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TRANSGRANICZNE MIASTO DZIECI STRZEGOM 2018 R. 

 

12 – 15 lipca 2018 r. 

Budowę Transgranicznego Miasta Dzieci na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu rozpoczęliśmy od 
montażu namiotów dla kolejnych stanowisk pracy oraz przeniesienia ponad 600 stołów i krzeseł dla każdego 
stanowiska, wypożyczonych ze strzegomskich szkół podstawowych PSP2 i PSP4. W tym czasie 
przeprowadziliśmy szkolenia opiekunów grup dziecięcych oraz organizatorów zawodów. Przybyli też montażyści 
systemów informacyjnych, bankowcy z Banku Miasta Dzieci i sprzedawcy ze sklepu. 15 lipca wczesnym 
popołudniem przyjechali do nas goście z Republiki Czeskiej –100 dzieci wraz ze swoimi opiekunami, którzy 
zamieszkali w hotelu Stragona i w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Elżbietanek.  

 

Fot. 1 Montaż i meblowanie głównego zespołu namiotów. 
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Fot. 2 Szkolenie jednej z grup organizatorów miejsc pracy. 

 

Fot. 3 Montaż systemów informacyjnych i promocyjnych. 
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Fot. 4 Praca przy zapełnianiu półek zabawkami i sprzętem sportowym w Sklepie Marzeń. 

 

16 lipca 2018 r. 

Pierwszy dzień Transgranicznego Miasta Dzieci – jedyny pogodny i ciepły dzień podczas polskiej części projektu. 
Przedstawiciele władz samorządowych z Polski i z Republiki Czeskiej oraz partnerzy projektu wraz z dziećmi, 
opiekunami grup dziecięcych i patronami medialnymi spotkali się „rynku” Miasta Dzieci, uroczyście otwierając 
międzynarodowy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z 
funduszy własnych Sudeckiej Izby Przemysłowo - Handlowej przy pomocy wielu partnerów. Dorośli wręczyli 
miecz i klucz do Miasta Dzieci najmłodszym uczestnikom projektu. Oba te symboliczne przedmioty, widniejące w 
herbie Miasta Strzegom, wykonała artystka plastyk ze Strzegomskiego Centrum Kultury. 

Po porannym posiłku w hotelu Stragona oraz po drugim śniadaniu dzieci ruszyły do swoich stanowisk pracy. W tym 
dniu wybrano również starostów grup, którzy w kolejnych dniach, w ramach projektu Młody Obywatel, prowadzić 
będą kampanię wyborczą i walczyć w demokratycznych wyborach o stanowisko Burmistrza i Wiceburmistrzów 
Miasta Dzieci.  

Po zakończeniu ciężkiej pracy, dzieci na zmianę jadły obiad i wypełniały swój czas wolny wspaniałą zabawą, 
zajęciami sportowymi oraz ważnymi spotkaniami z ekspertami w ramach zajęć profilaktyki uzależnień – gdyż Miasto 
Dzieci to nie tylko przyjemności, ale również rozmowa i próba zmierzenia się z poważnymi problemami dorosłych. 
Pierwsze zarobione pieniądze, zwane tauronkami, powędrowały do Banku Miasta Dzieci, gdzie wszystkim chętnym 
założono lokaty terminowe z bardzo dobrym oprocentowaniem 33% w skali rocznej. 
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Również Sklep Marzeń dla Miasta Dzieci zanotował pierwsze wpływy, a zabawki i sprzęt sportowy powędrowały w 
ręce uczestników projektu.  

 

Fot.5 Przedstawiciele władz samorządowych, wraz z wiceburmistrzem Strzegomia Wiesławem Witkowskim 
wręczają dzieciom symboliczny miecz i klucz do Miasta Dzieci. 

 

Fot. 6 Młodzi obywatele Transgranicznego Miasta Dzieci na spotkaniu w „rynku”. 
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Fot. 7 Który bank nie chciałby tylu nowych klientów? Zakładanie lokat terminowych i pierwsze wpłaty w Banku 
Miasta Dzieci. 

 

Fot. 8. Pierwsze zakupy w Sklepie Marzeń. 



 

 
6 

Projekt "Transgraniczne Miasto Dzieci", CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093  jest współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Projekt "Přeshraniční Město Dětí", CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093 je spolufinancován z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. 

 
 

 

Dla polskich dzieci z Miasta i Gminy Strzegom Transgraniczne Miasto Dzieci w Polsce było półkolonią. Uczestnicy 
projektu spoza Strzegomia dojeżdżali do Miasta Dzieci na godzinę 8:00 i odwożeni do swoich miejscowości 
zamieszkania między 15:00 a 16:00. Dotyczyło to dzieci z Jaroszowa, Morawy, Goczałkowa Górnego, Goczałkowa, 
Kostrzy, Żółkiewki, Tomkowic, Granicy, Modlęcina, Olszan i Stanowic.  

Dla dzieci czeskich, które przyjechały z Horic, Novej Paki i Jicina, była to pełna kolonia, z całodniowym 
wyżywieniem, z noclegami i z popołudniowymi wycieczkami. W pierwszy dzień polskiej edycji projektu dzieci 
pojechały do Wrocławia, gdzie zwiedzały przepiękne, interaktywne muzeum wody – Hydropolis. 

 

Fot. 9 Wycieczka uczestników projektu do Hydropolis we Wrocławiu. 

17 lipca 2018 r. 

Kolejny dzień przywitał nas deszczową pogodą i tak już zostało do końca polskiej edycji Transgranicznego Miasta 
Dzieci. Nasze spotkanie na „rynku” rozpoczęliśmy od autoprezentacji wszystkich Starostów, którzy postanowili 
wystartować w wyborach na stanowisko Burmistrza i Wiceburmistrzów Miasta Dzieci. Prezentacjom towarzyszyli 
nasi partnerzy medialni – portal internetowy Świdnica 24 oraz Radio Sudety 24. 

Patronat nad całym projektem Transgraniczne Miasto Dzieci objął burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, bez 
którego projekt nie miałby szans realizacji. Dzięki Jego działaniom, współpracy z wiceburmistrzem Wiesławem 
Witkowskim oraz niezwykle przyjaznymi urzędnikami, mogliśmy pokonać wiele przeszkód, które zawsze pojawiają 
się tam, gdzie organizujemy Miasto Dzieci po raz pierwszy.  
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W tym dniu wręczyliśmy też każdemu młodemu obywatelowi Transgranicznego Miasta Dzieci kartę do głosowania. 
Głosowano na dwa nazwiska, zdobywca największej ilości głosów stawał się Burmistrzem, a kolejne trzy osoby z 
największą ilością głosów – Wiceburmistrzami Miasta Dzieci. Popołudnie 17 lipca nasz personel spędził na 
komisyjnym liczeniu głosów oraz przygotowywaniu protokołów z wyników głosowania. 

Po spotkaniu w „rynku” tradycyjnie wszyscy ruszyli do pracy. W ciągu jednej godziny można było zarobić 8 
tauronków, czyli łącznie 24 tauronki dziennie, które były wypłacane przez pracodawców po uprzednim pobraniu 
pieniędzy z banku. 

Dzieci miały obowiązek odłożyć 1 tauronka dziennie i zapłacić nim za obiad, mogły też skorzystać z kawiarni Miasta 
Dzieci i kupić tam lody w cenie 0,5 tauronka. Woda mineralna była rozdawana za darmo, jednak aby wdrażać 
nawyki zwrotu surowców wtórnych, wprowadzono kaucję zwrotną za każdą butelkę w wysokości 0,5 tauronka. 

Pozostałe zarobione pieniądze można było od razu wydać w Sklepie Marzeń, lub wpłacić do Banku Miasta Dzieci, 
aby pomnażały się tam i pozwoliły na zakup czegoś droższego i cenniejszego w ostatnim dniu projektu. Projekt 
został skonstruowany w taki sposób, aby najdroższe zabawki i sprzęt sportowy mogły kupić tylko te dzieci, które 
systematycznie oszczędzały i nie pozwalały sobie na zbyt dużą rozrzutność. 

Półkolonia w tym dniu, jak zwykle zakończyła się obiadem, zabawą, zajęciami sportowymi i profilaktycznymi. 
Deszczowe popołudnie zostało urozmaicone pobytem czeskich dzieci na basenie krytym, na który zaprosiły gości 
władze Strzegomia. 

 

Fot. 10. Prezentacje kandydatów na Burmistrza Miasta Dzieci, w tle plakaty przygotowane przez dzieci w ramach 
projektu Młody Obywatel. 
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Fot. 11 Zakładanie lokaty terminowej w Banku Miasta Dzieci, zorganizowanym dzięki staraniom świdnickiego 
oddziału PKO BP. 

 

Fot. 12. Zajęcia z profilaktyki uzależnień – w lekkiej formie, w ramach zajęć muzycznych, plastycznych, 
teatralnych i ruchowych dzieci uczyły się rozwiązywania problemów towarzyszących im często w życiu 

rodzinnym. Prowadzili je eksperci pod dowództwem supereksperta Roberta Klimkiewicza. 
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Fot. 13 Zwrot kaucji za plastikową butelkę typu PET w Kawiarni Miasta Dzieci. Uczyliśmy uczestników projektu 
zasad segregacji śmieci i recyklingu. 

18 lipca 2018 r. 

Ważny dzień w Transgranicznym Mieście Dzieci – nominacje na Burmistrza i Wiceburmistrzów. Ponieważ Rynek 
Miasta Dzieci ociekał deszczem, uroczystość urządziliśmy w hali sportowej strzegomskiego OSiR-u. Pisemne 
zaświadczenia wręczali dorośli samorządowcy ziemi strzegomskiej. Wybrany Burmistrz Miasta Dzieci wydał swoje 
pierwsze zarządzenie – w ostatnim dniu półkolonii dzieciom skrócono czas pracy o 1 godzinę, wypłacając po 12 
tauronków, zamiast po 8. Dorośli chcąc, nie chcąc, musieli się zgodzić z decyzjami nowych władz Miasta Dzieci. 

Władze Miasta Dzieci zostały zaproszone przez wiceburmistrza Wiesława Witkowskiego do odwiedzenia 
prawdziwego Urzędu, zasiadły również w burmistrzowskim fotelu oraz zjadły smaczne, samorządowe ciastka. 
Wybrani przedstawiciele społeczności Miasta Dzieci pojechali do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wozem 
strażackim strzegomskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Po uroczystościach kolejny etap ciężkiej pracy, obiad, zabawa i zajęcia profilaktyczne. Ponieważ nadal padał 
deszcz, większość zajęć przenieśliśmy do wnętrza hali sportowej OSIR.     

Po południu dzieci pojechały na kolejną wycieczkę, tym razem do podziemnego kompleksu Osówka. 

Nasz personel w tym czasie pakował ponad 300 toreb niespodzianek z prezentami uzyskanymi od darczyńców, 
które zamierzaliśmy przekazać w ostatnim dniu półkolonii – były tam komplety kredek i farb Bambino firmy St-
Majewski, gadżety promocyjne i słodkości z Banku PKO BP, książki, kredki i różne pomysłowe zabawki otrzymane 
od Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Marka Michalaka oraz bardzo ciekawe materiały związane z ekologią 
przekazane przez firmę Viessmann. 

Minister Marek Michalak był bardzo ważnym patronem i partnerem naszego projektu. Niezwykły list, który wysłał 
do obywateli Miasta Dzieci był przedmiotem wielu refleksji. Minister od początku swojej kadencji przykłada uwagę 
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do bezpieczeństwa dzieci, również przed patologicznymi zachowaniami dorosłych, co ma znajduje odbicie w 
informacjach przekazywanych dzieciom podczas spotkań. Żywimy nadzieję, że w roku 2019 będziemy mogli gościć 
Pana Ministra podczas drugiej edycji naszego projektu. 

 

Fot. 14. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników wyborów. 

 

Fot. 15. Wywiady zwycięzców wyborów dla Radia Sudety 24. 
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Fot. 16. Władze Transgranicznego Miasta Dzieci na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu z 
wiceburmistrzem Wiesławem Witkowskim. 

 

Fot. 17. Zwiedzanie przez czeskich gości podziemnego kompleksu Osówka w Jedlinie Zdrój. 
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19 lipca 2018 r. 

Spotkanie w Rynku Miasta Dzieci było momentem oficjalnego pożegnania, choć przed uczestnikami projektu był 
jeszcze cały dzień pracy, likwidowanie lokat w Banku Miasta Dzieci, zakupy w Sklepie Marzeń, mnóstwo innych 
atrakcji sportowych i rekreacyjnych oraz kolejne ciekawe zajęcia profilaktyczne. 

W wyniku decyzji Burmistrza Miasta Dzieci, zmniejszono ilość czasu pracy oraz podniesiono wypłatę do 150% 
płacy nominalnej. W związku z tym dzieci miały znacznie więcej czasu i odpowiednią ilość pieniędzy, żeby 
szturmem zaatakować Sklep Marzeń, w którym obroty osiągnęły rekordowy wynik ponad 20 tysięcy tauronków.  

Firma Ale Heca, korzystając z nieco mniej deszczowej pogody mogła ponownie udostępnić dzieciom swoje gry 
wielkoformatowe oraz przygotowała dla uczestników projektu kolejną atrakcję, festiwal gigantycznych baniek 
mydlanych. 

Pracownicy Banku i Sklepu Marzeń byli w tym dniu najbardziej zapracowanymi ludźmi Miasta Dzieci, porządkowali 
dokumenty i rozliczali sprzedany towar długo po tym, jak ostatni młody obywatel opuścił teren strzegomskiego 
OSiR-u.  

Po południu koloniści znów pluskali się na krytym basenie. 

Wieczorem spotkaliśmy się na uroczystości, którą zadedykowaliśmy władzom samorządowym, prywatnym i 
publicznym partnerom projektu, a przede wszystkim naszym opiekunom i wychowawcom oraz wszystkim 
organizatorom stanowisk pracy. Wręczaliśmy tam dyplomy Przyjaciół Transgranicznego Miasta Dzieci, był też czas 
na pierwsze podsumowania i rozmowy o kolejnej edycji w roku 2019. 

 

Fot. 18 Likwidacja lokat terminowych w Banku Miasta Dzieci. 
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Fot. 19 Szaleństwo zakupów w ostatnim dniu Transgranicznego Miasta Dzieci w Strzegomiu. 

 

Fot. 20 Festiwal baniek mydlanych. 
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20 - 22 lipca 2018 r. 

Pożegnaliśmy naszych przyjaciół z Republiki Czeskiej, którzy po śniadaniu wyruszyli w drogę powrotną. Nie 
rozstawaliśmy się na długo, bo już 23 lipca polskie dzieci wraz ze swoimi opiekunami wyruszały do Horic na drugą, 
tym razem czeską odsłonę Transgranicznego Miasta Dzieci. 

A nasz personel przystąpił do demontażu tego, co z takim trudem budowaliśmy tydzień wcześniej – zwrotu mebli 
do strzegomskich szkół podstawowych, demontażu namiotów i wyposażenia oraz przygotowania transportu do 
Czech z leżakami, częścią namiotów i systemów informacyjnych i z tym, co najważniejsze – z walutą Miasta 
Dzieci. 

 

Fot. 21. Powrót czeskich uczestników projektu do Horic, Novej Paki i Jicina. 

Nie było do tej pory okazji, chcemy więc w tym miejscu podziękować Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego 
Cezaremu Przybylskiemu, który od początku swojej kadencji wspierał organizację Miast Dzieci na Dolnym Śląsku. 
Marszałek i Jego Urząd współpracowali przy powstaniu Miast Dzieci w Topaczu, w Świdnicy, w Miliczu, wreszcie 
Transgranicznego Miasta Dzieci w Strzegomiu w roku 2018. Bardzo dziękujemy i prosimy o dalszą współpracę. 

A my, wracając do naszej opowieści, chcemy powiedzieć, że kolejne dwa dni pomiędzy edycją strzegomską a 
horicką, spędziliśmy na przygotowaniach wyjazdowych, odpowiednim zaopatrzeniu apteczek i zapasów na drogę.  
W tym czasie strzegomskie dzieci przygotowywały się do czekającej ich podróży. 
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Jednak, zanim krótko opowiemy, co spotkało nas w Horicach, chcemy przedstawić tych, bez których projekt nie 
doszedłby do skutku, czyli naszych partnerów i organizatorów stanowisk pracy. Każdy z nich zainwestował swój 
czas i swoje umiejętności w projekt, który ma wpoić dzieciom szacunek do pracy, nauczyć oszczędzania i 
planowania wydatków, a przede wszystkim dać szansę poznania, zaakceptowania i współpracy z rówieśnikami po 
drugiej stronie granicy. 

 

 

 

Czas przedstawić kolejne stanowiska pracy i obszary funkcjonalne w Transgranicznym Mieście Dzieci: 

1) Ład i porządek publiczny zachowano dzięki OCHRONIARZOM pod fachowym okiem pracowników firmy Impel: 
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2) Ciężka pracę KAMIENIARZA uczestnicy projektu wykonywali dzięki strzegomskiej firmie Graniro i Polskiemu 
Klastrowi Kamieniarskiemu: 

 

3) Przedstawienie interesującego i trudnego zawodu POLICJANTA w Mieście Dzieci zawdzięczamy 
funkcjonariuszom Komendzie Powiatowej Policji ze Świdnicy:
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4) Ręce po łokcie w smarze i oleju silnikowym, czyli stanowisko pracy MECHANIKA SAMOCHODOWEGO 
utworzone przez strzegomską firmę Stanisława Panka: 

 

5) Szlifowanie, szpachlowanie i lakierowanie – trudny zawód BLACHARZA LAKIERNIKA pod okiem fachowców 
z firmy Rera, przy współpracy firmy Adaxs: 
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6) EKSPERT ENERGII ODNAWIALNYCH – stanowisko pracy przygotowane przez firmę Viessmann pozwalało 
uczestnikom projektu na zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami związanymi z ochroną środowiska. 

 

7) Piękne kompozycje kwiatowe wychodziły z rąk OGRODNIKÓW dzięki strzegomskiemu Zakładowi Usług 
Komunalnych i gospodarstwu ogrodniczemu Bodnar z Rogoźnicy. 
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8) Zawód MONTERA – budowa systemów linii technologicznych dla branży automotive dzięki stanowisku pracy 
zorganizowanemu przez świdnicką firmę AMS: 

 

9) Dzięki regionalnemu portalowi Świdnica 24 uczestnicy projektu poznali warsztat pracy DZIENNIKARZA: 
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10) URZĘDNIK PROMOCJI, czyli praca w administracji publicznej nie zawsze musi być nudna. Przekonywali o 
tym dorośli pracownicy promocji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

 

11) Strzegomska Aryzta utworzyła stanowisko pracy PIEKARZA. Zdaniem uczestników - jeden z 
najatrakcyjniejszych zawodów wykonywanych podczas tegorocznego Miasta Dzieci. 
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12) Tegoroczne Miasto Dzieci bardzo mocno związane było z ochroną środowiska. Zawód EKOLOGA 
poprowadzili eksperci z Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowej. 

 

13) Dla dorosłych – śmieci, dla uczestników projektu materiał do recyklingu i budulec dla przedmiotów 
użytkowych. Zawód EKOKONSTRUKTORA również pod fachowym okiem ekspertów z Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Krzyżowej. 
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14) Stanowisko pracy przygotowane przez Strzegomskie Centrum Kultury, dzięki któremu można było 
rozwinąć swoje umiejętności - ARYTSTA PLASTYK. 

 

15) Zastanawialiście się, kto projektuje te wszystkie piękne wzory przyborów szkolnych? Są to również 
uczestnicy naszego projektu. Stanowisko pracy PROJEKTANT PLECAKÓW utworzyła firma St – Majewski. 

Firma przygotowała również atrakcje w czasie wolnym od pracy, w namiocie popularnej marki Bambino: 
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16) Kto z nas w dzieciństwie nie marzył o zawodzie STRAŻAKA? Marzenia spełniła załoga Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Strzegomiu. 

 

17) Niewdzięczny zawód, ale jakże potrzebny – jeśli jest prowadzony przez super osobę, to staje się również 
interesujący. SERWISANT, czyli sprzątanie, segregacja odpadów i utrzymywanie porządku – dzięki 

Strzegomskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. 
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18) Każde dziecko marzy o własnym zwierzątku, ale niewielu potrafi się nim opiekować. Zawód PSIEGO 
BEAHAWIORYSTY oraz zasady wolontariatu w schroniskach dla zwierząt przybliżył Paweł Dębosz wraz z 

asystentką. 

 

19) Zawód łączący w sobie zdolności artystyczne i wrażliwość na otaczający nas świat – FOTOGRAF PRZYRODY 
pod fachowym okiem Ireny Dębosz i Jej asystentów. Dzięki Pani Fotograf i pracy uczestników projektu 
otrzymaliśmy również przepiękne zdjęcia do wykorzystania w planowanym albumie fotograficznym: 
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20) O tym, jak ważne są umiejętności RATOWNIKA MEDYCZNEGO, a przynajmniej podstawowa wiedza i 
praktyka związana z pierwszą pomocą, nie trzeba nikogo przekonywać. Uczestnicy projektu ćwiczyli wraz z 

Maciejem Sokołowskim na fantomach użyczonych przez świdnicki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. 

 

21) Miastom Dzieci nieodłącznie towarzyszy zawód FILMOWCA. Dzięki temu, oprócz atrakcyjnych zajęć, 
organizatorzy otrzymują do dyspozycji niezwykłe materiały promocyjne, przygotowane przez dzieci. W 

Strzegomiu stanowisko pracy organizowała firma TV Horyzonty. 
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22) Mimo, iż Sklep Marzeń był jednym z najbardziej obleganych miejsc w Mieście Dzieci, firma Toy Planet 
znalazła czas na utworzenie stanowiska pracy SPRZEDAWCY. 

 

23) Zawód DZIENNIKARZA RADIOWEGO, czyli fantastyczne warsztaty przygotowane przez Radio Sudety 24 
w ich strzegomskim studio. 
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24) Pierwsze z wyjazdowych stanowisk pracy – ROLNIK HODOWCA, czyli porządki na grządkach oraz pomoc 
przy koniach w przepięknym gospodarstwie Państwa Gillmayer w Żelazowie nieopodal Strzegomia. 

 

25) Last but not least – zawód LEŚNIKA, zorganizowany dzięki Nadleśnictwu Jawor, w Leśnictwie Kłaczyna 
oraz na Siedmickiej Polanie. Zdradzimy w tajemnicy, że było również ognisko i kiełbaski… 
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I jeszcze jedno chcemy powiedzieć - rzadko zdarza się spotkać z tak serdecznym przyjęciem, jak w 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. Otworzyli Oni serca dla dzieci, zapewniali mnóstwo rozrywki 
w deszczowe dni, pomagali w organizacji stanowisk pracy, wreszcie sprzątali to, co nasi SERWISANCI 
nie byli w stanie ogarnąć. Bardzo Wam dziękujemy :) 

 

Ale to nie koniec podziękowań. 

Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim patronom, partnerom, partnerom medialnym, 
organizatorom stanowisk pracy, opiekunom grup dziecięcych oraz organizatorom miejsc pracy. Dzięki 
Waszej pracy, mimo niesprzyjającej pogody, ponad 300 dzieci przeżyło niezapomniane wakacje w 
Strzegomiu. 

Jednak uśmiechy dzieciaków biorących udział w projekcie przekonały nas, że warto było podjąć ten 
wysiłek i że chcemy zmierzyć się z wyzwaniem organizacji Miasta Dzieci zarówno w roku 2019, jak i w 
następnych latach. 

 

Dziękujemy Wam wszystkim i prosimy o jeszcze ! 

Prosimy, abyście w przyszłym roku również zaangażowali się w Miasto Dzieci w Strzegomiu i 
dali szansę tym dzieciom, których sytuacja rodzinna i materialna nie zawsze pozwala na 

spędzenie wakacji poza miejscem zamieszkania. 

Projekt współfinansowany z funduszy EFRR, wsparty działaniami wielu partnerów pozwolił też 
na niezwykłe przeżycie – współpracę i współdziałanie dzieci z dwóch stron granicy. Dzięki 
projektowi młodzi ludzie z dwóch krajów mieli szansę poznać się podczas pracy i zabawy, 

współdziałając i wspólnie rozwiązując problemy stawiane im przez dorosłych. 
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Promocja naszych patronów, partnerów i partnerów medialnych. 

Staraliśmy się promować przede wszystkim program współfinansujący, ale też firmy i instytucje zaangażowane w 
projekt, prowadząc stronę internetową www.miastodzieci.net oraz profil na portalu społecznościowym Facebook 
pod nazwą Transgraniczne Miasto Dzieci / Preshranicni Mesto Deti. Przygotowaliśmy też odpowiednie bannery 
reklamowe i wydrukowaliśmy plakaty z podziękowaniami, który zostały rozmieszczone w miejscach publicznych 
Miasta i Gminy Strzegom. 

 

 

Fot. 49 i 50. Ścianka i totemy promujące Województwo Dolnośląskie. 
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Fot. 51. Roll’upy  promujące program współfinansujący, organizatorów, współorganizatorów oraz patronów 
honorowych. 

 

Fot. 52. Jeden z głównych bannerów promocyjnych. 
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Fot. 53. Jeden z głównych bannerów promocyjnych. 

 

Fot. 54. Oznaczenia stanowisk pracy. 
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Fot. 55. Bannery promujące patronów medialnych – znane ogólnopolskie i regionalne media. 
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Fot. 56 - 59. Bannery promujące organizatorów miejsc pracy. 

 

Fot. 60. Plakaty informacyjne w formacie A3, który wydrukowaliśmy, zostały we wrześniu 2018 r. udostępnione w 
charakterystycznych miejscach publicznych Miasta i Gminy Strzegom. 
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Chcemy się też w niniejszym sprawozdaniu pochwalić efektami pracy młodych plastyków w ramach zajęć 
profilaktyki uzależnień, organizowanych podczas Transgranicznego Miasta Dzieci. 

Pięknych plakatów było bardzo dużo, tu zamieszczamy dwa z nich, mając nadzieję na zorganizowanie w 
przyszłości wystawy w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Strzegom. 

 

Fot. 61 – 62. Plakaty wykonane w ramach zajęć profilaktyki uzależnień w Transgranicznym Mieście Dzieci. 
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TRANSGRANICZNE MIASTO DZIECI HORICE 2018 R. 

 

23 lipca 2018 r. – 27 lipca 2018 r. 

Wyjazd do Republiki Czeskiej. Ze Strzegomia wyjechało 100 dzieci wraz z opiekunkami oraz personel polski, który 
będzie w następnych dniach pomagać Czechom w organizacji stanowisk pracy. Kluczowe dla naszych opiekunów 
i organizatorów było zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas podróży. Nie zapominaliśmy też o ważnym 
aspekcie naszego projektu, czyli o profilaktyce uzależnień, również tych związanych z nadużywaniem elektroniki. 

 

Fot. 63. Czechy przywitały nas piękną pogodą, która utrzymała się do końca naszego pobytu w Horicach. 
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Dokładne sprawozdanie z tego, co przydarzyło się naszym dzieciom w Horicach w Republice Czeskiej, zostawmy 
naszym czeskim partnerom. Zajrzyjcie, proszę, na fotogalerię na stronie www.ceskemestodeti.cz, zobaczycie, 
jak bawili się młodzi obywatele Transgranicznego Miasta Dzieci w Horicach. 

Były chwile radości, jak pluskanie się w basenie, praca na bardzo ciekawych stanowiskach pracy, wycieczki do 
muzeum motocykli w Horicach, planetarium w Hradec Kralove i do ogrodu zoologicznego w Dvur Kralove, były też 
momenty dramatyczne, jak polowanie na szerszenie, czy (na szczęście) pojedyncza interwencja czeskich 
ratowników medycznych. Mamy nadzieję, że wspólnie daliśmy dzieciom bardzo fajne dwa tygodnie wakacji z 
niezwykłym projektem edukacyjnym i za to jeszcze raz Państwu serdecznie dziękujemy. Pokazaliśmy też, że 
można spędzać wakacje w bardzo interesujący sposób, z dala od pokus współczesnej cywilizacji – alkoholu, 
tytoniu, dopalaczy i nieprzerwanego łączenia się z siecią internetową. Ważnym, zrealizowanym w pełni celem 
projektu było uzmysłowienie dzieciom, jak ważna jest ochrona środowiska i recykling odpadów. Wreszcie, udało 
się nam pomóc w nawiązaniu przyjaźni między dziećmi i dorosłymi po obu stronach granicy, pomiędzy polskimi  i 
czeskimi uczestnikami projektu. My, organizatorzy, oceniamy pierwszą edycję Transgranicznego Miast Dzieci jako 
udaną, mamy nadzieję, że Wy, nasi patroni, patroni medialni i partnerzy, też odczuwacie satysfakcję z udziału w 
tym projekcie.  

Zdarzył się w tym czasie niezwykły epizod, o którym warto na koniec opowiedzieć. Społeczność Transgranicznego 
Miasta Dzieci z bardzo ważnych powodów zmusiła panującego Burmistrza Miasta Dzieci do ustąpienia ze 
stanowiska. Otóż namówił on swoich podwładnych do udostepnienia zarobionych tauronków, dzięki czemu mógł 
kupić w Sklepie Marzeń upragnioną zabawkę znacznie wcześniej, niż pozostałe dzieci były w stanie zgromadzić 
potrzebną kwotę. Społeczność Miasta Dzieci w jawnym głosowaniu wymieniła Burmistrza na jego Zastępczynię, 
czyli niemalże skorzystano z procedury impeachmentu. Czas nie pozwolił na postawienie odwołanego Burmistrza 
przed sądem Miasta Dzieci, więc zastosowano elementy nieco bardziej rewolucyjne. Była to bardzo ważna lekcja 
demokracji i przestroga dla dorosłych samorządowców – rośnie pokolenie, które coraz lepiej zna i wykorzystuje 
swoje prawa obywatelskie. 

 

Ważne jest też to, że projekt Młody Obywatel, w którym dzieci prowadziły własne kampanie wyborcze, głosowały 
w demokratycznych wyborach i wybierały Burmistrza i Wiceburmistrzów Transgranicznego Miasta Dzieci uczył 
wszystkich młodych uczestników projektu pełnoprawnego udziału w życiu społecznym. Co ważniejsze, w świetle 
przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej, w naszym projekcie pokazywaliśmy, że 
demokratyczne wybory w Europie nie są odcięte granicami poszczególnych państw i że to wszyscy Europejczycy 
głosują wspólnie nad wyborem swoich władz parlamentarnych. 

 

Oprócz celów, które chcieliśmy osiągnąć w wyniku realizacji naszego projektu, wynikających bezpośrednio z osi 
priorytetowej nr 4 programu Interreg V – A, działania w projekcie Młody Obywatel uważamy za najważniejsze 
wśród wszystkich naszych aktywności.  

 

Ale dość już poważnych tematów, poniżej krótki fotoreportaż skonstruowany ze zdjęć naszych opiekunek z Horic. 
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Fot. 64 – 65. Muzeum motocykli w Horicach i planetarium w Hradec Kralove. 

 

Fot. 66. Stanowisko pracy spedytora i logistyka. 
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Fot. 67 - 68. Stanowiska pracy cieśli, fotografa i piekarza. 

 

 

Fot. 69. Obserwacje w planetarium w Hradec Kralove. 
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Fot. 70. Stanowisko pracy didżeja. 

 

Fot. 71. Czy mieliście okazję poznać Frantiszka Molika? Jest Czechem, przyjacielem Polski i Polaków. Bez 
Niego wiele wspólnych projektów nie miałoby szans powodzenia. 
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28 lipca 2018 r. 

Powrót do Polski. Wszystkie nasze dzieciaki wróciły całe i szczęśliwe, na parkingu w Strzegomiu zostały odebrane 
przez rodziców i opiekunów. A my rozpoczynamy porządkowanie dokumentacji, archiwizację i przygotowania do 
przyszłorocznej edycji Transgranicznego Miasta Dzieci. 

 

Kolejny raz Wam wszystkim dziękujemy: 

Ryszard Sobański – Prezydent SIPH, organizatora, partnera wiodącego projektu, 

Waldemar Skórski – koordynator projektu, 

Paweł Ułaszewski – Wiceprezydent SIPH, asystent koordynatora projektu, 

Tomasz Całka – kierownik półkolonii i wyjazdu zagranicznego, 

Maciej Sokołowski – odpowiedzialny za pierwszą pomoc medyczną. 

 

Zdjęcia wykorzystane w naszym sprawozdaniu wykonali: Tomasz Całka, Sylwia Chrut – Rudnicka, Irena Dębosz, 
Joanna Dolińska, Justyna Fedyczkowska, Katarzyna Kupczyk, Frantiszek Molik, Dariusz Nowaczyński (Świdnica 
24), Waldemar Skórski, Agnieszka Szlachetka i Wiktor Szydłowski.  

 

 

 


