniu przez firmy swoich ofert i 
możliwości nawiązania kontaktu z innymi firma-
mi wprowadzonymi do bazy,
- system zbierania i przetwarzania bazy danych 
i możliwości wysyłania wiadomości na e-maile 

oraz na urządzenia mobilne,
- automatyczny nowoczesny translator. 
W ramach projektu zorganizowane zostanie 21. 
Polsko- Niemiecko- Czeskiego Forum Kooperacji 
Firm - Giełda Kooperacyjna - 6. listopada 2014 r. 
Tematyka przewodnia tegorocznego Forum to: 
zastosowanie technologii informacyjnej IT we 
wszystkich branżach gospodarki. 
W Giełdzie kooperacyjnej przewidujemy 
udział ponad 100 firm (około 45 firm pol-
skich, 30 firm czeskich i 30 firm niemieckich 
) oraz około 30 specjalnych gości. Łączna licz-
ba osób biorących udział w Giełdzie Koope-
racyjnej wyniesie około 150 osób.

Anna Pyzik, Koordynator Projektu
Karkonoska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A.
www.karr.pl

Innowacja kontaktów gospodarczych

Projekt „Innowacja kontaktów gospodarczych w Euroregionie Nysa” nr PL.3.22/3.3.01/13.03974 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa / Projekt Inovace hospodářských kontaktů je realizován v Euroregionu Nysa prostřednictvím Krkonošské agentury regionálního rozvoje v Jelení 

Hoře v partnerství s Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2014. 
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(ŚWIDNICA) Statuetkę Przed-
siębiorczości w kategorii Mena-
dżer odebrał w tym roku Ryszard 

Sobański, prezydent Sudeckiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej.
Nagrody te od kilkunastu lat wręcz Stowarzy-
szenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. 
Od roku przyznawane są trzech kategoriach: 
Przedsiębiorca, Menadżer i Przedsiębiorca 
Społecznie Odpowiedzialny. – W tym roku 
mieliśmy około pięćdziesięciu zgłoszeń – mó-
wił Janusz Szostak, przewodniczący kapitu-
ły przyznającej nagrody, podczas gali, która 
odbyła się 16 kwietnia. – Do grona kapituły 
dołączyły tak że Sudecka Izba Przemysłowo-
-Handlowa oraz Świdnicka Rada Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 
Staramy się bowiem, aby nasza ocena była jak 
najszersza i jak najbardziej obiektywna.
W kategorii Menadżer nominacje przyznano: 
Katarzynie Malickiej (IMP Comfort), Bogda-
nowi Bawcowi (ŚFUP) oraz Ryszardowi So-
bańskiemu (Miejski Zakład Energetyki Ciepl-
nej i Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa). 
Statuetkę odebrał Ryszard Sobański.
W laudacji dla Ryszarda Sobańskiego czyta-
my: „Nominację przez Kapitułę Stowarzysze-
nia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich 
uważa za sygnał, że swój kierunek zawodowy 
obrał właściwie. Ludzie są dla niego podstawo-
wą wartością przedsiębiorstwa, a świadomość 
znaczenia zasobów ludzkich – niezbędna, by 
trafnie podejmować decyzje personalne i stra-
tegiczne. Ryszard Sobański uważa, że nawet 
dobry menadżer nie ma szans bez dobrego 
zespołu, a priorytetem są umiejętności spo-
łeczne, ponieważ całą resztę, czyli majątek, 
można nabyć. Oprócz pełnienia funkcji pre-
zesa Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej 
w Świdnicy, prowadzi prężną działalność spo-
łeczną jako prezydent Sudeckiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej. Organizacja wspiera rozwój 
przedsiębiorczości oraz promuje firmy swoich 
członków. Nominowany zdradza, że łączenie 

obu funkcji jest dosyć trudne i najczęściej od-
bywa się kosztem czasu wolnego. Podkreśla 
jednak, że bardzo dobrze realizuje się w tej 
dwupłaszczyznowej działalności”.
W pozostałych kategoriach nominowani byli: 
W kategorii Przedsiębiorca – Andrzej Panas 
(Schody Panas), Józef Suchorzewski (Pebek 
i hotel Fado) oraz Ryszard Satyła (Termet). 
Zwyciężył Józef Suchorzewski.
W kategorii Przedsiębiorca Społecznik – hi-
malaista Piotr Snopczyński, January Skórski 
(prezes Zakładu Projektowo-Badawczego i 
Produkcyjnego CEDOS) oraz Andrzej Hry-
ciuk (właściciel Biura Projektowania Budowla-
nego oraz Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 
„Kontrakt”). Statuetkę otrzymał Piotr Snop-
czyński.

(ao)

Cenu za podnikání v  kategorii 
manažer získal v letošním roce Ri-
chard Sobański, prezident SIPH. 

Tyto ceny předává již několik let 
Sdružení podnikatelů a obchodníků ve Swid-
nici.. Každý rok jsou udíleny ve třech katego-
riích: podnikatel, manažer a společensky zod-
povědný podnikatel.  „V letošním roce jsme 
měli asi padesát žádostí,“ řekl Janusz Szostak, 
předseda komise pro udílení cen během cere-
moniálu, který se konal 16. dubna.
Ve snaze, aby posouzení bylo co nejobjektiv-
nější, vzali jsme do úvahy jeho činnost v  Su-
detské komoře i ve Federaci Rady Swidnicka 
inženýrských asociací NOT. V kategorii mana-
žer byli nominováni  Kateřina Malická (IMP 
Comfort), Bogdan Bawcowi (ŚFUP) a Richard 
Sobański (Městský Katedra tepelné energie a 
Sudetské komory). Cenu získal Ryszard Soba-
ński .
V návrhu na ocenění Richarda Sobańského 
čteme: „Nominaci na toto ocenění Sdružením  
podnikatelů a obchodníků Świdnicka považu-
jeme za signál, že jeho profesní směr byl vhod-
ně zvolen. Lidé jsou pro něho základní hod-

notou společnosti a na zvyšování povědomí 
o významu lidských zdrojů – je nutné přesně 
učinit personální strategické rozhodnutí.“
Richard Sobański ví, že i dobrý manažer 
nemá šanci bez dobrého týmu a prioritou 
jsou sociální dovednosti, protože všech-
no ostatní, tedy i majetek, je možné získat. 
Kromě toho, že pracuje jako předseda Měst-
ského odboru tepelné energie ve Swidnici, 
provozuje prosperující společenské aktivity, 
které jsou dány jeho postem prezidenta Su-
detské komory obchodu a průmyslu. Orga-
nizace podporuje a propaguje rozvoj pod-
nikání a propaguje firmy svých členů. No-
minace ukazuje, že kombinace obou funkcí 
je poměrně obtížná a většinou jde na úkor 
volného času. Zdůrazňuje však, že se velmi 
dobře realizuje v obou plochách podnikání. 
„V ostatních kategoriích byli nominováni:
V kategorii podnikatel - Andrzej Panas (Scho-
dy Panas), Joseph Suchorzewski (PeBeKa a ho-
tel Fado) a Richard Satyła (Termet). Vítězem se 
stal Joseph Suchorzewski.
V kategorii společensky zodpovědný pod-
nikatel byli nominováni - horolezec Peter 
Snopczyński, January Skórski (předseda od-
dělení designu a výzkumu a výroby CEDOS) 
a Andrew Hryciuk (majitel Kanceláře Design 
stavebnictví a realitní kanceláře). Cenu získal 
Peter Snopczyński. 

Ryszard Sobański – najlepszym menadżerem / nejlepší manažer

Projektoví partneři utvoří nový portál  www. 
forum. karr.pl pomocí moderních informač-
ních technologií. Portál bude věnován největ-
ší ekonomické události na polské straně Eu-
roregionu Nysa, kterým je  Polsko- německo- 
české fórum pro obchodní spolupráci firem, 
které má už dvacetiletou historii. Portál bude 
mít čtyři jazykové verze / polskou, českou, 
německou a anglickou / a bude zahrnovat:
- Informace o organizaci 21. Polsko- němec-
ko – českého fóra pro obchodní spolupráci 
firem, které se uskuteční 6. listopadu 2014
- Informace z předchozího ročníku fóra - tj. 
fotogalerie, katalogy s prezentacemi firem ve 

třech jazykových verzích
-  Informace o dalších výměnách, spolupráci 

a ekonomických událostech v Euroregionu 
Nysa

-  Internetový systém přihlášek na fórum s au-
tomatickým potvrzením účasti

-  Individuální výběr partnerů pro jednání ka-
ždý s každým

-  Základní párování společností, které se sklá-
dá z jednotlivých společností, jenž zveřejňu-
jí své nabídky a možnost navázání kontaktu 
s ostatními společnostmi vstupujícími do 
databáze

-  Systém pro sběr a zpracování databáze, 

možnost odesílat zprávy na e-maily a mo-
bilní zařízení

- Moderní automatický překladač

V  rámci projektu bude zorganizováno 21. 
Polsko- německo- české fórum spolupráce  
6.listopadu 2014. Hlavním tématem bude 
využití informačních technologií IT ve všech 
odvětvích hospodářství.

  Předpokládáme kooperativní účast více než 
100 firem (asi 45 polských firem, 30 českých 
a 30 německých podniků) a asi 30 speciálních 
hostů. Na fóru se podílí přibližně 150 lidí.

Inovace hospodářských kontaktů
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NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU

innowacje   

(POLANICA ZDROJ) Dne 29. 4. 
2014 skupina vybraných studentů 
oboru Hotelnictví a Kuchař-číšník 

Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka 
navštívila v rámci realizace projektu Vstupujeme 
na trh země souseda (Bonton – OFIM) školu stej-
ného zaměření v  lázeňském středisku Polanica 
Zdroj.
Studenti byli nejprve přivítáni v učebnách praktic-

kého vyučování gastronomického oboru vedením 
školy. Poté absolvovali přednášku a prezentaci pol-
ské školy vedenou paní ředitelkou, která byla vel-
mi zajímavá. Studenti se dozvěděli o netradičním 
způsobu výuky formou modulového vzdělávání, 
o možnosti zahraničních praxí a systému motivace 
studentů k lepším studijním výkonům a bezproblé-
mové docházky do školy formou soutěže tříd. Ví-
tězná třída má možnost bezplatného vícedenního 
pobytu na trajektu v Baltickém moři, který je hra-
zen partnerskou lodní společností. 
Studenti měli možnost seznámit se s  tradičními 
učebnami a specializovanými učebnami gastrono-
mických oborů (cvičná kuchyň, restaurace, recepce, 
cestovní kancelář a cvičný hotelový pokoj).  Po pro-
hlídce školy následovala návštěva centra lázeňského 
střediska, která byla vedena paní učitelkou a dvěma 
polskými studentkami. Čeští studenti se tak dozvě-
děli o historii lázní a tradici léčení v tomto lázeň-
ském středisku, prohlédli si krásný lázeňský park 
s velkým vodotryskem a někteří mohli ochutnat lé-
čivou vodu v pavilonu zřídel. Součástí návštěvy byla 
také prohlídka luxusního čtyřhvězdičkového hotelu 
Bukowy Park, jehož manažerka studentům ukázala 
jednotlivé typy pokojů, stravovací úsek s restaurací 
a kavárnou a wellnessové zařízení se saunami, kou-
pelemi, tělocvičnou a bazénem.  Studenti si také 
prohlédli lázeňský komplex, sanatorium Wielka 

Pieniawa, kde navštívili velký bazén, moderní tělo-
cvičnu a rehabilitační část s jednotlivými balneolo-
gickými zařízeními – vyšetřovnami, vodoléčbou s 
koupelemi, magnetoterapií, elektroléčbou a úsekem 
inhalací.  Nahlédli také do jednotlivých typů pokojů 
a do stravovacích zařízení tohoto komplexu. Na zá-
věr exkurze měli studenti možnost diskutovat s ve-
dením polské školy při závěrečném občerstvení ve 
školní restauraci.
Exkurze v polské škole se českým studentům a do-
provázejícím učitelům velmi líbila a dle slov ředitel-
ky polské školy to nebyla návštěva poslední. Součás-
tí návštěvy byla také diskuze mezi vedením polské 
školy a českými pedagogy o možnostech spoluprá-
ce v oblasti praktického vzdělávání gastronomické-
ho oboru. Věříme, že se tato spolupráce brzy stane 
skutečností a obě strany budou hledat možnosti, jak 
uvést navázanou spolupráci v realitu.
Dopravu studentů hradil z projektové dotace Bon-
ton, o. s. Rychnov, který je připraven podobně po-
moci studentům dalších odborných škol. Při pří-
pravě výměny pomohla SIPH Swidnica. 

 Milena Jarošová

W dniu 29.04.2014 roku grupa 
uczniów na kierunku hotelarstwo 
oraz kucharz-kelner ze Średniej 

Szkoły Gastronomicznej i Usługowej z Nowej 
Paki w Czechach odwiedzili swoich rówieśników 
ze szkoły średniej  w Polanicy Zdroju, uczących 
się na takim samym kierunku. Uczniowie spo-
tkali się w ramach projektu Wchodzimy na ry-
nek sąsiada, który jest realizowany przez stowa-
rzyszenie Bonton i Opolska Fundację Inicjatyw 
Międzynarodowych.
Uczniowie zostali na wstępie przywitani przez kie-
rownictwo szkoły. Następnie odbył się krótki wy-
kład i prezentacja polskiej szkoły, którą poprowa-
dziła dyrektorka szkoły. Uczniowie dowiedzieli się o 
nietradycyjnym sposobie nauczania według mode-
lowego programu edukacyjnego, o możliwościach 
odbywania praktyki na stażach zagranicznych, a 

także o systemie motywacji uczniów oraz motywo-
waniu do uczęszczania na lekcje poprzez konkurs 
szkolny. Zwycięska klasa, w nagrodę spędza klika 
dni na promie na morzu Bałtyckim. Nagrodę fun-
duje partnerska spółka okrętowa.
Uczniowie zapoznali się także z tradycyjnymi forma-
mi nauczania, które odbywa się w wyspecjalizowanych 
salach do nauki praktycznej zawodu. I tak zajęcia od-
bywają się w kuchni, restauracji, recepcji, pokoju ho-
telowym, biurze turystycznym. Po zwiedzeniu szkoły 
przyszedł czas na wycieczkę po uzdrowisku, którą 
poprowadziła wychowawczyni wraz z dwoma uczen-
nicami. W ten sposób czescy uczniowie dowiedzieli 
się o historii uzdrowiska i tradycjach leczniczych w 
tym regionie. Zwiedzili także piękny park uzdrowi-
skowy ze wspaniałą fontanną. Niektórzy mogli spró-

bować leczniczych wód wypływających z fontanny. 
Uczniowie zwiedzili także luksusowy, czterogwiazd-
kowy hotel Bukowy Park, po którym oprowadziła ich 
menadżerka pokazując między innymi różne rodzaje 
pokoi, część jadalną z restauracją i kawiarnią, sauny, 
basen. Kolejnym etapem wycieczki było uzdrowisko 
Wielka Pieniawa. W kompleksie znajduje się wielki 
basen, wodolecznictwo z kąpielami, magnetoterapia, 
inhalacje. Obejrzeli także niektóre pokoje, włącznie z 
pomieszczeniami jadalnymi. Na zakończenie, podczas 
kolacji, dyskutowano z kierownictwem polskiej szkoły.
Wycieczka czeskich uczniów do polskiej szkoły 
oraz oprowadzenie ich przez polskich nauczycieli, 
bardzo podobała się. A dyrektorka polskiej szko-
ły twierdziła, że nie będzie to ostatnie tego typu 
przedsięwzięcie. Równocześnie polscy i czescy na-
uczyciele dyskutowali o możliwościach współpracy 
pomiędzy szkołami, zwłaszcza w zakresie praktycz-
nej nauki. Wierzymy, że dyskusja przyniesie efekty a 
obie strony będą poszukiwać możliwości do urze-
czywistnienia form współpracy.

Nahlédli pod pokličku školy gastronomie
Zajrzeli „pod pokrywkę“ szkoły gastronomicznej

byliśmy tam

byli jsme u toho
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Kiedy zaczynali 16 lat temu, re-
alizowali jedną instalację solar-
ną rocznie. – W tej chwili są one 

tak popularne, że nawet trudno nazywać je 
innowacyjnymi, choć przecież takie są. To 
samo było z pompami ciepła, które w tej 
chwili są jednymi z najpopularniejszych 
źródeł ciepła do ogrzewania domów – mówi 
Andrzej Kwiatkowski, właściciel i prezes fir-
my „Paulan”, która naprawdę potrafi czerpać 
energię z natury.
Firma powstała w 1998 roku i od początku 
swojej działalności zajmuje się realizacją sze-
roko rozumianych prac instalacyjnych sanitar-
nych: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazo-
wych i grzewczych, zarówno tradycyjnych, jak 
i nowoczesnych opartych m.in. na kolektorach 
słonecznych i pompach ciepła. Te ostatnie co-
raz częściej wykorzystywane są nie tylko przy 
małych, ale i dużych realizacjach.
- W listopadzie 2013 roku wykonaliśmy węzeł 
cieplny w Cieplicach, którego głównym źró-
dłem ciepła są wody geotermalne. Następnie 
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej wy-
konaliśmy pompy ciepła i kolektory – opowia-
da Andrzej Kwiatkowski. – Mamy również na 
swoim koncie instalacje, które pozwoliły na 
uzykanie 100% własnej energii cieplnej w za-
kładzie „Metal” w Piechowicach. Ich źródła to 
pompy powietrze-woda oraz pompy ciepła na 
mieszankę glikolu i wody.
„Paulan” nie boi się wyzwań, bo jest firmą 
wszechstronną, która ma na swoim koncie sze-
reg realizacji. Swoich klientów obsługuje kom-
pleksowo – począwszy od doradztwa technicz-
no-ekonomicznego poprzez projektowanie, 
na wykonawstwie i serwisie kończąc. – Nasza 
firma słynie z tego, że wykonuje projekty sto-
sując rozwiązania rzadko spotykane – podkre-
śla właściciel, który wierzy głęboko, że energia 
odnawialna to nasza przyszłość.
- Jesteśmy nastawieni na duży rozwój foto-
woltaiki i mimo że rząd nie nadąża za ocze-
kiwaniami, a ostatni projekt tak zwanego 
czteropaka się rozpadł, mimo że brak jasnych 
przepisów dotyczących źródeł finansowania, 
to jednak rozmawiając z właścicielami firm 
słyszę jednoznacznie, że chcą podążać w kie-
runku źródeł odnawialnych – mówi Andrzej 
Kwiatkowski. – Przeszkodą są jednak fundu-

sze, ale są i tacy, którzy są tak zdeterminowani, 
że inwestują własne pieniądze w takie właśnie 
źródła energii.
Skoro o pieniądzach mowa, czy tzw. OZE ta-
nieją z biegiem lat, podobnie jak choćby kom-
putery? – Nie drożeją – mówi Andrzej Kwiat-
kowski – czyli realnie tanieją. Są to oczywiście 
wciąż jedne z droższych instalacji grzewczych, 
ale w eksploatacji zwracają się bardzo szybko. 
Oczywiście, każde takie źródło musi być odpo-
wiednio dobrane, ale zwrot nadwyżki następu-
je w ciągu trzech-czterech lat – dodaje.
Firma „Paulan” jest uznanym w środowisku 
partnerem i wzorcem. Dlatego stale współpra-
cuje m.in. z Powiatowym Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bielawie oraz z działającą w 
Zespole Szkół Zawodowych w Bielawie Szko-
łą Słoneczną, gdzie młodzież zdobywa wiedzę 
o wykorzystaniu nie tylko energii słonecznej, 
ale też innych źródeł energii, takich jak choćby 
pompy ciepła, biomasa. Naukę mogą tam po-
bierać także uczniowie innych szkół, jak rów-
nież pracownicy i pracodawcy firm specjalizu-
jących się w tym zakresie.
Prowadzona przez Andrzeja Kwiatkowskiego 
firma zaangażowała się również w stworzony 
przy Instytucie Automatyki Systemów Ener-
getycznych Politechniki Wrocławskiej Projekt 
CEPRIN, który ma na celu stworzenie sieci po-
wiązań pomiędzy przedsiębiorstwami sektora 
energetyki, ośrodkami badawczymi prowa-
dzącymi prace z zakresu systemów energetycz-
nych, dużymi odbiorcami energii, odbiorcami 
indywidualnymi i samorządami lokalnymi 
(gminy, powiaty), wytwórcami energii, zarów-
no dużymi, jak i lokalnymi. Z kolei w 2008 
roku wspólnie z  dr Kazimierzem Herlende-
rem z Politechniki Wrocławskiej oraz firmami 
GEDEON i  Doradztwo Ekonomiczno-Finan-
sowe Sp. z o.o. firma „Paulan” założyła Dolno-
śląski Klaster Energii Odnawialnej, którego 
cele to: dążenie do poprawy stanu środowiska 
naturalnego Dolnego Śląska, integracja przed-
siębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i 

badawczo-rozwojowych, jednostek samorzą-
du terytorialnego i instytucji czy organizacji 
wspierających rozwój energii odnawialnej i 
propagujących ideę poszanowania energii z 
terenu Dolnego Śląska. W chwili obecnej w 
Klastrze współpracuje ponad 40 podmiotów.

Anita Odachowska-Mazurek

Když začínali před 16 lety, rea-
lizovali jednu solární instalaci 
ročně. ,,V současné době jsou 

tak populární, že je těžké říkat 
jim inovativní, i když jsou. Stejné to bylo 
s tepelnými čerpadly, která jsou v současné 
době jedním z nejpopulárnějších zdrojů 
tepla pro vytápění domácností,“ říká An-
drzej Kwiatkowski, majitel a prezident fir-
my „Paulan“, která skutečně může čerpat 
energii z přírody.
Společnost byla založena v roce 1998 a od 
počátku své činnosti se zabývá realizací sa-
nitárních a instalačních prací: voda, kanali-
zace, plyn a topení, a to jak tradičními, tak i 
moderními způsoby, mezi které patří solární 
kolektory a tepelná čerpadla. Ta jsou stále čas-
těji používána nejen pro malé, ale i pro velké 
provedení.
,,V listopadu 2013 jsme prováděli rozvody 
vody v  termálních lázních v  obci Cieplice, 
hlavním zdrojem jsou geotermální vody.  
Následně společnost tepelné energetiky udě-
lala tepelná a solární čerpadla,“ říká Andrzej 
Kwiatkowski. ,,Máme rovněž na svém kontě 
instalace, které umožnily stoprocentní za-
jištění vlastním zdrojem   tepelné energie z 
elektrárny ,,Metal“  v  obci Piechowice. Jeho 
zdrojem je čerpadlo vzduch-voda a čerpa-
dla glykol-voda.“ Firma „Paulan“ se nebojí 
výzev, neboť je to společnost, která má za 
sebou řadu nejrůznějších realizací. Svým 
zákazníkům nabízí komplexní služby - od 
technického a ekonomického poradenství, 
přes návrh až po realizaci a dokončovací 
služby. ,,Naše společnost je známá tím, že 

Firma „Paulan” – energia z natury / Společnost „Paulan“ - energie z přírody
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provádí nezvyklá konstrukční řešení,“ zdů-
razňuje majitel, který je hluboce přesvědčen, 
že energie z obnovitelných zdrojů je naší bu-
doucností.
,,Zaměřujeme se na vysoký rozvoj fotovoltaj-
ků, a to navzdory skutečnosti, že vláda nedr-
ží krok s očekáváním a poslední projekt, tzv. 
čtyřstoupačka, se neuskutečnil i díky nedo-
statku jasných pravidel týkajících se zdrojů 
financování. To z  vlastní zkušenosti říkají 
podnikatelé. Od majitelů firem, s kterými ho-
vořím, slýchám, že chtějí přejít na obnovitelné 
zdroje energie,“ říká Andrzej Kwiatkowski.,,-
Překážkou jsou finanční prostředky, ale jsou 
i lidé, kteří jsou rozhodnuti, že investují své 
vlastní peníze do těchto zdrojů energie.“
Když už mluvíme o penězích, je tzv. OZE 
levnější v průběhu let podobně jako počíta-
če? ,,Ne, nezdražují se,“ říká Andrzej Kwiat-
kowski, ,,jsou tedy levnější. Jsou to samozřej-
mě dražší systémy vytápění, ale návratnost je 
zase velmi rychlá. Samozřejmě, že každý tako-
vý zdroj musí být řádně zvolen, ale nadměrný 
výnos nastane během tří až čtyř let,“ dodal.
Společnost „Paulan“ je uznávaným partnerem 
v oblasti životního prostředí. Proto neustále 
spolupracuje s Powiatowym odborným výcvi-
kovým střediskem v Bielawě a také se Střední 
školou a odborným učilištěm v Bielawě, kde 
mladí lidé získávají nejen znalosti o využití 
sluneční energie, ale i o jiných zdrojích ener-
gie, jako jsou například tepelná čerpadla nebo 
biomasa. Vědomosti mohou okamžitě získat i 
studenti z jiných škol, stejně jako zaměstnava-
telé a zaměstnanci firem specializujících se na 
tuto oblast.
Firma vedená Andrzejem Kwiatkowským 
se rovněž zabývá vytvářením projektu CE-
PRIN při Instituci automatických energe-
tických systémů na Technické univerzitě 
ve Wroclawi, jehož cílem je vytvořit síť 
mezi podniky v odvětví energetiky, vý-
zkumnými středisky provádějícími čin-
nost v oblasti energetických systémů, vel-
kými odběrateli energie, jednotlivými zá-
kazníky a místními samosprávami (obce, 
kraje), výrobci energie, jak velkými tak 
i místními. Na druhé straně v roce 2008 
společně s dr. Kazimierzem Herlenderem  
z  Wroclawské Polytechniky a společností 
GEDEON Ekonomicko-finančním pora-
denstvím s. r. o. firma „Paulan“ založila 
Dolnoslezský klastr energie z obnovi-
telných zdrojů, jehož cíle jsou: snaha o 
zlepšení situace životního prostředí v re-
gionu Dolní Slezsko, integrace podniků, 
výzkumných a vědeckých středisek, územ-
ních samosprávných celků a institucí nebo 
organizací, které podporují rozvoj obnovi-
telných zdrojů energie a poukazují na úctu 
k energiím z  oblasti Dolního Slezska. V 
současné době v klastru spolupracuje více 
než 40 společností.

Firma „Paulan” – energia z natury / Společnost „Paulan“ - energie z přírody Zestawienie aktualnych cen produktów spożywczych w Republice Czeskiej 
oraz Polsce / Srovnání aktuálních cen potravin v ČR a v PL

Stan na dzień 23 kwietnia 2014 r. / Stav ke dni 23.dubna 2014
Zastosowany kurs : 1 CZK = 0.1525 PLN (2014-04-23)

Kurz: 1 CZK = 0,1525 PLN ( 2014-04-23)

Produkt / výrobek
średnia cena 

w Republice Czeskiej/
průměrná cena v ČR

średnia cena 
w Polsce/ průměrná 

cena v PL

PIECZYWO/ PEČIVO

chleb (sztuka)/chléb (ks) 3,74 PLN (24,50 CZK) 2,50 PLN

bułka (sztuka)/houska (ks) 0,31 PLN (2,00 CZK) 0,46 PLN

NABIAŁ/ MLÉČNÉ VÝROBKY, VEJCE

masło (0,2kg)/máslo 4,42 PLN (29,00 CZK) 4,00 PLN

ser żółty (1kg)/eidam 32,79 PLN (215,00 CZK) 20,00 PLN

jajka (10 sztuk)/ vejce

( 10ks)
4,58 PLN (30,00 CZK) 5,00 PLN

jogurt owocowy (0,2l)/jogurt 
ovocný 1,68 PLN (11,00 CZK) 1,45 PLN

WARZYWA I OWOCE/ZELENINA, OVOCE

Pomidory/rajčata (1kg) 4,12 PLN (27,00 CZK) 5,00 PLN

Ogórki/okurky (1kg) 3,05 PLN (20,00 CZK) 4,00 PLN

Mleko/mléko (1l) 2,90 PLN (19,00 CZK) 2,50 PLN

Ziemniaki/brambory (1kg) 3,12 PLN (20,45 CZK) 1,80 PLN

Ryż/rýže (0,4kg) 2,82 PLN (18,50 CZK) 2,20 PLN

Makaron/makarony (0,4kg) 3,20 PLN (21,00 CZK) 2,80 PLN

Ketchup/kečup (0,5l) 3,36 PLN (22,00 CZK) 4,00 PLN

MIESO / MASO

filet z kurczaka/kuřecí filet (1kg) 17,46 PLN (114,50 CZK) 15,00 PLN

mięso mielone/mleté maso (1kg) 12,51 PLN (82,00 CZK) 12,00 PLN

Szynka/šunka (1kg) 22,80 PLN (149,50 CZK) 25,00 PLN

RYBY

Ryby/ryby (1kg) 31,26 PLN (205,00 CZK) 19,25 PLN

NAPOJE / NÁPOJE

woda mineralna/minerálka (1,5l) 2,14 PLN (14,00 CZK) 1,80 PLN

coca-cola (2l) 3,97 PLN (26,00 CZK) 5,00 PLN

Sok/džus (1l) 3,97 PLN (26,00 CZK) 4,00 PLN

Kawa/káva (0,25kg) 8,37 PLN (54,90 CZK) 8,12 PLN

Herbata (20 torebek)/čaj(20 ks) 4,58 PLN (30,00 CZK) 3,99 PLN

ALKOHOL

Piwo/pivo (0,5l) 2,06 PLN (13,50 CZK) 2,70 PLN

Wódka/vodka (0,5l) 23,62 PLN (154,90 CZK) 20,00 PLN

Wino/víno (0,75l) 11,44 PLN (75,00 CZK) 15,00 PLN

POZOSTAŁE/OSTATNÍ

Cukier/cukr (1kg) 3,05 PLN (20,00 CZK) 3,35 PLN

Olej/olej (1l) 6,10 PLN (40,00 CZK) 5,01 PLN

Papierosy (paczka) 
/cigarety(krabička) 11,44 PLN (75,00 CZK) 12,60 PLN

chipsy (duża paczka) 
/chipsy(velký sáček) 4,58 PLN (30,00 CZK) 4,50 PLN

czekolada (sztuka)/čokoláda (ks) 3,42 PLN (22,45 CZK) 2,90 PLN

Przygotowano w ramach projektu „Wstępujemy na rynek sąsiada“
Připraveno v rámci projektu Vstupujeme na trh země souseda – OFIM/Bonton
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Tentokrát jsme navštívili generál-
ního ředitele Třineckých železá-
ren Jana Czudka

Pane řediteli, jste jednou z největších firem 
v regionu v blízkosti polských hranic. Máte 
nějaké aktivity také v Polsku?
V Polsku sídlí jedna z našich dceřiných společ-
ností firma Metalurgia S. A. Radomsko, která 
je největším producentem nízkouhlíkového 
zinkovaného drátu v Polsku. Dalšími význam-
nými produkty výrobního portfolia jsou hře-
bíky, svařovací drát, tažený drát, žíhaný drát a 
služby moření a fosfátování. V loňském roce 
Metalurgia S. A. Radomsko prodala téměř 35 
tisíc tun hotových výrobků. Ve firmě se 140le-
tou tradicí pracuje téměř 300 zaměstnanců. 

Jakými nejzávažnějšími inovacemi prošel 
největší výrobce taženého drátu v  Polsku 
v posledních letech? 
Od roku 2009, kdy se stala naší dceřinou 
společností, postupně investuje do moderni-
zace tak, aby zachovala v rámci Evropy svou 
konkurenceschopnost. V loňském roce jsme 
instalovali tříbubnový tažný stroj pro výrobu 
taženého drátu v rozměrech od 4,5 do 14 mm. 
Moderní zařízení nahradilo tři zastaralé stroje 
a je prvním krokem na postupné cestě k obno-
vě a modernizaci tažírenského parku.

Významným posunem bude poří-
zení dvou tažných strojů, díky nimž 
dojde k výraznému zvýšení kvality 
taženého drátu a ke zvýšení efek-
tivity. Počet tažných strojů po této 
investici klesne z 29 na 15. 

Třinecké železárny významně 
ovlivňují životní prostředí. Jakým 
způsobem přírodě kompenzujete 
to, co z ní berete?
Od roku 1996 investovaly TŽ do 
ekologických projektů 5,5 miliard 
korun. V  roce 2013 jsme zahájili 
dalších 12 investic za více než 2,6 
miliardy korun, jejichž dokonče-
ní plánujeme na konec roku 2015. 
Díky nim klesne současný objem 
vypouštěného prachu do ovzduší 
asi o třetinu.

Navíc jste se nedávno dobrovol-
nou dohodou s  ministerstvem ži-
votního prostředí zavázali k  řadě 
činností, mezi něž patří…
Milion korun pro město na čištění 
komunikací, milion ročně na výsad-
bu stromů, financování ozdravných 
pobytů dětí z regionu a řada dalších. 

V areálu Železáren jsme 
si všimli, že s  masivní 
výsadbou jste začali už 
letos 
Se žáky místních základ-
ních škol jsme v  areálu 
železáren vysadili prv-
ních 300 stromů, kromě 
toho připravujeme pro-
jekt na rozsáhlou výsad-
bu stromů kolem areálu 
tak, aby průmyslovou 
zónu přirozeným způso-
bem hustou zelení oddě-
lily od města a vytvořily 
jakýsi zelený filtr, který 
od prachu ochrání. 

Jako největší výrobce 
oceli v  republice jistě 
plánujete další rozvoj a 
investice do moderni-
zace zařízení. Jaké vás 
čekají v nejbližší době?
K nejvýznamnějším 
v  posledním roce patří 
investice do projektu In-
jektáže práškového uhlí 
do vysokých pecí (PCI – 
Pulverized Coal Injecti-
on), což je nejmodernější 

technologie výroby železa, jejíž efekty jsou jak 
ekologické, tak ekonomické. Do vysokých pecí 
se vhání práškově namleté uhlí, což nahrazuje 
část koksové vysokopecní vsázky.

A v letošním roce?
Dokončíme modernizaci kontidrátové válco-
vací tratě a zahájíme provoz zcela nové loupací 
a zušlechťovací linky pro tyčovou ocel. Drát 
a tyčová ocel patří k našim nejprodávanějším 
výrobkům. Každá z těchto tří jmenovaných in-
vestic si vyžádala náklady ve výši 700 milionů 
korun. 

Jiří Daniel

Tym razem odwiedziliśmy dy-
rektora generalnego Trzyneckiej 
Huty Stali Jana Czudka.

Panie dyrektorze, zarządzacie jedną z naj-
większych firm  w regionie, który jest blisko 
granic z Polską. Czy prowadzicie działania 
na rynku polskim?
W Polsce mamy siedzibę naszej spółki cór-
ki METALURGIA SA Radomsko, która jest 
największym producentem w Polsce nisko-
węglowego ocynkowanego drutu. Kolejnymi 
kluczowymi produktami firmy są: gwoździe, 
druty spawalnicze, druty ciągnione, druty 
stalowe, usługi trawienia i fosforanowania. 
W ubiegłym roku Metalurgia SA Radomsko 
osiągnęła sprzedaż na poziomie 35 tysięcy 

OCEL /STAL TŘINEC RADOMSKO 

Jan Czudek - dyrektor generalny
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PODNĚTY PODNIKATELŮ
(BOGUSZYN – HOTEL METRO) 22. května 
2014 se v  polském Boguszyne vzdáleném 3 km 
od Klodska konala závěrečná konference projektu 
„Ekonomická propagace v česko-polském příhra-
ničí“. Konference se účastnili zástupci polských or-
ganiza
cí, mimo jiné i starosta obce Klodska Stanisław Lon-
gawa , dále zástupci partnera projektu – Mikroregio-
nu ychnovsko včetně místostarostky Rychnova nad 
Kněžnou Michaely Zimové, zástupci hospodář-
ských komor obou států včetně zástupců z řad pod-
nikatelů. Výpravu českých podnikatelů zorganizoval 
Vladimír Hulman (Sdružení pro česko-polskou 
spolupráci Rychnov n. K.). 
Polsko – české centrum podnikání Bonton se síd-
lem v  Rychnově nad Kněžnou prezentovalo na 
konferenci své zkušenosti v podpoře podnikání 
v tomto regionu, zprostředkovávání kontaktů mezi 
podnikateli a středními odbornými školami jak 
v Polsku, tak v České republice. Svůj prostor dostal 
časopis Inovace, který byl k dispozici všem účastní-
kům konference.
Podněty a nápady pro vznik vzájemné spolupráce 
zde přednesli podnikatelé z okolí Rychnovska. Mezi 
nimi Jan Ešpandr ze Zooproduktu v Týništi nad Or-
licí, Pavel Tichý z Farmy Tichý a spol.a.s. ze Záměle 
a Jan Šauer z firmy Energo Turbo ze Semechnice. 
Prezentovali zde své zkušenosti, diskutovali o mož-
nostech podpory podnikání v tomto regionu, o no-
vých finančních perspektivách a v neposlední řadě 
o navázání nových kontaktů pro budoucí spolupráci 
v podnikání.  
  Cílem konference byla prezentace výsledků projek-
tů, výměna zkušeností a poskytnutí příležitosti pro 
navázání kontaktů mezi podnikateli z České repub-
liky a Polska. 

Yveta Seibertováová

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
22 maja 2014 w polskim Boguszynie, niecałe 3 
kilometry od Kłodzka odbyła się konferencja 
podsumowująca projekt: „Wsparcie gospodarcze 
na czesko-polskim pograniczu”.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 
polskich organizacji, między innymi burmistrz 
Kłodzka Stanisław Longawa, przedstawiciele 
partnera projektu – Mikroregion Rychnowsko z 
zastępczynią burmistrza Rychnowa p. Michaely 
Zimove, przedstawicielami izb gospodarczych 
z obu państw. Udział czeskich przedsiębiorców 
zapełnił Vladimir Hulman ze stowarzyszenia do 
spraw czesko-polskiej współpracy w Rychnowie).
Polsko-czeskie centrum przedsiębiorczości Bon-
ton z siedzibą w Rychnowie zaprezentowało 
na konferencji swoje doświadczenia w zakresie 
wspierania przedsiębiorczości w tym regionie, 
pośredniczeniu w kontaktach pomiędzy polski-
mi i czeskimi przedsiębiorcami, a także pomiędzy 
szkołami średnimi w Polsce i Republice Czeskiej. 
Swoje miejsce znalazło również polsko-czeskie 
czasopismo „Innowacje na czesko-polskim po-
graniczu”, które było dostępne dla wszystkich 
uczestników.
Bodźce i pomysły do wzrostu wzajemnej współ-
pracy zaprezentowali przedsiębiorcy z regionu 
Rychnowa. Między innymi Jan Ešpandr z firmy 
ZOOPRODUKT, Pavel Tichy z firmy FARMA 
TICHY, Jan Šauer z firmy ENERGO TURBO. 
Prezentowali swoje doświadczenia oraz dysku-
towali o możliwościach wsparcia przedsiębior-
czości w tym regionie, o nowej perspektywie fi-
nansowej i nawiązywaniu nowych kontaktów dla 
przyszłej współpracy.
Celem konferencji było zaprezentowanie wyników 
projektu, wymiana doświadczeń oraz stworzenie 
możliwości do nawiązania kontaktów pomiędzy 
przedsiębiorcami z Polski i Czeskiej Republiki.

OCEL /STAL TŘINEC RADOMSKO 

ton gotowych produktów. W firmie ze stucz-
terdziestoletnią tradycją  pracuje prawie 300 
osób.

Jakie najważniejsze innowacje przeprowa-
dzono w ostatnich latach, w największym 
polskim zakładzie produkującym drut cią-
gniony?
Od roku 2009, kiedy utworzyliśmy spółkę cór-
kę, regularnie inwestujemy w zakład, tak aby w 
Europie zachowała swoją konkurencyjność. W 
roku ubiegłym zainwestowaliśmy w trójbębnową 
ciągarkę do wyrobu drutu ciągnionego w roz-
miarach od 4,5 milimetrów do 14 milimetrów. 
Nowoczesne urządzenie zastąpiła trzy maszyny 
starego typu. Jest to pierwszy krok w kierunku 
odnowienia i modernizacji parku maszynowego 
ciągarek drutu. Ważnym elementem będzie za-
kupienie dwóch ciągarek, dzięki czemu znacznie 
zwiększona zostanie jakość i efektywność pro-
dukcji drutu ciągnionego. 

Trzynecka huta znacząco wpływa na środo-
wisko naturalne. W jaki sposób rekompen-
sujecie straty, które powodujecie w środowi-
sku naturalnym?
Od roku 1996 huta zainwestowała 5,5 miliar-
dów koron w projekty ekologiczne. W roku 
2013 rozpoczęliśmy kolejnych 12 inwestycji na 
ponad 2,6 milionów koron. Zakończenie tych 
inwestycji planujemy na rok 2015. Dzięki reali-
zacji inwestycji, ilość wypuszczanego pyłu do 
powietrza, spadnie o jedną trzecią.

Stosunkowo niedawno podpisaliście dobro-
wolną umowę z Ministerstwem Ochrony 
Środowiska, z której wynika, że zobowiąza-
liście się do ...
Miliona koron na porządkowanie ulic miej-

skich, milion koron rocznie na sadzenie drzew, 
finansowanie pobytów zdrowotnych dzieci 
pochodzących z naszego regionu oraz wiele 
innych.

Na terenie huty zwróciliśmy uwagę, że pro-
jekt dotyczący sadzenia roślinności rozpo-
częliście już w tym roku?
Z uczniami miejscowych szkół podstawowych 
na terenie huty posadziliśmy już trzysta drzew. 
Drzewa sadzimy według określonego projektu, 
który zakłada stworzenie gęstego pasa zieleni, 
okalającego strefę przemysłową w ten sposób, 
aby tworzył naturalny, zielony filtr chroniący 
od pyłu.

Jako największy producent stali w Republice 
Czeskiej planujecie dalszy rozwój oraz in-
westowanie w nowoczesne urządzenia. Jakie 
inwestycje czekają Was w najbliższej przy-
szłości?
Najważniejszym projektem w ostatnim roku 
jest inwestycja w proszkowany węgiel do pie-
ców wysokotemperaturowych, co jest najno-
wocześniejszą technologią produkcji żelaza 
– korzyści są zarówno ekologiczne jak i ekono-
miczne. Do pieców wysokotemperaturowych 
wsypuje się sproszkowany węgiel, co zastępuje 
część koksowania w piecach wysokotempera-
turowych. 

A w tym roku?
Ukończymy modernizację linii do walcowania 
oraz rozpoczniemy całkowicie nową linię do 
czyszczenia i obróbki prętów stalowych. Drut 
i pręty stalowe są naszymi najlepiej sprzedawa-
nymi produktami. Każda z tych trzech wymie-
nionych inwestycji wygenerowała nakłada w 
wysokości ponad 700 milionów koron.
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Funkcjonowanie na Jednolitym 
Rynku Europejskim wymaga od 
przedsiębiorców nieustanne-

go podnoszenia standardów swoich usług 
oraz produktów, tak aby móc skutecznie 
konkurować na lokalnym oraz między-
narodowym rynku. Rozwój firmy zależy  
w dużej mierze od zwiększenia jej inno-
wacyjności oraz uzyskania stabilnej pozy-
cji na rynku, co w dłuższej perspektywie 
umożliwia przetrwanie słabszej koniunk-
tury lub rozszerzanie, czy też zmianę pro-
filu działalności. Bez wątpienia uzyskanie 
przewagi na rynku oraz podnoszenie kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa to istotne 
czynniki, na których zależy przeważającej 
części przedsiębiorców. Sprzyjające wa-
runki ku temu tworzy skoncentrowanie 
przedsiębiorstw reprezentujących ten sam 
region lub zbliżone branże w jedną insty-
tucję czy też organizację reprezentującą 
ich wspólne interesy, która może przybrać 
formę klastra. 
Od kilku lat w polskiej części Euroregionów 
przygranicznych Glacensis oraz Nysa obser-
wujemy wzrost ilości działających klastrów. 
Świadczy to o tym, że lokalni przedsiębior-
cy dostrzegają coraz więcej zalet płynących 
ze wzajemnej kooperacji i idea współpracy 
oraz podejmowania wspólnych inicjatyw na 
rzecz zbliżonych interesów zyskuję większą 
liczbę zwolenników. Obecnie w dwóch Eu-
roregionach zlokalizowanych przy granicy 
z Republiką Czeską funkcjonują między 
innymi następujące klastry: Dolnośląski 
Klaster Turystyczny, Dolnośląski Klaster 
Energii Odnawialnej, Klaster Innowacyjny 
dla Zdrowia - Sudety, Klaster Wytwórców 
Regionalnych oraz Klaster „Wałbrzyskie 
Surowce”. Obecnie najgłośniej mówi się  

o utworzeniu Karkonosko-Izerskiego Kla-
stra Turystycznego, Geotermalnego Klastra 
Turystycznego Aglomeracji Wałbrzyskiej 
oraz Klastra Kamieniarskiego w Strzegomiu. 
Należy zwrócić uwagę, że istotną role we 
wzmacnianiu idei klasteringu w regionie 
przygranicznym pełnią lokalne władze 
samorządowe, które mając świadomość 
korzyści wynikających z funkcjonowania 
klastrów kreują politykę mającą na celu 
mobilizację podmiotów gospodarczych 
do nawiązania współpracy w ramach kla-
strów. To właśnie Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego przeprowadził w 2013 i 
2014 otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Dolno-
śląskiego z zakresu działalności wspoma-
gającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości. 

Poniżej podmioty realizujące projekty, zlokali-
zowane w Euroregionie Glacensis.
Inicjatywa Klastrowa „Wołowina Sudecka” 
– Stowarzyszenie Fundusz Lokalny Masywu 
Śnieżnika, Klaster „Wałbrzyskie Surowce” 
– surowce dla zaawansowanych technologii 
materiałowych – Agencja Rozwoju Regio-
nalnego „AGROREG” S.A. , Klastry przed-
siębiorstw społecznych – Fundacja Merkury, 
Klaster Innowacyjny dla Zdrowia - Sudety 
jako sieć współpracy podmiotów z sektora tu-
rystyki uzdrowiskowej – Klaster Innowacyjny 
dla Zdrowia – Sudety, Internacjonalizacja i 
ekspansja Klastra Centrum Technologii Ener-
getycznych – OTS Wolna Przedsiębiorczość, 
Klaster Kamieniarski - od konkurencji do ko-
operacji – Fundacja „Bazalt”, Rozwój poten-
cjału konkurencyjnego Dolnośląskiego Kla-
stra Energii Odnawialnej na rynku lokalnym 
oraz międzynarodowym – Dolnośląski Klaster 
Energii Odnawialnej.
Przytoczone fakty obrazują, że idea klastrów 
trafiła na podatny grunt i w kolejnych latach 
możemy obserwować dalszy rozwój klastrów 
w regionie pogranicza polsko-czeskiego. 

Existence jednotného evropském 
trhu vyžaduje na  podnikatelích  
neustálé zvyšování úrovně služeb 

a produktů tak, aby byli schopni 
účinně soutěžit na místním i mezinárodním 
trhu.  Vývoj společnosti závisí především 
na míře inovačních prvků a získání stabilní 
pozice na trhu, což v  dlouhodobém hori-
zontu  umožňuje přežití poklesu produkce 
nebo rozšíření či změny profilu společnos-
ti. Není pochyb o tom, že získaní výhod na 
trhu a zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

Klastry synonimem sukcesu polsko-czeskiego pogranicza
Klastry – synonymum úspěchu spolupráce na polsko-českém pohraničí
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jsou důležitými faktory, které ovlivňují čin-
nost většiny podnikatelů.  K udržení těchto 
faktorů výrazně pomáhá  sjednocení společ-
ností v regionu  zaměřených na  stejné nebo 
podobné odvětví do jedné instituce nebo 
organizace zastupující jejich společné zájmy 
např. formou klastru.
Již několik let v polské části Euroregionu Glace-
nis nebo Euroregiounu Nysa pozorujeme nárůst 
počtu existujících klastrů. To ukazuje, že místní 
podnikatelé vnímají  další výhody plynoucí ze 
vzájemné spolupráce. S velkým zájmem jsou 
přijímány především nápady ohledně spoluprá-
ce a  společných iniciativ. V současné době ve 
dvou Euroregionech v blízkosti hranic s Českou 
republikou provozují své aktivity mimo jiné ná-
sledující klastry : Dolnoslezský turistický klastr, 
Dolnoslezský klastr pro obnovitelnou energii, 
klastr Inovace v oblasti zdraví – Sudety, klastr 
lokálních výrobců a klastr- Wałbrzyské suroviny.  
V současné době se nejvíce hovoří o vytvoření 
Krkonošsko – jizerského turistického klastru, 
dále o Geotermálním turistickém klastru ve wal-
břišské oblasti a o klastru kameníků v Strzego-
miu.
Je třeba podotknout, že důležitou roli ve tvorbě 
klastrů v příhraničním regionu mají místní sa-
mosprávy, které jsou si vědomé výhod plynou-
cích z existence klastrů a možnosti  mobilizovat 
obchodníky ke spolupráci v rámci klastrů. V 
roce 2013 a 2014 Rada  Dolnoslezského Vojvod-
ství otevřela soutěž  v realizaci veřejných úkolů 
pro Dolnoslezský region v rozsahu činností, kte-
ré podporují hospodářský rozvoj včetně rozvoje 
podnikání.
Zde jsou subjekty realizující projekty , které se 
nacházejí v Euroregionu Glacenis .
•  Klastr „Wołowina Sudecka” – Sdružení místní-

ho fondu masivu Śnieżnika ( Kralický Sněžník) 
•  Klastr „Wałbrzyskie Surowce”- suroviny pro 

pokročilé technologie - Agentura pro regionál-
ní rozvoj „AGROREG „ SA

• Klastry podnikatelů - Nadace pro Mercury
•  Klastr Inovace v oblasti zdraví – Sudety, síť spo-

lupráce v oblasti rekreační turistiky
•  Internacionalizace a rozšíření klastru Centrum 

technologií v oblasti energetiky - OTS svobod-
né podnikání 

•  Klastr kameníků - od konkurence ke spoluprá-
ci - Nadace „Bazalt „ („Čedič“)

•  Rozvoj konkurenčního potenciálu Dolnoslez-
ského klastru v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie na místních a mezinárodních trzích 

Fakta ukazují, že myšlenka klastrů padla na živ-
nou půdu a v následujících letech budeme pozo-
rovat další rozvoj klastrů v regionu česko – pol-
ského pohraničí.

Tomasz Charkot

Klastry synonimem sukcesu polsko-czeskiego pogranicza
Klastry – synonymum úspěchu spolupráce na polsko-českém pohraničí

Jediná prodejna v ČR, 
která má vystavené kočáry

(TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ) „Hon-
zíku!“ volali lidé vyděšení při 
zabíjačce na dvorku v  Javornici, 

když se v nervózním prostředí pětiletý Hon-
zík schoval pod koně, z kterého měli všichni 
respekt. Jako by se v  tu chvíli zastavil čas a 
nervozita ze dvorku odkráčela. Právě tuto 
chvíli si dnes třiapadesátiletý Ing. Jan Ešpan-
dr vybavil první, když jsem se ho zeptal na 
vznik jeho lásky ke koním.
Jenže, to byl hluboký socialismus a z koníčka 
se postupně stával kůň. Pracoval jako zootech-
nik, prohluboval si svoji jezdeckou všestran-
nost. Když jsem se do příběhu manželů Jana 
a Lenky Ešpandrových zaposlouchal, pochopil 
jsem, že Jan jednoduše řečeno v  socialismu 
„přečníval“, což tehdejší režim muselo dráždit. 
(Úspěch se dodnes neodpouští!) Logicky šel 
tedy po roce 1989 vlastní cestou.
V  září 1992 otevřel v  Rychnově prodejnu 
ZOOPRODUKT. To byl ale jen začátek jeho 
podnikání. Úzká specializace na koně a jez-
dectví potřebovala něco jiného než jen základ-
ní nabídku jezdeckých potřeb a sedlářských 
oprav.
Velkým signálem k  inovativnímu  rozvoji fir-
my bylo oslovení italskou firmou TATTINI 
(vznik firmy 1860), která nabídla Ešpandrom 
výhradní zastoupení pro Českou republiku 
(spolupracují dodnes). Tím se výrazně rozší-
řil sortiment a bylo potřeba podstatně větších 

prodejních a skladových potřeb. Do sortimen-
tu se dostala například i kyselina hyaluronová 
proti bolestem kloubů pro koně i pro lidi. 
U kruhového objezdu v Týništi, kde ze silnice od 
Hradce Králové do Ostravy můžete odbočit na 
Borohrádek a Pardubice, stojí bývalá továrnička, 

v níž je řada obchodních organizací. Mezi nimi 
na ploše 1 600 m2 ZOOPRODUKT – Ešpandr s. 
r. o. Prodejní plochou se řadí mezi největší pro-
dejny celého sortimentu pro jezdce parkurů, vše-
strannosti, vozatajství, westernového a trekkin-
gového ježdění, a to v provedení profi i hobby. 
Prošli jsme se prodejnou a spatřili sedla, uzdy, 
postroje, dečky pod sedla a další vybavení 
„koňáků“. Překvapilo nás také pět vystavených 
zbrusu nových kočárů. „Jsme jediná prodej-
na, která má kočáry vystavené“, tvrdí majitel 
prodejny, který je sám výborným všestranným 
jezdcem a nositelem ocenění České jezdecké 
federace za podporu jezdeckého sportu.
Manželé Ešpandrovi se věnují koním a své-
mu koňskému podnikání po všechen svůj čas. 
Mají skvělou klisnu Kamerik, která budila ob-
div již také v Německu, Polsku i Francii. Sou-
těžila s nejlepšími koňmi a jezdci světa a vedla 
si více než dobře. Jezdí na závody, na setkání 
koňáků nebo jen tak do přírody kolem Olešni-
ce mezi Týništěm a Rychnovem nad Kněžnou.  

Jiří Daniel a Yveta Seibertová

POLSKO – ČESKO 
seniorů v šachu na 40 šachovnicích

utkají se účastníci festivalu v Polanici Zdroj 
a v Rychnově nad Kněžnou

22. 8. 2014 v 16 hodin v Polanici Zdroj

POLSKO-CZESKI 
turniej szachowy seniorów na czterdziestu 

szachownicach.
Uczestnicy spotkają się 

w Polacnicy Zdroju i w Rychnowie.
22.08.2014, o godzinie 16:00, Polanica Zdrój

Mikroprojekt Euroregionu Glacensis
Šachy Rychnov - Radkow

Realizuje Region Panda a Gminne CKSiT Radkow

V  roce 1992 bylo v  ČR cca 18 tisíc koní. 
V roce 2014 je to již asi 75 tisíc koní.

www.zooprodukt.cz lub www.zooprodukt.com
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(DZIERŻONIÓW) Potężne ko-
mory bezodbiciowe, w których 
bada się, czy samolot, pociąg czy 

samochód nie zakłóca pracy in-
nych urządzeń elektronicznych produkowane 
są w Dzierżoniowie. Frankonia Poland, firma 
z 19-letnim stażem jest jednym ze światowych 
liderów – producentów i dostawców pomiesz-
czeń ekranowych i komór bezodbiciowych na 
rynku EMC. 
Gdy dziewiętnaście lat temu Krzysztof Zawadz-
ki, prezes firmy, postanowił otworzyć Technikę 
Szpitalną BIS, dzisiejszą Frankonię Poland Sp. z 
o.o., to choć jego pierwsza firma Technika Szpita-
la z powodzeniem funkcjonowała już pięć lat na 
rynku, miał pewne obawy. Nic dziwnego, pomysł 
budowania komór do pomiaru kompatybilności 
elektromagnetycznej był tak innowacyjny, że dla 
wielu wręcz szalony. 
Co to takiego? Kompatybilność elektroma-
gnetyczna jest jednym z najważniejszych po-
jęć związanych z urządzeniami pracującymi 
w zakresie wielkich częstotliwości. – Urzą-
dzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą 
się nawzajem zagłuszać ani zakłócać pracy 
urządzeń zewnętrznych – wyjaśnia Krzysz-
tof Zawadzki. – Jeśli na przykład słuchamy 
radia, a ktoś włączy odkurzacz wątpliwe-
go pochodzenia, w radiu zaczyna buczeć. 
Oznacza to, że urządzenia te nie mają kom-
patybilności elektromagnetycznej między 
sobą. Zdarzało się, że w wyniku zakłóceń 
powodowanych przez radary, na niektórych  
lotniskach otwierały się poduszki powietrz-

ne w samochodach, bo są one sterowane 
elektronicznie.
Aby urządzenie elektroniczne mogło trafić na 
rynek, należy sprawdzić, jakie fale elektomagne-
tyczne będzie emitowało. Możliwe jest to jedynie 
w bezodbiciowej komorze, do której nie docie-
rają żadne fale z zewnątrz mogące zakłócić po-
miar. W tych warunkach antena zbiera fale elek-
tromagnetyczne bezpośrednio od urządzenia, 
przekazując je do analizy komputerowej. Ściany 
hali wyłożone są specjalnymi stożkami, aby fale 
nie odbijały się, co prowadziłoby do powstania 
chaosu. 
Komory, w których sprawdza się samochody, 
autobusy, pociągi, a nawet samoloty dzierżo-
niowska firma buduje już od 1995 roku. – Gdy 
zakładaliśmy firmę, w Polsce nikt jeszcze nie 
miał o tym pojęcia, uczyliśmy się od niemieckich 
przyjaciół z firmy Frankonia – wspomina prezes. 
Rozpoczynali od budowy małych komór. Nie 
było oczywiście od razu różowo. W 1996 roku 
mieli do zrealizowania tylko dwa kontrakty. Aż 
w 1999 roku przyszło zlecenie na zdecydowanie 
większą komorę o wymiarach 45x35x17 m dla 
niemieckiej firmy Krauss-Maffei. – Wtedy po raz 
pierwszy naprawdę się bałem. Myślałem, że moja 
firma po czterech latach działalności skończy 
swój żywot – wspomina. Ale Krzysztof Zawadz-
ki lubi wyzwania. Przyznaje się, że zakończenie 
skomplikowanego zamówienia z sukcesem jest 
dla niego ważniejsze niż pieniądze, które na nim 
zarobi. Zlecenie dla Krauss-Maffei zrealizowa-
li bez problemów. Potem kontraktów już tylko 
przybywało. Zaczęli produkować komory-gi-

(TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ) „Honzi-
ku!” – wołali przestraszeni ludzie na 
dworze w Javornici, gdzie pięcioletni 

Honzik schował się za konia, którego wszyscy bali 
się. W tej właśnie chwili, ponad pięćdziesięcioletni 
inżynier Jan Ešpandr, przypomniał sobie te zdarze-
nie, kiedy zapytałem go o jego miłość do koni.
To był głęboki socjalizm i konik powoli przeobrażał się 
w konia. Pracował jako zootechnik, doskonalił swoją 
jazdę konną. Gdy się wsłuchałem w historię małżeń-
stwa Jana i Lenky Ešpandrovych, zrozumiałem, że 
Jan ten tak zwany socjalizm przeczekał, że ówczesny 
system mu wyraźnie doskwierał. (Z sukcesu do dzisiaj 
nie rezygnuje) Po roku 1989 konsekwentnie kroczył 
swoją drogą. W roku 1992 otworzył w Rychnowie 
sklep ZOOPRODUKT. To był początek jego przed-
siębiorczości. Wąska specjalizacja ukierunkowana na 
konie i jeździectwo potrzebowała czegoś więcej niż 
tylko naukę jazdy na koniu i naprawę osprzętu. 
Sygnałem do innowacyjnego rozwoju firmy było za-
proponowanie przez włoską firmę TATTINI (firma 
powstała w roku 1860) wyłącznego przedstawiciel-

stwa na Czechy (współpraca trwa do dziś). Z tego po-
wodu wyraźnie powiększył się asortyment i koniecz-
ne stało się zwiększenie liczby punktów sprzedaży i 
powierzchni magazynowych. W ofercie znalazł się na 
przykład kwas hialuronowy stosowany jako środek 
przeciwbólowy dla koni i także dla ludzi.
Na rondzie w Týništi, na trasie Hradec Kralove – 
Ostrawa, skręcając w kierunku Borohradku i Pardu-
bic stoi stara fabryka, w której mieści się dużo pod-
miotów gospodarczych. Między nimi, na powierzch-
ni 1600 m. kw., znajduje się także ZOOPRODUKT 
– Ešpandr sp. z o.o. Powierzchnia hurtowni jest jedną 
z największych wśród hurtowni oferujących wypo-
sażenie do uprawiania skoków konnych, jeździectwa 
wszechstronnego, powożenia, jeździectwa westerno-
wego i trekkingowego zarówno dla profesjonalistów 
i hobbystów.

Szliśmy przez sklep i podziwialiśmy siodła, uzdy, derki 
pod siodła i wiele innych. Zadziwiło nas również wy-
stawionych pięć nowych bryczek. „Jesteśmy jedynym 
sklepem, który ma ekspozycję bryczek” – twierdzi 
właściciel sklepu, który jest sam wybornym jeźdźcem 
i nagrodzonym przez Czeską Federację Jeździecką za 
wsparcie jeździectwa.
Małżonkowie Ešpandrovi poświęcają koniom oraz 
biznesowi końskiemu cały swój czas. Posiadają wspa-
niałą klacz Kamerik, która budziła podziw także w 
Niemczech, Polsce, Francji. Zwyciężała z najlepszymi 
końmi i dżokejami świata. 

Jedyny sklep 
w Czeskiej Republice, 
gdzie wystawione są 

bryczki

  Światowy lider innowacji z Dzierżoniowa
Světový lídr v oblasti inovací z obce Dzierzoniow

W roku 1992 roku w Czeskiej Republice było osi-
emnaście tysięcy koni. W roku 2014  było już około 
75 tysięcy koni. 

www.zooprodukt.cz lub www.zooprodukt.com
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ganty, m.in. do pomiaru kompatybilności naj-
szybszego pociągu TGV czy samolotów.

Produkują dla największych światowych marek
Frankonia Poland Sp. z o.o. produkuje głów-
nie na eksport. Realizuje zamówienia dla 
najlepszych światowych marek, m.in. dla 
firm BMW, Volkswagen, Mitsubishi, Opel, 
Daimler Benz-Mercedes, Nokia, Motorol-
la, Samsung, Sony Ericsson, Bosch, Philips. 
Wszystkich odbiorców nie sposób wyliczyć, 
od początku działalności firmy było ich na-
prawdę wielu. W ciągu blisko 20 lat firma 
wysyłała swoje komory do pomiarów EMC 
do Niemiec, Włoch, Francji, Austrii, Czech, 
Litwy, Łotwy, Hiszpanii, Turcji, Grecji, Wę-
gier, Danii, Belgii, Szwecji, Holandii, Ma-
roko, Izraela, Australii, Stanów Zjednoczo-
nych, Chin i Indii. 
– Muszę przyznać, że przez te lata nie straciliśmy 
ani jednej chwili. Było różnie – raz lepiej, raz go-
rzej, ale dziś mogę śmiało stwierdzić, że podąża-
my linią prostą, rozwijamy się i może być tylko 
lepiej – mówi Krzysztof Zawadzki. 

Anna Augustyniak

Výkonné bezodrazové komory, ve 
kterých se  zkoumá, zda letadlo, 
vlak nebo auto neruší provoz ji-

ných elektronických zařízení, jsou vyráběny 
v obci Dzierżoniow. Frankonia Poland, spo-
lečnost s 19letou tradicí, je jedním ze světo-
vých lídrů, výrobců a dodavatelů obrazových 
místností a bezodrazových komor EMC na 
trhu.
Když se před devatenácti lety prezident spo-
lečnosti Krzysztof  Zawadzki rozhodl uvést do 
provozu firmu  Nemocniční technika BIS, sou-
časná společnost Frankonia Poland Sp. z o.o., 
měl určité obavy, přestože  firma Nemocniční 
technika již  fungovala pět let na trhu. Nebylo 
divu, neboť myšlenka na vybudování komory 
pro měření elektromagnetické kompatibility 
byla natolik  inovativní, že mnoho lidí ji ozna-
čilo jako šílenou.
O co vlastně jde? Elektromagnetická kompatibi-

lita je jedním z nejdůležitějších pojmů spojených 
se zařízeními pracujícími v rozsahu vysokých 
frekvencí. „Elektrická a elektronická zařízení se 
nemohou vzájemně rušit ani narušovat funkci 
externích zařízení,” říká Krzysztof Zawadzki. 
„Posloucháme-li např. rádio a někdo zapne vysa-
vač pochybného původu, rádio začne bzučet. To 
znamená, že tato zařízení nemají elektromagne-
tickou kompatibilitu mezi sebou. Stalo se např., 
že se v automobilech otevíraly samovolně airbagy 
při průjezdu v blízkosti letišť, neboť reagovaly na 
elektronické impulsy z letiště.”

Před uvedením elektronických výrobků na trh je 
nutno ověřit, jaké elektromagnetické vlny bude 
vysílat. To je možné pouze v bezodrazové ko-
moře, do které nepronikají žádné vlny z vnějšího 
prostoru, které by mohly narušit měření. Za těch-
to podmínek anténa shromažďuje elektromagne-
tické vlny přímo ze zařízení a předává je k počí-
tačovému vyhodnocení. Stěny sálu jsou obloženy 
speciálními kužely, od kterých se neodráží vlny, 
což by vedlo k chaosu.
Komory, ve kterých se kontrolují auta, 
autobusy, vlaky a dokonce i letadla, sta-
ví společnost v obci Dzierżoniow již od 
roku 1995. „V době zakládání firmy ne-
měl v Polsku o této metodě nikdo tušení, 
učili jsme se od německých přátel ze spo-
lečnosti Frankonia,” vzpomíná prezident 
společnosti. „Začali jsme stavbou malých 
komor. Samozřejmě, začátky nebyly leh-
ké. V roce 1996 jsme realizovali pouze dvě 
smlouvy. Až v roce 1999 jsme dostali za-
kázku na mnohem větší komoru s rozměry 

45x35x17 metrů pro německou společnost 
Krauss - Maffei. Tenkrát jsem se opravdu 
bál. Myslel jsem, že moje společnost po 
čtyřech letech své existence skončí,” vzpo-
míná prezident společnosti. Ale Krzysztof 
Zawadzki má rád výzvy. Přiznává, že do-
končení komplikovaného zadání je pro něj 
důležitější než peníze, které Vám taková 
zakázka přinese. Zakázka byla realizovaná 
bez problémů. Potom se se zakázkami roz-
trhl pytel. Začaly se vyrábět obří komory, 
včetně měření slučitelnosti nejrychlejšího 
TGV vlaku nebo letadel.

Produkce pro největší světové značkyFran-
konia Poland Sp. z o.o. především expor-
tuje. Realizuje zakázky předních světových 
značek, včetně firem BMW, Volkswagen, 
Mitsubishi, Opel, Daimler Benz, Merce-
des, Nokia, Motorolla, Samsung, Sony 
Ericsson, Bosch, Philips. Celkový počet 
odběratelů nelze vyčíslit, od počátku exi-
stence společnosti jich bylo opravdu mno-
ho. V průběhu téměř 20 let společnost 
exportovala své měřicí komory EMC do 
Německa, Itálie, Francie, Rakouska, České 
republiky, Litvy, Lotyšska, Španělska, Tu-
recka, Řecka, Maďarska, Dánska, Belgie, 
Švédska, Nizozemí, Maroka, Izraele, Aus-
trálie, Spojených států, Číny a Indie.
„Musím se přiznat, že v průběhu let jsme nepro-
marnili ani jediný okamžik. Bylo to všelijaké,  ně-
kdy lepší, někdy horší, ale dnes mohu s jistotou 
říci, že je vše na dobré cestě, rozvíjíme se a může 
to být stále lepší,” Krzysztof Zawadzki .

  Światowy lider innowacji z Dzierżoniowa
Světový lídr v oblasti inovací z obce Dzierzoniow
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Czy mały człowiek może pracować 
jako dziennikarz? A może strażak, 
górnik, bankowiec? Może. A czy 

może za tę pracę otrzymać wynagrodzenie? 
Może. A czy może je wydać na własne przy-
jemności? Jak najbardziej! W Mieście Dzieci 
wszystko jest możliwe. A każdy ma równe 
szanse, by osiągnąć wyznaczony cel.
Projekt wdrażania dzieci do dorosłego życia, 
nazywany Miastem Dzieci, nie jest innowa-
cyjny. Ale innowacyjne jest podejście do niego 
zaproponowane przez Dorotę i Tomasza Ku-
rzewskich, właścicieli Zamku Topacz w Ślęży, 
którzy „zarażają” zrealizowanym rok temu po-
mysłem kolejne jednostki. Otóż w „metodzie 
Topacza” dzieci przechodzą proces rekrutacji 
do pracy, otrzymują karty pracy i przez trzy 
godziny dziennie „pracują” w trzech różnych 
zawodach. Każde ma więc szansę sprawdzenia, 
jaki zawód mu się podoba. Ważną nowością 
jest to, że zawody organizują profesjonaliści – 
firmy, które są jednocześnie sponsorami Mia-
sta Dzieci. To dzięki nim dzieci za wykonaną 
pracę naprawdę otrzymują wynagrodzenie. 
Pieniądze nie są prawdziwe, choć tak wyglą-
dają, ale mają prawdziwą siłę nabywczą. Dzie-
ci same muszą sobie nimi zapłacić za obiad, 
mogą kupić przekąskę czy loda, mogą także 
kupić jakiś artykuł w miejscowym sklepie z 
zabawkami i sprzętem sportowym,  albo… 
zdeponować na bankowym koncie czy założyć 
bankową lokatę. Najbardziej oszczędni mogą 
sobie na koniec tygodniowego turnusu kupić 
w sklepie najdroższy produkt, jakim jest rower.
Z powodu niezwykłości tego podejścia, uczącego 
dzieci i mechanizmów rynku pracy, i przedsię-
biorczości, i oszczędzania Miasto Dzieci rozprze-
strzenia się i w tym roku będzie organizowane 
nie tylko na Zamku Topacz, ale też w Świdnicy. 
Przez dwa tygodnie, od 15 do 25 lipca będzie się 
tak socjalizować ponad 600 dzieci. 
– Miasto Dzieci to świetna inicjatywa, która od 
lat jest znana za sprawą Muzeum Przemysłu i 
Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie, a rok temu 
na dużą skalę projekt ten został zrealizowany 
na Zamku Topacz – mówi Wojciech Murdzek, 
prezydent Świdnicy. – Łącząc te doświadczenia 
chcemy, by w tym roku Miasto Dzieci zostało 
zorganizowane w Świdnicy. Dzięki temu zapro-
ponujemy wyjątkowo ciekawe zajęcia dla mło-
dych świdniczan, którzy nie mają możliwości 
wyjechania na wakacje. Projekt jest też dobrą 
lekcją ekonomii, współpracy w grupie i pokaza-
niem, jak wygląda życie dorosłych.

Organizatorem Miasta Dzieci w Świdnicy jest 
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, na którego 
terenie zostanie ono „zbudowane”, a współorga-
nizatorem – Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Projekt zakłada, że 600 dzieci z miasta i gmi-
ny Świdnica w dwóch turnusach zamieszka, na 
zasadzie półkolonii, w Mieście Dzieci. Tam trafią 
do agencji pracy, która wyśle ich do pracy w róż-
nych zawodach. Rotacyjnie, grupami, będą pra-
cować przez trzy godziny dziennie, godzinę prze-
znaczą na posiłki, a dwie godziny – na zabawę. 
Tej na pewno nie zabraknie, także podczas pracy, 
bo jak pokazały ubiegłoroczne doświadczenia z 
Zamku Topacz, nawet praca jest dla dzieci do-
skonałą zabawą.
Zamienią się więc w agentów pracy, bankow-
ców, dziennikarzy, operatorów i montażystów 
filmowych, strażaków, sprzątaczy, pomocni-
ków w gospodarstwie rolnym, aktorów, a na-
wet… górników czy hutników, bo jednym ze 
sponsorów Miasta Dzieci jest KGHM Polska 
Miedź SA. Sponsorzy odgrywają tutaj wiel-
ką rolę, bowiem oprócz tego, że przeznaczają 
fundusze na organizację Miasta Dzieci, tj. na 
wynagrodzenia dla dzieci, to jeszcze muszą 
zorganizować im pracę w jakimś zawodzie. Jak 
jednak mówią wszyscy, którzy wzięli udział w 
ubiegłorocznej edycji projektu na Zamku To-
pacz, a także organizatorzy i właściciele Zam-
ku Topacz, pochodzący ze Świdnicy Dorota i 
Tomasz Kurzewscy – naprawdę warto.
I oby ta ciekawa przygraniczna inicjatywa roz-
przestrzeniała się na kolejne miasta. Może także 
w Republice Czeskiej?

Anita Odachowska-Mazurek

Může být malé dítě novinářem?  
Nebo možná hasičem, horníkem, 
bankéřem ? Možná . A je možné, 

aby dostávalo odměnu za vykonanou práci?  
Možná . A kdyby mohlo odměnu utratit podle 
svého? No jasně! V dětském světě je možné co-
koliv.  A všichni mají stejnou šanci dosáhnout 
cíle.
Projekt, který provádí  děti  životem  v dospě-
losti, se nazývá Město Dětí. Tento projekt není 
inovativní. Ale inovativní přístup navrhují  
Dorotha a Thomas Kurzewscy, majitelé hradu 
Topacz v Ślęży, kteří se zamýšlejí nad myšlen-
kou jiné osoby dokončenou před rokem. V 
Metodě Topacz  se děti účastní  procesu pra-
covního náboru, jsou držiteli pracovních karet  
a pracují tři hodiny denně ve třech různých 
oblastech. Každé dítě má tedy šanci zjistit, jaká 
profese se mu zalíbí. Významnou novinkou je, 
že aktivity a oblasti  jsou  organizované od-
borníky - společnostmi, které jsou současně i 
sponzory Města Dětí, díky nimž děti skutečně 
dostávají za vykonanou práci mzdu. Peníze 
nejsou skutečné , i když tak vypadají, ale mají 
reálnou kupní sílu. Děti si s nimi zaplatí oběd, 
mohou si koupit občerstvení a zmrzlinu, mo-
hou  si také koupit zboží v místním obchodě 

hraček a sportovního vybavení , nebo ... vložit 
peníze na bankovní účet nebo zřídit bankovní 
vklad. Nejvíce šetřivé děti  si mohou dovolit na 
konci týdenního pobytu koupit nejdražší zboží 
v prodejně a tím je jízdní kolo.
Vzhledem k jedinečnosti tohoto přístupu, který 
dětem odkrývá funkce mechanismů na trhu prá-
ce a podnikání,  se projekt Město Dětí šíří a v le-
tošním roce se bude konat nejen na Hradě Topa-
cz , ale také ve Swidnici. Po dobu dvou týdnů od 
15. do 25. července  se aktivně projektu zúčastní 
více než 600 dětí. 
„Město Dětí je skvělá iniciativa, která je již dlou-
ho známá prostřednictvím Muzea průmyslu a 
železnice ve Slezsku v Jaworzynie a před rokem 
byl rozsáhlý projekt dokončen na hradě Topacz,” 
říká Wojciech Murdzek, starosta Swidnice. „A 
budeme tak moci navrhnout kušenostem chce-
me v letošním roce  Město Dětí ve Swidnici. Díky 
tomu budeme moci navrhnout velmi zajímavé 
aktivity pro mladé obyvatele Swidnice, kteří ne-
mají možnost odjet na prázdniny. Projekt je také 
dobrá lekce ekonomie, spolupráce v týmu a rov-
něž ukazuje, jaký je život dospělých.”
Pořadatelem Města Dětí ve Swidnici je Świd-
nické Centrum sportu a rekreace, na jehož 
území bude město  postavené  a spoluorgani-
zátorem  je Social Welfare Centre. V projektu 
se zamýšlí, že 600 dětí z měst a vesnic v okolí 
Swidnice bude ve dvou turnusech bydlet ve 
Městě Dětí. Děti navštíví  pracovní  agentu-
ru, která je vyšle pracovat do různých profesí. 
Budou pracovat tři hodiny denně, z toho jed-
na hodina  je přidělena na jídlo a dvě hodiny 
na zábavu. Zábavy bude všude dost, i když se 
bude pracovat. Jak ukázala loňská zkušenost 
na  hradě Topacz, i práce je pro děti  skvělá 
zábava.
Stávají se z nich agenti práce, bankéři , novi-
náři, kameramani a filmoví editoři, hasiči, 
uklízeči, pomocníci na farmě, herci, a dokonce 
i horníci a pracovníci v hutích... protože jed-
ním ze sponzorů Města Dětí je  KGHM Polská 
Měď SA . Sponzoři zde hrají velkou roli, nejen 
že přidělují  finanční prostředky  na organiza-
ci Města Dětí , aby bylo na výplaty pro děti , 
ještě musí organizovat práci. Ale, jak zmiňují 
všichni, kteří se účastnili loňského ročníku na 
hradě Topacz včetně pořadatelů a majitelů hra-
du Topacz Dorotha a Thomas Kurzewscy, kteří 
pocházejí ze Swidnice, opravdu to za to stojí.
Bylo by určitě zajímavé, kdyby se takovýto pro-
jekt podařilo rozšířit i do dalších měst. A třeba i 
do České republiky?

Przedsiębiorczość już od dziecka / Podnikání začíná v dětském věku
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(OLOMOUC) Montované dřevostav-
by jsou v dnešní době rozvíjející se sta-
vební odvětví, které nachází stále větší 

oblibu u lidí, kteří uvažují o výstavbě rodinného 
domu. „Na trhu působíme více než 10 let a díky 
této zkušenosti dokážeme nabídnout zákazníkovi 
špičkovou kvalitu za přijatelnou cenu.  Realizujeme 
především v provedení nízkoenergetické až pasiv-
ní náročnosti domu,“ říká Zdeněk Lukeš za firmu 
Dřevostavby Olomouc a.s. 

Jaké jsou výhody montované dřevostavby?
„Montované dřevostavby disponují obvodovými a 
vnitřními příčkami užšími, než jsou u zděného domu, 
proto je při zachování vnějších rozměrů větší vnitřní 
prostor. V porovnání se zděnou technologií mají až 
trojnásobně větší izolační vlastnosti. Izolace ve ven-
kovních i vnitřních stěnách, příčkách a stropech nejen 
eliminuje tepelné ztráty domu, ale zároveň tlumí hluk. 
Dalšími výhodami je celoroční výstavba i v zimních 
měsících, kdy konkurenční zděnou technologii není 
možno realizovat. Tyto domy splňují přísné protipo-
žární předpisy. U dřevostaveb se výstavba rodinného 

domu počítá na dny. Odpadají tak režijní náklady a 
jsme proto schopni garantovat dohodnutou cenu.“

Můžete mi něco prozradit ohledně životnosti dře-
vostaveb? 
 „Životnost dřevostaveb s  předstěnovým systémem 
pro rozvody instalací, který realizujeme, je v našich 
klimatických podmínkách více než 100 let. Posky-
tujeme záruku 30 let na konstrukci domu, 30 let na 
střešní krytinu a další přenesené záruky výrobců.“ 
Dále pan Lukeš dodává:   „Ke každé stavbě dodává-
me zdarma projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení. V současné době u nás probíhá AKCE NA 
VÝSTAVBU ZÁKLADOVÉ DESKY ZDARMA ke 
stavbě domu na klíč. Podmínkou získání základové 
desky zdarma je podpis smlouvy o dílo na výstavbu 
rodinného domu na klíč.

Pane Lukeši, mohl byste našim čtenářům sdělit, 
jaká je například celková cena tohoto žlutého dom-
ku na fotografii a co zahrnuje?
Tento rodinný dům v dispozičním řešení 3 + 1, o za-

stavěné ploše 92 m2, je v provedení standard v celkové 
ceně 1 675 400,- Kč včetně DPH a základové desky. 
V tomto provedení je dům ihned k nastěhování.
 Věříme, že naše firma bude inspirovat i další potencio-
nální spokojené zákazníky, kteří uvažují o dřevostavbě 
či montované stavbě na klíč.

Dřevostavby Olomouc a.s., Dolní Hejčínská 36, 
779 00 Olomouc
tel. 732 150 763

info@drevostavbyolomouc.cz
www.drevostavbyolomouc.cz 

(OŁOMUNIEC) Domy drewniane 
montowane z gotowych elementów, 
stają się w dzisiejszych czasach dobrze 

rozwijającą się gałęzią budownictwa. Razem więcej 
znajduje się zwolenników tej konstrukcji, którzy 
myślą o budowie domu rodzinnego. „Na rynku 
działamy ponad dziesięć lat, a dzięki naszemu 
doświadczeniu oferujemy klientowi produkt naj-
wyższej jakości za przyzwoitą kwotę. Realizujemy 
przede wszystkim domy niskoenergetyczne, pasyw-
ne” – mówi Zdeněk Lukeš z firmy Domy Drewnia-
ne Ołomuniec SA.

Jakie są zalety montowanych domów drewnianych?
„Montowane domy drewniane posiadają węższe 
ściany zewnętrzne i wewnętrzne, co przy mniej-
szych rozmiarach daje większą powierzchnię 
pomieszczeń. W porównaniu z domami muro-
wanymi, mają aż trzykrotnie większe właściwo-
ści izolacyjne. Izolacja w ścianach zewnętrznych, 
wewnętrznych i działowych, oprócz eliminowa-
nia strat ciepła w domu również obniżają poziom 
hałasu. Kolejną zaletą jest możliwość montowania 

domów przez cały rok, również w zimie, gdzie przy 
metodzie murowanej jest to niemożliwe. Te domy 
spełniają również normy przeciwpożarowe. Budo-
wa rodzinnego domu drewnianego liczona jest w 
dniach. Odpadają nam koszty pośrednie i dlatego 
jesteśmy w stanie zagwarantować umówioną cenę”.

Może Pan coś więcej powiedzieć na temat żywotno-
ści domów drewnianych?
Trwałość domów drewnianych, które są wykonywane 
i montowane przez nas, w naszych warunkach klima-
tycznych może wynosić około 100 lat. Nasza  30-let-
nia gwarancja obejmuje konstrukcje domu, pokrycie 
dachowe i inne elementy. Ponadto do każdego domu 
przekazujemy za darmo całą dokumentację niezbędną 
do uzyskania pozwolenia na budowę. Obecnie trwa u 
nas akcja promocyjna DARMOWE WYKONANIE 
FUNDAMENTÓW pod budowę domu pod klucz. 
Warunkiem wykonania dla klienta fundamentów za 
darmo jest podpisanie umowy na budowę domu pod 
klucz.

Czy mógłby Pan naszym czytelnikom powiedzieć, 
jaki jest całkowity koszt wykonania tego żółtego 
domu, przedstawionego na fotografii i co składa się 
na cenę?
Ten dom rodzinny w układzie 3+1, o powierzchni za-
budowy 92 m2, w wykonaniu standardowym kosztuje 
1.675.400 koron czeskich, włącznie z podatkiem VAT 
i kosztem wykonania fundamentów. Dom jest w tym 
wykonaniu gotowy do zamieszkania.
Wierzę, że nasza firma będzie inspirować także kolej-
nych potencjalnych klientów, którzy myślą o domach 
drewnianych, także tych montowanych domach pod 
klucz.

Dřevostavby Olomouc a.s.
Domy Drewniane Ołomuniec SA
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Najnowsze, dostępne dane staty-
styczne potwierdzają postępującą 
tendencję wzrostową dotyczącą 
konkurencyjności czeskiego prze-

mysłu spożywczego i rolnictwa. Wspomnia-
ne twierdzenie znajduje również odzwiercie-
dlenie w ostatnich danych opublikowanych 
przez Europejski Urząd Statystyczny (Euro-
stat). 
Ogólne zyski osiągnięte w roku 2013 przez cze-
ski przemysł spożywczy i rolnictwo wyniosły 
16,8 miliarda koron czeskich (ok. 670 milionów 
euro), co stanowi drugi wynik w historii. Rekor-
dowy pod tym względem był rok 2011, kiedy 
to dochody czeskiej produkcji spożywczej były 
wyższe o około 600 milionów koron (24 milio-
ny euro), ale i tak ubiegłoroczny wynik stanowi 
przełamanie tendencji spadkowej odnotowanej 
w ubiegłych latach. Opublikowane dane sta-
tystyczne wskazują również na zahamowanie 
spadku ogólnych obrotów czeskiego przemysłu 
spożywczego, które w ubiegłym roku wyniosły 
ponad 90 miliardów koron (3,6 miliarda euro). 
Pozytywnym elementem wskazującym na 
wzrost konkurencyjności czeskiego sektora 
spożywczego są również rosnące zyski cze-
skich rolników w odniesieniu do wartości 
zebranych płodów rolnych z hektara. W po-
równaniu z rokiem 2013 w Republice Czeskiej 
wzrosła również liczba bydła hodowlanego 
(przede wszystkim dotyczy to wypasanego na 
obszarach górskich bydła hodowlanego prze-
znaczonego do produkcji mięsa). Po wielu 
latach udało się również zahamować tenden-
cje spadkowe w zakresie produkcji czeskiej 
wieprzowiny a liczebność trzody chlewnej w 
Czechach zwiększyła się w ostatnim okresie 
o około 8 000 sztuk. To samo zjawisko odno-
towano również w przypadku wielu innych 
produktów spożywczych, co spowodowało 
obniżenie ujemnego salda czeskiego handlu 
produktami spożywczymi w roku 2013 do 
około 24 miliardów koron (około 0,96 mi-
liarda euro). Zdaniem wielu specjalistów z 
tej branży ubiegłoroczny wynik jest sporym 
sukcesem zważywszy na to, że w latach 2003-
2012 kwota ta utrzymywała się na mniej więcej 
stałym poziomie 30 miliardów koron (1,2 mi-
liarda euro). Największy udział w niwelowaniu 
wspomnianego deficytu mają wielkie grupy 
producenckie, które coraz lepiej radzą sobie na 
rynkach europejskich i światowych.
Analizując sytuację czeskiego rolnictwa i prze-
twórstwa należy również podkreślić, iż w roku 
2013, po raz pierwszy od wielu lat, odnotowano 
wzrost zatrudnienia w czeskim sektorze produk-
cji spożywczej. Wzrosły również wynagrodzenia 
wypłacane pracownikom zatrudnionym w tej 
branży – w porównaniu z rokiem 2012 wynagro-
dzenia te były wyższe o około 4 procent.
Niewątpliwy wpływ na wzrost konkurencyj-

ności wspomnianej gałęzi czeskiego przemy-
słu mają również stale rosnące unijne dotacje 
przeznaczone dla czeskich rolników, które 
wraz ze środkami europejskimi przeznaczo-
nymi na rozwój obszarów wiejskich, przedsię-
biorczości i aktywizację środowisk lokalnych 
stanowią stałe źródło dochodu czeskiej wsi. 
Dane przytoczone powyżej dają nadzieję na to, 
iż najgorsze czasy czeski przemysł spożywczy 
ma już za sobą a najbliższe lata przyniosą stały 
wzrost tej branży i przełożą się na wyższe zyski 
czeskich rolników oraz przetwórców.

Źródło zdjęć: http://www.freeimages.com
MH 

Poslední dostupné statistiky po-
tvrzují postupný růstový trend 
konkurenceschopnosti českého 

potravinářského průmyslu a zemědělství . 
Tato fakta byla také nedávno zveřejněna Ev-
ropským statistickým úřadem ( Eurostat ).
Celkové zisky českého potravinářského prů-
myslu a zemědělství  dosažené v roce 2013 jsou 
ve výši 16,8 miliardy korun (asi 670 milionů 
eur), druhá nejvyšší suma v historii. Rekord 
v tomto směru byl dosažen v  roce 2011, kdy 
příjmy z české produkce potravin byly vyšší o 
zhruba 600 milionů korun  (24 milionů eur). 
Minulý rok tak přerušuje klesající trend za-
znamenaný v posledních letech . Zveřejněné 
statistiky také ukazují na útlum v poklesu  cel-
kového obratu českého potravinářského prů-
myslu, který v loňském roce činil více než 90 
miliard korun (3,6 miliardy eur).
Pozitivním prvkem ukazujícím na růst kon-
kurenceschopnosti českého potravinářského 
průmyslu je také zvyšování zisků českých ze-
mědělců ve vztahu k hodnotě plodin sklize-
ných na hektar. Ve srovnání s rokem 2013 se 
v České republice rovněž zvýšil počet chova-

ného dobytka ( týká se to zejména chovu skotu 
paseného v horských oblastech určeného pro 
produkci masa ). Po mnoha letech se také po-
dařilo zastavit klesající trend v produkci  vep-
řového masa a počet chovných prasat v České 
republice vzrostl v posledním období asi o 8 
000 kusů. Stejný jev byl pozorován také v pří-
padě mnoha dalších potravinářských výrobků, 
což mělo za následek snížení záporného salda 
českého obchodu v potravinách v roce 2013 na 
zhruba 24 miliard korun ( zhruba 0,96 miliar-
dy eur ). Podle mnoha odborníků z této oblasti  
je výsledek z loňského roku velkým úspěchem 
vzhledem k tomu, že v letech 2003-2012 tato 
částka zůstala víceméně konstantní na 30 mi-
liardách českých korun (1,2 miliardy eur). 
Největší podíl na snižování deficitu mají velké 
skupiny producentů, které si čím dál lépe stojí 
na evropských a světových trzích .
V analýze situace v českém zemědělství  by 
mělo být také uvedeno, že v roce 2013, po-
prvé po mnoha letech, došlo k nárůstu za-
městnanosti v českém potravinářském sek-
toru. Vzrostly také  mzdy vyplácené pra-
covníkům zaměstnaným v tomto odvětví. 
V porovnání s rokem 2012 byly mzdy vyšší 
o 4 procenta .
Nepochybný vliv na růst konkurenceschop-
nosti českého průmyslu mají také stále stou-
pající dotace z EU pro české zemědělce, které 
jsou společně  s evropskými fondy určenými 
na rozvoj venkova, podnikání a aktivizaci 
místních komunit trvalým zdrojem příjmů 
českého venkova.
Výše uvedené údaje jsou nadějí, že nejhorší 
časy českého potravinářského průmyslu jsou 
již u konce a budoucnost přinese stabilní růst 
tohoto odvětví společně s vyššími zisky čes-
kých zemědělců a zpracovatelů .

Zdroj obrázků : http://www.freeimages.com

Konkurencyjność czeskiego przemysłu spożywczego rośnie
Konkurenceschopnost českého potravinářského průmyslu roste
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NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU

innowacje   

(BIELAWA) Jedyne takie miejsce na 
pograniczu polsko-czeskim, w którym 
artyści, ludzie kultury i sztuki mogą ze 

swojej pasji zrobić biznes. W Dolnośląskim Inku-
batorze Art-Przedsiębiorczości w Bielawie, który 
został otwarty w czerwcu 2013 roku, już z powodze-
niem funkcjonuje kilka firm, m.in. z braży rekla-
mowej, produkcji filmowej, projektowania wnętrz 
czy sztuki estradowej. Art-Inkubator to bowiem 
miejsce dla kreatywnych przedsiębiorców.
Co ważne – firmy, które rozpoczynają działalność go-
spodarczą, mogą skorzystać z pomocy de minimis i 
otrzymują preferencyjne warunki wynajmu pomiesz-
czeń – w pierwszym roku płacą tylko 25% stawki 
czynszu. W drugim – 50%, a w trzecim – 75%.

Innowacyjne połączenie
Zaadaptowanie budynku po biurowcu Bielbawu na 
Art-Inkubator kosztowało ponad 11 mln zł. Połowę 
tej kwoty pokryła Unia Europejska, a drugą wyłożyła 
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego. Efekt jest nie-
samowity. To miejsce to połączenie innowacyjności 
z tradycją, biznesu z kulturą, ducha z praktycyzmem. 
A wszystko w przestronnych wnętrzach, doskonale 
wyposażonych, gotowych do natychmiastowego roz-
poczęcia działalności. – Fascynujące. Dużo przestrze-
ni, niesamowity klimat, w sam raz do tworzenia sztuki 
w każdej płaszczyźnie. Taka art-magia – mówi Do-
minik Ostrowski, który w Art-Inkubatorze prowadzi 
agencję reklamową Fruart. – Miejsca, jakie daje Art-
-Inkubator – te wszystkie pracownie, narzędzia, studia 
do nagrywania, do tworzenia grafiki są świetnym uzu-
pełnieniem tego co kocham. 
Olga Dudzic w Art-Inkubatorze prowadzi z kolei fir-
mę projektową ArchiStrefa. – Art-Inkubator zrzesza 
ludzi o działalności artystycznej. Ponieważ jestem pro-
jektantką, sama często korzystam z usług innych pro-
jektantów, artystów czy grafików. Dobrze jest ich mieć 
blisko, w jedynym miejscu – mówi. – Wzajemnie 
możemy tworzyć projekty, wspierać się, zlecać sobie 
pewne zadania. To bardzo praktyczny profit – doda-
je Anna Zychowicz, która wraz z mężem Szymonem 
prowadzi Fundację biel’arte. Kinga Kowalczyk ma tu 
swoje studio produkcji filmowej Kingplusa Produc-
tions. – Wysoka technologia, bezpieczeństwo i to, co 
cenię sobie najbardziej – to miejsce spotkań ludzi kre-
atywnych, ludzi biznesu – zachwala Art-Inkubator.

Świetnie wyposażone pracownie
Inkubator posiada ponad 4.500 m2 części użytkowej, 
a cała powierzchnia to ponad 6.000 m2. W inkubato-
rze znajduje się nowoczesna sala kinowa na 80 miejsc. 
Obywają się w niej regularne, weekendowe projekcje 
filmowe dla mieszkańców. Salę można też wynajmo-
wać na godziny, aby np. zaprezentować swoje produk-
cje ewentualnym nabywcom. Natomiast w piwnicy 
znajduje się studio nagrań o najwyższym standardzie. 
Zostało ono wyposażone w doskonały sprzęt: forte-
pian marki Yamaha, piece gitarowe wiodących pro-
ducentów, takich jak Marschal czy Bolt oraz rozbudo-
wany zestaw perkusyjny firmy Mes. Co ważne, użyt-
kowanie tego bardzo dobrego sprzętu nie jest tylko dla 

artystów posiadających swe firmy w Art-Inkubatorze, 
ale dla wszystkich. Ceny wynajmu nie są wygórowane. 
Miłośników tańca z pewnością zainteresuje propo-
zycja prowadzenia zajęć w sali z lustrami i poręczami 
baletowymi. Obecnie regularnie jest wynajmowana 
na zajęcia jogi czy zumby. Inkubator dysponuje rów-
nież trzema specjalistycznymi pracowniami kompu-
terowymi: obróbki dźwięku, obrazu i filmu. Nie trzeba 
więc samemu inwestować kilkunastu tysięcy w zakup 
sprzętu, tylko za symboliczne pieniądze skorzystać 
z danej pracowni. Komputery i oprogramowanie po-
zwalają na realizację własnego filmu, obróbkę zdjęć, 
grafiki, czy produkcję autorskiego utworu muzyczne-
go. W Art-Inkubatorze można również wynająć salę 
szkoleniową – dużą konferencyjną lub nieco mniejsze 
–30-osobowe. Art-Inkubator udostępnia też galerię 
wraz ze sztalugami i antyramami. 
W budynku mieści się także centralna biblioteka miej-
ska, Klub Miłośników Poezji Śpiewanej Pozytywka 
z minisalą koncertową w piwnicznych wnętrzech oraz 
Art-Cafee, czyli kawiarenka, w której można napić się 
aromatycznej kawy i zjeść ciasto. Co ważne, w budyn-
ku zamontowana jest winda, zatem z obiektu bez pro-
blemu mogą korzystać osoby niepełnosprawne. 

Anna Augustyniak

Jediné místo v  polsko - českém po-
hraničí, kde umělci, lidé z oblasti 
kultury a umění, mohou spojit svoji 

vášeň s podnikáním, se nachází v Bielawě. V Dol-
noslezském Art - Inkubátoru podnikání v umě-
ní v Bielawě, který byl otevřen v červnu 2013, 
již úspěšně funguje několik společností, včetně 
reklamních firem, filmových produkcí zabývají-
cích se interiérovým designem a divadelních spo-
lečností.  Art - Inkubátor je především určen pro 
kreativní podnikatele.
Pro společnosti, které začínají podnikat, je důležité, že 
mohou využívat de minimis a využít zvýhodněných 
podmínek pro pronájem prostor v prvním roce pod-
nikání. V prvním roce zaplatí pouze 25% sazby nájem-
ného, v druhém 50% a ve třetím 75%.

Inovativní kombinace
Rekonstrukce budovy kanceláří  Bielbaw  na Art – In-
kubátor stála více než 11 mil. zł. Polovinu této částky 
pokryla Evropská unie a druhou pokryla Bielawska 
agentura místního rozvoje. Výsledek je úžasný. Toto 
místo je kombinací tradice s inovací, podnikání s 
kulturou, ducha s pragmatismem.  A vše v prostor-
ných interiérech, dobře vybavených, připravených k 
okamžitému uvedení do provozu. Fascinující!  Mno-
ho prostoru, úžasná atmosféra, zkrátka přichystané 
k  tvorbě ve všech uměleckých rovinách. „Taková 
art-magie,“ jak říká Dominik Ostrowski, který v Art-
-inkubátoru řídí reklamní agenturu Fruart. „Prostory, 
které poskytuje Art-Inkubátor, jako jsou dílny, nástro-
je, nahrávací studia, grafická studia, jsou skvělým do-
plňkem toho, co miluji.“
Olga Dudzic v Art-Inkubátoru zase řídí designovou 
společnost ArchiStrefa . „Art - Inkubátor sdružuje 
lidi věnující se uměleckým činnostem. Vzhledem k 

tomu, že jsem návrhářka, často využívám služeb jiných 
návrhářů, umělců a grafiků. Je dobré mít je blízko, na 
jednom místě,“ říká Olga Dudzic. „Vzájemně může-
me vytvářet projekty, podporovat se a zadávat si úkoly. 
To je velmi praktické,“ dodává Anna Zychowicz, která 
spolu s manželem Szymonem vede Nadaci  Biel Art.  
Kinga Kowalczyk zde má své studio filmové produkce 
Kingplusa Productions. „Špičková technologie, bez-
pečnost a především to, čeho si cením nejvíce, místo 
setkávání kreativních lidí a podnikatelů,“ tak  Kowalc-
zyk chválí Art-Inkubátor .

Dobře vybavené laboratoře
Art-Inkubátor má přes 4500 m2 využitelného pro-
storu. Celková rozloha je více než 6000 m2. V Art-
-Inkubátoru je moderní kinosál s kapacitou 80 míst, 
kde se pravidelně pořádají víkendové projekce pro 
obyvatele.  Sál může být také pronajímán hodinově, 
například k prezentaci svých produktů. V suteré-
nu se nachází nahrávací studio na nejvyšší úrovni.  
Je vybaveno vynikajícím zařízením: fortepianem 
Yamaha, kytarami předních výrobců jako jsou 
Marschal nebo Bolt a sadami perkusí firmy Mes. 
Důležité je, že tyto kvalitní instrumenty jsou nejen 
pro umělce z Art-Inkubátoru, ale pro všechny. Ceny 
pronájmu jsou vstřícné.
Milovníky tance jistě zaujme možnost nabízet kur-
zy v zrcadlovém baletním sále.  V současné době se 
pravidelně pronajímá na kurzy jógy nebo zumby. 
Art-inkubátor disponuje též třemi specializovanými 
počítačovými učebnami: audio, video a film. Nemu-
síte tedy investovat několik tisíc na nákup vybavení a 
pouze za symbolické částky využijete studio. Počítače 
a software umožňují realizaci vlastního filmu, zpraco-
vání fotografií, grafiku a tvorbu autorských hudebních 
skladeb.  V Art–Inkubátoru lze také pronajmout školi-
cí místnost - velký konferenční sál nebo o něco menší 
sál pro 30 osob.  Art–Inkubátor zpřístupňuje i galerii se 
stojany a rámy.
V budově je také centrální městská knihovna, Klub 
milovníků poezie s minisálem v prostorách suterénu, 
dále Art-café, kde si můžete dát šálek aromatické kávy 
a sníst zákusek. Důležité je, že je v budově zabudovaný 
výtah, takže objekt může být snadno využíván lidmi se 
zdravotním postižením.

Połączenie biznesu i sztuki / Kombinace podnikání a umění
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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

(BROUMOV)Projekt, který po celém 
světě během jeho 14leté éry navštívi-
ly již tři miliony návštěvníků, byl 28. 

března zahájen v Broumově. V den výročí naro-
zení Jana Amose Komenského, se v textilní továr-
ně Veba v Broumově otevřela pro veřejnost uni-
kátní výstava Play Broumovsko. Svou koncepcí a 
velikostí má ambice na záznam do Guinnessovy 
knihy rekordů.
Ve staré budově přádelny textilní továrny, na ploše 
4 500 m2, vytvořil spoluautor projektu Petr Nikl 
spletitý labyrint z 1 200 metrů tkanin, které vznikly 
právě v broumovské textilce. V zákrutech labyrintu 
je umístěno několik desítek uměleckých objektů. U 
žádného z nich však návštěvníci neuvidí cedulku 
„Prosíme nesahat!” - naopak, všechny vystavené 
exponáty vybízejí ke hře, interakci a rozvíjí předsta-
vivost.  
„Takřka nekonečné bludiště nám v Broumově 
umožňuje vytvořit soubor mnoha herních hnízd, 
jež využívají a umocňují  magický potenciál staro-
bylé tkalcovny. Výstava je plně interaktivní, je ur-
čena všem bez rozdílu věku, nabízí aktivní tvůrčí 
prostředí plné překvapení, sebereflexe, imaginace 
a spoluhry,“ zve na výstavu Jiří Wald - zakladatel 
projektu Orbis Pictus, jehož je PLAY součástí. 
Mezi vystavenými objekty jsou k vidění kousky od 
Milana Caise, Ondřeje Smeykala, Petra Lorence 
a mnoha dalších. Chybět samozřejmě nemohou 
exponáty od Petra Nikla. Některé z  vystavených 
instalací byly již představeny v rámci předchozích 
výstav cyklu, jiné jsou nové, vytvořené speciálně pro 
potřeby PLAY Broumovsko.
Na Broumovsku bude výstava PLAY otevřena do 
konce února 2015. Pak bude putovat opět v trochu 
jiné podobě po dalších koutech Česka a své puto-
vání zakončí v roce 2023 v holandském Naardenu, 
kde je pohřben právě Jan Amos Komenský, jehož 
dílo bylo pro celý projekt inspirací. 
Výstava je součástí projektu Orbis Pictus PLAY, 
který od roku 2000 sklízí úspěchy nejen v Čechách, 
ale i po evropských metropolích. Poslední výstavu 
tohoto cyklu – Vikýře PLAY – navštívilo během je-
jího konání v pražské Malostranské Besedě 56 000 
návštěvníků a stala se tak třetí nejnavštěvovanější 
výstavou v  České republice. Kompletní seznam 

exponátů i s nákresy a další informace jsou k dispo-
zici na www.playbroumovsko.cz a Facebookových 
strankách PLAY Broumovsko.
Dne 1. května se k výstavě v Broumově připojila ješ-
tě samostatná výstava Sensorium na zámku v Adr-
špachu. Ta rozvíjí „dvanáct smyslů člověka“ tak, jak 
o nich přemýšleli a učili Jan Amos Komenský či 
Rudolf Steiner.
Školní skupiny (mateřské, základní i střední školy) 
s  pedagogickým doprovodem z  celého Králové-
hradeckého kraje mají jednou za rok výstavu zce-
la zdarma, a to díky podpoře Karla Janečka a jeho 
nadace. Je však třeba si nejprve rezervovat termín 
návštěvy na internetových stránkách www.play-
broumovsko.cz.

28 marca 2014 r. w Broumovie ruszył 
projekt, który w różnych miejscach 
świata (w ciągu 14 lat jego istnienia) 

odwiedziło już 3 miliony osób. W 
rocznicę urodzin Jana Amosa Komeńskiego, w 
zakładach tekstylnych Veba w Broumovie otwar-
to dla szerokiej publiczności unikatową wystawę 
Play Broumovsko. W swojej koncepcji i wielkości 
ma ona ambicje wpisania się do księgi rekordów 
Guinnesa.

Petr Nikl, jeden z głównych autorów projektu, na po-
wierzchni 4 500 m2 w budynku po byłej przędzalni 
zakładów tekstylnych, stworzył labirynt zbudowany z 
1200 m tkaniny przekazanej właśnie przez broumow-
skie zakłady włókiennicze VEBA. W korytarzach la-
biryntu znajduje się kilkadziesiąt dzieł. Jednak odwie-
dzający wystawę przy żadnym z nich nie zobaczą napi-
su „Proszę nie dotykać!” – wręcz przeciwnie, wszystkie 
wystawione eksponaty zachęcają do zabawy, interakcji 
i rozwijają wyobraźnię.  
„Niemal niekończący się labirynt w Broumovie 
daje nam możliwość stworzenia wielu niezależ-
nych miejsc do zabawy, wykorzystując magiczny 
potencjał byłej tkalni fabrycznej. Wy-stawa jest w 
pełni interaktywna i przeznaczona dla wszystkich, 
niezależnie od wieku, oferując przestrzeń do twór-
czych odkryć i niespodzianek, refleksji, czy rozwo-
ju wyobraźni i współdziałania” - twierdzi Jiří Wald, 
jeden z autorów wystawy Orbis Pictus.
Wśród obiektów można zobaczyć dzieła Milana 
Caisa, Ondřeja Smeykala, Petra Lorenca i wielu in-

nych. Naturalnie są tu także prace autorstwa Petra 
Nikla. Niektóre z wystawionych instalacji były już 
prezentowane podczas wcześniejszych wystaw w 
ramach cyklu, ale są też nowe, stworzone specjalnie 
na potrzeby wystawy PLAY Broumovsko.
Wystawa na Ziemi Broumovskiej będzie trwać do 
końca lutego 2015 r. Następnie będzie wędrować z 
pewnymi modyfikacjami po Republice Czeskiej, a 
swoją podróż zakończy w 2023 r. w holenderskim 
Naarden, gdzie został pochowany Jan Amos Ko-
meński, którego twórczość stała się inspiracją dla 
całego projektu. 
Wystawa jest częścią większego projektu Orbis 
Pictus PLAY, który od 2000 r. odnosi sukcesy nie 
tylko w Czechach, ale także w różnych metro-
poliach europejskich. Ostatnią edycję w ramach 
cyklu – Vikýře PLAY (Malostranská Beseda, 
Praga) – odwiedziło 56 tys. osób, dzięki czemu 
stała się ona trzecią pod względem liczby zwie-
dzających wystawą w Republice Czeskiej. Spis 
obiektów, włącznie z ich rysunkami, a także inne 
informacje można znaleźć pod adresem www.
playbroumovsko.cz, a także na stronach Facebo-
ok projektu PLAY Broumovsko.
W dniu 1 maja br. broumovska wystawa była po-
szerzona o niezależną wystawę Sensorium, umiesz-
czoną w pałacu w Adršpachu. Jej celem jest rozwi-
janie „dwunastu zmysłów ludzkich” zgodnie z ideą 
filozofii i nauki Jana Amosa Komeńskiego i Rudolfa 
Steinera.
Grupy szkolne (od przedszkoli po szkoły średnie) z 
Kraju Hradec Králové raz w roku mogą odwiedzić 
wystawę za darmo, dzięki wsparciu Karla Janečka i 
jego fundacji. Jednak wcześniej należy zarezerwo-
wać termin przyjazdu na stronach internetowych 
www.playbroumovsko.cz.
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Výstava Play Broumovsko začala. Má ambice na záznam do Guinnessovy knihy rekordů
Ruszyła wystawa Play Broumovsko. Ma ambicje wpisania się do księgi rekordów Guinnesa


