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W czasach sztuki bez granic 

 

Tytuł projektu: W czasach sztuki bez granic 

Wnioskodawca: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie 

Partner: Muzeum Těšínska 

Typ projektu: B 

 Dofinansowanie z EFRR: 10 384,53 EUR 

Termin realizacji: 1.03.2013 – 28.02.2014 

Krótki opis:  

Celem projektu jest konserwacja jednego z najcenniejszych obiektów zabytkowych w 

zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego - rzeźby Rodziny Marii z dawnego kościoła w 

Stonawie, jego prezentacja szerszemu gronu fachowców i zwiedzającym muzeum, naukowe 

opracowanie zagadnień związanych z Jakubem Beinhartem - autorem wielu rzeźb z terenu 

Polski, Czech i Niemiec, prezentacja innych jego prac (m.in. z Cierlicka-Kościelca) 

znajdujących się od dziesiątek lat  poza terenem Śląska Cieszyńskiego, wydanie drukiem 

artykułów z konferencji oraz artykułów dotyczących sztuki lub muzealnictwa z terenu Śląska 

Cieszyńskiego. 

Projekt kładzie sobie za główny cel: 

- zacieśnienie aktywnej współpracy dwu nadolziańskich instytucji kultury, które od lat 

wspólnie realizują wiele przedsięwzięć 

- zbliżenie mieszkańców regionu poprzez prezentację w formie konferencji, publikacji, lekcji 

(po zakończeniu projektu) oraz wykładów w Stonawie i Cierlicku-Kościelcu, wspólnego 

bogatego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu środkowoeuropejskim.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Wpisz tekst] 
 

 

Sport pro activ Skoczów i Hrádek. Promocja 

aktywności sportowo-turystycznej bez granic / Sport 

pro activ Skoczów a Hrádek. Podpora sportovně-

turistických aktivit bez hranic 

 

Tytuł projektu: Sport pro activ Skoczów i Hrádek. Promocja aktywności sportowo-

turystycznej bez granic / Sport pro activ Skoczów a Hrádek. Podpora sportovně-turistických 

aktivit bez hranic 

Wnioskodawca: Gmina Skoczów 

Partner: Obec Hrádek / Gmina Gródek 

Typ projektu: A 

 Dofinansowanie z EFRR: 29 073,40 EUR 

Termin realizacji: 1.03.2013 – 31.10.2013 

Krótki opis:  

Ideą projektu jest lepsze, wzajemne poznanie się mieszkańców przygranicznych terenów i 

wzmocnienie, pogłębianie współpracy pomiędzy gminami poprzez promowanie aktywnego i 

zdrowego stylu życia. Wspólne transgraniczne przedsięwzięcie ma pro sportowy i pro 

turystyczny charakter. W projekcie zaplanowano 2 główne imprezy sportowo-rekreacyjne: 

Bieg w Gródku i Transgraniczną Spartakiadę Rodzinną w sołectwie Ochaby (gm. Skoczów). 

Wejdą one na stałe do kalendarzy imprez partnerów stanowiąc okazje do kolejnych spotkań i 

poszerzania oferty. W projekcie zaplanowano też organizację uroczystego otwarcia szlaków 

nordic walking w Skoczowie wraz z instruktażowym marszem, spotkania promujące Skoczów 

w Gródku oraz Gródek w Skoczowie. Na Kaplicówce powstanie makieta prezentująca 

widoczną z tego miejsca panoramę Beskidów. Zostaną wydane dwujęzyczne publikacje 

promujące gminy partnerskie oraz nowe szlaki nordic walking, którymi to materiałami gminy 

wzajemnie się wymienią. Dzięki realizacji projektu promującego zdrowy i aktywny styl życia 

mieszkańcy i turyści odwiedzający gminy zyskają atrakcyjne trasy do rekreacji, a publikacje 

zachęcą do poznania gminnych ciekawostek. Działania te przyczynią się do intensyfikacji i 

zacieśniania kontaktów pomiędzy mieszkańcami. 
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Euroregionalne warsztaty twórcze dzieci i młodzieży 

Tu i TAM. Skoczów – Trzyniec / Euroregionalni 

tvůrčí dílny děti a mládeže TU a TAM. Skoczov - 

Trinec 

 

Tytuł projektu: Euroregionalne warsztaty twórcze dzieci i młodzieży Tu i TAM. Skoczów – 

Trzyniec / Euroregionalni tvůrčí dílny děti a mládeže TU a TAM. Skoczov - Trinec. 

Wnioskodawca: Miejskie Centrum Kultury INTEGRATOR 

Partner: Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace / Dom Dzieci i Młodzieży w 

Trzyńcu 

Typ projektu: A  

 Dofinansowanie z EFRR: 25 655,55 EUR 

Termin realizacji: 1.03.2013 – 31.08.2013 

Krótki opis:  

Ideą projektu jest lepsze, wzajemne poznanie się przede wszystkim dzieci i młodzieży, ale 

także i wszystkich mieszkańców przygranicznych terenów oraz wzmocnienie i pogłębianie 

współpracy pomiędzy partnerami. Wspólne transgraniczne przedsięwzięcie ma pro kulturowy 

i edukacyjny  oraz twórczy charakter. W projekcie zaplanowano 2 główne imprezy: 

Euroregionalny Festiwal Dzieci i Młodzieży w Skoczowie (z okazji Dnia Dziecka) oraz 

Turniej Bowlingowy w Trzyńcu (Impreza integracyjna dla uczestników wszystkich 

warsztatów twórczych). Inne zaplanowane działania to: warsztaty plastyczne (w Skoczowie) i 

warsztaty ceramiczne (w Trzyńcu), 2 wystawy prezentujące dorobek warsztatów, partnerskie 

miasta i oferty partnerów. Zostanie wydana też dwujęzyczna publikacja promująca projekt i 

obie gminy oraz ofertę partnerów skierowaną do młodzieży. Dzięki realizacji tego projektu 

mieszkańcy i turyści dowiedzą się więcej o sąsiadach, a działania te przyczynią się do 

intensyfikacji i zacieśniania kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu miast. 
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W poszukiwaniu wspólnych korzeni - restytucja 

tradycji i obrzędowości stroju cieszyńskiego  w 

Petřvaldzie i Jasienicy / Hledání společných kořenů - 

návrat k tradici slavnostního využití těšínského kroje 

v Petřvaldě a Jasienici 

 

Tytuł projektu: W poszukiwaniu wspólnych korzeni - restytucja tradycji i obrzędowości 

stroju cieszyńskiego  w Petřvaldzie i Jasienicy / Hledání společných kořenů - návrat k tradici 

slavnostního využití těšínského kroje v Petřvaldě a Jasienici 

Wnioskodawca: Gmina Jasienica 

Partner: Město Petřvald / Miasto Petřvald 

Typ projektu: A 

 Dofinansowanie z EFRR: 22 088,80 EUR 

Termin realizacji: 1.03.2013 – 31.10.2014 

Krótki opis:  

Wieloletnia współpraca partnerów zaowocowała szeregiem projektów ujętych w ramy  

Programu JA-PE. Partnerzy rozwijają współpracę w wielu kierunkach kładąc nacisk na 

działania wspierające rozwój wzajemnych stosunków w dziedzinie kulury i sportu. Wspólne 

działania uświadomiły Partnerom, że choć łączą ich wywodzące sie z historii i tradycji Śląska 

Cieszyńskiego korzenie to jednak wspaniała, licząca setki lat kultura i tradycja powoli umiera. 

Partnerzy chcąc ożywić tradycję, przybliżyć ją młodym ludziom, poszerzyć krąg osób 

zainteresowanych wielowiekową kulurą, tak aby nie uległa zapomnieniu, lecz stała się 

popularna. Powstał projekt, którego głównym celem jest przywrócenie tradycji związanych ze 

strojem cieszyńskim, a przez to przywrócenie zainteresowania tradycją, sztuką i zwyczajami 

regionu, bowiem to właśnie strój regionalny stanowi najbardziej widoczny przejaw 

zanikającej tradycji. Partnerzy chcąc dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców 

zdecydowali o wydaniu albumu prezentującego odmiany stroju cieszyńskiego. W albumie 

prócz zdjęć i opisów stroju znajdą się opisy obrzędów i tradycji obecnych na terenie naszego 

regionu. Realizacja projektu przez przywrócenie tradycji regionalnych w Pietwałdzie i ich 

odnowienie w Jasienicy, wpłynie na wzmocnienie u mieszkszkańców pogranicza poczucia 

więzi z regionem i przyczyni się do rozwoju poczucia przynależności mieszkańców 

Euroregionu do wspólnej grupy kulturowej i wpłynie na rozwój wzajemnych kontaktów oraz 

umocnieni więzi w poczuciu wspólnoty. 
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Poznajcie region Trójstyku 2 

 

Tytuł projektu: Poznajcie region Trójstyku 2 

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna w Istebnej  

Partner: GOTIC, příspěvková organizace 

Typ projektu: B 

 Dofinansowanie z EFRR: 13 175,00 EUR 

Termin realizacji: 01.05.2012 - 30.04.2013 

Krótki opis: 

Partnerzy postanowili w dalszym ciągu tworzyć kompleksowy program promocji Trójstyku. 

Projekt ma na celu promocję regionu Trójstyku poprzez stworzenie wspólnych materiałów 

promocyjnych o zasięgu transgranicznym. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej przygranicznego regionu Polski, Czech i Słowacji. Podstawowym 

celem jest także zwiększanie współpracy transgranicznej i rozwój nawiązanych wcześniej 

działań przez gminę Istebna i Mosty koło Jabłonkowa. Cele realizowane będa wspólnie, 

poprzez druk materiałów, włączenie lokalnych tworców, dbałość o historię i tradycję regionu, 

czy wymianę doświadczeń przy promocji regionu. Warto podkreslić, iż cele projektowe 

nawiązują do działań Euroregionu Śląsk Cieszyński, np. wsparcie i rozwój tradycyjnych i 

nowych produktów turystycznych, promocja współpracy transgranicznej, podtrzymywanie 

działań zachowujących tożsamość i tradycje loklanych społeczności. Projekt ma za zadanie 

rozwój tego unikalnego na skalę europejską zakątka i zwiększenie jego atrakcyjności oraz 

wiedzy na temat styku trzech państw. Zwiekszający się ruch turystyczny wywołuje 

zainteresowanie regionem, a co za tym idzie chęcią posiadania materiałów drukowanych i 

promocyjnych nt. regionu.  
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Skoczów - Karwina. Śladami Gustawa Morcinka  

 

Tytuł projektu: Skoczów - Karwina. Śladami Gustawa Morcinka  

Wnioskodawca: Gmina Skoczów 

Partner: Regionální knihovna Karviná 

Typ projektu: C 

 Dofinansowanie z EFRR: 23 022,25EUR 

Termin realizacji: 01.10.2012 - 31.05.2013 

Krótki opis: 

Ideą projektu jest popularyzacja życia i twórczości znanego pisarza Gustawa Morcinka, który 

urodził się w Karwinie, a mieszkał i tworzył w Skoczowie, gdzie mieści się muzeum noszące 

jego imię. Zaplanowane w projekcie działania: wydanie w jęz. pol. i czeskim: publikacji 

poświęconej pisarzowi, pocztówek z mapą Szlaku Morcinkowskiego; Amatorski Przegląd 

Sztuk Teatralnych im. Gustawa Morcinka; lekcje muzealne dla szk. podst.  

i gimnazjów; konferencja w Skoczowie oraz prezentacja książki i najlepszego spektaklu w 

Karwinie pozwolą mieszkańcom regionu na pogłębienie wiedzy na temat pisarza znanego nie 

tylko na Śl Cieszyńskim. Te działania pozwolą na pogłębienie współpracy w dziedzinie 

kultury pomiędzy mieszkańcami przygranicznych regionów, na upowszechnianie wiedzy o 

wspólnych korzeniach kulturowych oraz na przełamywanie barier językowych. 
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Kultura i sport nas zbliża II 

 

Tytuł projektu: Kultura i sport nas zbliża II 

Wnioskodawca: Gmina Godów 

Partner: Obec Petrovice u Karviné 

Typ projektu: B 

 Dofinansowanie z EFRR: 22 120,33 EUR 

Termin realizacji: 01.01.2013 - 31.12.2013 

Krótki opis:  

Projekt  "Kultura i sport nas zbliża II" będzie kontynuacją projektu "Kultura i sport nas 

zbliża" realizowanego przez Gminę Godów i Petrovice u Karviné oraz nawiązaniem do 17-

letniej współpracy obu gmin. Gminy dążą do rozbudowy infrastruktury około turystycznej 

oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, aby urozmaicić i uatrakcyjnić miejsca i punkty 

odpoczynkowe znajdujące się na szlakach rowerowych łączących obie gminy. W ramach 

projektu Gmina Godów planuje rozbudowę istniejącego zaplecza sportowo-rekreacyjnego i 

stałego miejsca polsko-czeskich spotkań poprzez budowę stanowiska do skoku w dal i 

pchnięcia kulą oraz montaż betonowego stołu do tenisa stołowego. Przyczyni się to do 

poszerzenia bazy turystycznej na terenie Gminy Godów składającej się z muszli koncertowej, 

boiska, skate-parku, siłowni zewnętrznej oraz miejsca wypoczynku z grillem. Nowa 

inwestycja będzie służyć mieszkańcom obu gmin podczas corocznie organizowanych 

zawodów lekkoatletycznych i innych zawodów sportowych, spotkań oraz imprez 

kulturalnych, a także turystom, uczestnikom wycieczek rowerowych. Ponadto w ramach 

projektu gminy planują szereg działań skierowanych dla mieszkańców mających na celu 

integrację przygranicznej społeczności. Gmina Godów zorganizuje turniej szachowy 

przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wraz z zakupem niezbędnego 

wyposażenia - zestawów do gry w szachy oraz zegarów szachowych; imprezy plenerowe 

takie jak "Zlot motocyklowy" przeznaczony dla fanów jednośladów z Polski i Czech,turniej 

tenisa ziemnego, rajd rowerowy polskimi i czeskimi ścieżkami, a także Dni Gminy Godów, w 

tym zawody sportowe na nowo rozbudowanym obiekcie, festiwal biegowy oraz festyn 

gminny zakończony koncertem. Na potrzeby imprez plenerowych zakupione zostaną również 

przenośne barierki ochronne. 
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Realizacja przedsięwzięć kulturalno-edukacyjno-

społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup 

namiotu 

 

Tytuł projektu: Realizacja przedsięwzięć kulturalno-edukacyjno-społecznych obszaru 

Trójstyku poprzez zakup namiotu 

Wnioskodawca: Gmina Istebna 

Partner: Sdružení obcí Jablunkovska 

Typ projektu: B 

Dofinansowanie z EFRR: 28 050,00 EUR 

Termin realizacji: 1.01.2013 – 30.09.2013 

Krótki opis:  

Projekt poprzez zaplanowane zadania ma na celu kontynuację i utrzymanie współpracy 

pomiędzy gminami przygranicznymi obszaru Trójstyku. Podejmowane działania to 

wspieranie dziedzictwa kultury ludowej oraz specyficznych dla tych terenów regionalnych 

tradycji i zwyczajów. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości organizacyjnych 

i infrastrukturalnych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu. Obiekt ten stanowić będzie 

dodatkowe zaplecze turystyczne i przeznaczony będzie dla wspólnej realizacji imprez 

kulturalnych z inicjatywy partnerów. Obie strony mają zagwarantowaną, bezpłatną możliwość 

korzystania z tego obiektu. Duże znaczenie ma także fakt,że namiot stanowić będzie 

niezbędne zadaszenie dla widowni. Brak takiego zaplecza skutkuje dzisiaj poważnym jego 

ograniczeniem zwłaszcza w czasie niepogody. Zakup namiotu przyczyni się do zwiększenia 

oferty turystyczno-kulturalnej Gmin partnerskich, przez co wzrośnie liczba odbiorców tych 

wydarzeń. Zakup namiotu wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru pogranicza 

podnosząc jego konkurencyjność. Poza tym stanowić będzie miejsce tętniące polsko-czeskimi 

akcentami.Wspólnie organizowane tutaj imprezy będą okazją do wymiany doświadczeń i 

scalania współczynnika integracji transgranicznej. 
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Chcemy, abyście o Nas wiedzieli - 2. Forum 

współpracy terytorialnej. 

 

Tytuł projektu: Chcemy, abyście o Nas wiedzieli - 2. Forum współpracy terytorialnej. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" 

Partner: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska 

Typ projektu: B 

 Dofinansowanie z EFRR: 28 888,31 EUR 

Termin realizacji: 1.01.2013 – 31.12.2013 

Krótki opis:  

Euroregion Śląsk Cieszyński (ERŚC) stanowi przykład struktury, w której prowadzone są 

działania zarówno w wymiarze transgranicznym, jak i międzyregionalnym na rzecz 

wspierania szeroko rozumianej integracji na poziomie lokalnym. Jednak, jak pokazuje 

praktyka, świadomość znacznej części społeczeństwa na temat realizowanych przez ERŚC 

aktywności istotnych z punktu widzenia życia mieszkańców pogranicza, jest nadal 

niewystarczająca. Głównymi celami projektu są: 1) promocja problematyki transgranicznej i 

idei Euroregionu Śląsk Cieszyński w wymiarze lokalnym i regionalnym (polegająca na 

kształtowaniu świadomości lokalnej i regionalnej społeczności (w tym administracji 

publicznej) m.in. w zakresie tego, jaką rolę pełni Euroregion i jaki jest jego wkład  

w rozwój polsko-czeskiego pogranicza; a także służąca poprawie widoczności Euroregionu w 

przestrzeni publicznej i wzmocnieniu jego wizerunku), jak również w wymiarze 

międzynarodowym - w zachodnioeuropejskich partnerskich strukturach transgranicznych, z 

którymi Euroregion Śląsk Cieszyński aktywnie współpracuje. 2) poprawa jakości zaplecza 

technicznego (zakup/przygotowanie i wykonanie oraz zastosowanie innowacyjnych form i 

narzędzi informacyjno-promocyjnych) partnerów projektu na potrzeby rozwoju współpracy 

transgranicznej na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym 
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"Idymy razym kapke dali" - systemowa współpraca 

partnerska gmin Goleszów i Wędrynia w obszarze 

kultury i sportu / "Jdeme společně trochu dál"- 

systémová spolupráce partnerských obcí Goleszowa 

a Vendryně v oblasti kultury a sportu 

 

Tytuł projektu: "Idymy razym kapke dali" - systemowa współpraca partnerska gmin 

Goleszów i Wędrynia w obszarze kultury i sportu / "Jdeme společně trochu dál"- systémová 

spolupráce partnerských obcí Goleszowa a Vendryně v oblasti kultury a sportu 

Wnioskodawca: Gmina Goleszów 

Partner: Obec Vendryně / Gmina Wędrynia 

Typ projektu: A 

 Dofinansowanie z EFRR: 25 415,85 EUR 

Termin realizacji: 1.02.2013 – 31.12.2013 

Krótki opis:  

Projekt  dotyczy systematycznej współpracy w obszarze kultury i sportu gmin Goleszowa i 

Wędryni. Poprzez realizację projektu dojdzie do wzmocnienia wzajemnej współpracy obu 

samorządów  w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych. Równiež organizacja 

imprez kulturalnych i sportowych będzie bardziej systematyczna i intensywniejsza. Do 

realizacji projektu włączył się także Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie. 

Nieodłącznym elementem efektywnej współpracy partnerskiej w dziedzinie kultury i sportu 

jest promocja i propagacja. Jednym z narzędzi jak osiągnąć ten cel jest wytworzenie wspólnej 

dla obu gmin strony internetowowej, gdzie będą promowane imprezy kulturalne oraz 

sportowe organizowane w obu gminach. Strona internetowa  będzie w dwu wersjach 

językowych: czeskiej i polskiej. Będzie ona zawierać m.in. kalendarz imprez, relacje  

i fotoreportaże z imprez przebiegających w gminach partnerskich w Goleszowie i Wędryni. 

Dzięki wspólnej stronie internetowej oczekiwany jest wzrost zainteresowania mieszkańców o 

kulturalne i sportowe życie gminy partnerskiej. W ramach projektu będą realizowane 4 

wspólne imprezy kulturalne oraz 3 sportowo-rekreacyjne. 
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Po pierwsze człowiek. Komunikacja kryzysowa na 

Śląsku Cieszyńskim 
 

Tytuł projektu: Po pierwsze człowiek. Komunikacja kryzysowa na Śląsku Cieszyńskim 

Wnioskodawca: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

Partner: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

Typ projektu: C 

 Dofinansowanie z EFRR: 22 447,65 EUR 

Termin realizacji: 01.07.2012 - 30.04.2013 

Krótki opis: 

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ok. 680 tys. Mieszkańców 

pogranicza polsko-czeskiego, obejmującego obszar geograficzny Euroregionu Śląsk 

Cieszyński, jak również organizacji i instytucji działających na tym obszarze oraz turystów, 

co będzie skutkowało poprawą wizerunku Euroregionu. Cel ów, zostanie zrealizowany 

poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk negocjatorów i psychologów polskich 

i czeskich. Realizacja działań przewidzianych przedmiotowym projektem, umożliwi 

wypracowanie ujednoliconych standardów współpracy, komunikowania się i wymiany 

informacji w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych, w których potrzebna będzie współpraca 

sił z obu stron. Przeprowadzenie wspólnych szkoleń z wykorzystaniem innowacyjnej metody 

symulacji interwencji w sytuacji kryzysowej dokona się przy użyciu sprzętu multimedialnego, 

który zagwarantuje trwałość projektu. Ewaluacja projektu może wskazać nowe możliwości 

i obszary współpracy ww. Specjalistów. 

 

 

 

 

 

 



[Wpisz tekst] 
 

 

Partnerski program promocji turystycznej  Gmin 

Jasienica i Petřvald/JA-PE3/ Partnerský program 

propagace turistiky měst Jasienica a Petřvald/JA-PE3 

 

Tytuł projektu: Partnerski program promocji turystycznej  Gmin Jasienica i Petřvald/JA-

PE3/ Partnerský program propagace turistiky měst Jasienica a Petřvald/JA-PE3 

Wnioskodawca: Gmina Jasienica 

Partner: Město Petřvald / Miasto Petřvald 

Typ projektu: A 

 Dofinansowanie z EFRR: 30 000,00 EUR 

Termin realizacji: 01.03.2012 - 30.09.2013 

Krótki opis: 

Projekt stanowi zwieńczenie wieloletniej współpracy Pietwałdu i Jasienicy. Partnerzy  

opracowali i wdrożyli  JA-PE. Program Partnerskiej Współpracy Gmin Jasienica i Petřvald , 

w ramach którego  zrealizowali już 5 projektów (2 w trakcie realizacji) o charakterze 

kulturalno - sportowym. Ideą niniejszego projektu jest wypromowanie walorów turystycznych 

partnerskich miejscowości jako aktywnych uczestników współpracy Euroregionu Śląsk 

Cieszyński. W ramach projektu Partner Wiodący planuje zakupić telebim zewnętrzny. 

Telebim zostanie zlokalizowany na głównym skrzyżowaniu w Jasienicy nieopodal tablicy 

informującej o przynależności Gminy do Euroregionu Śląsk Cieszyński.  Na telebimie będą 

wyświetlane zdjęcia, prezentacje, animacje z Jasienicy i Pietwałdu oraz informacje o 

bieżących wydarzeniach kulturalnych i sportowych mających miejsce w Euroregionie i 

okolicznych miejscowościach oraz fotorelacje z imprez transgranicznych. Planowanie jest 

również nakręcenie filmu promocyjnego o partnerskich miejscowościach, który również 

dostępny będzie na telebimie. Uzupełnieniem działań promocyjnych będzie posadowienie na 

granicach Pietwałdu tzw."witaczy", oraz informacja o przynależności Pietwałdu do 

Euroregionie Śląsk Cieszyński. Partnerzy planują również organiz. 2 konferencji, jednej w 

Pietwałdzie jeszcze w trakcie realizacji projektu oraz na zakończenie realizacji w Jasienicy 

konferencji podsumowującej projeprojekt połączonej z promocją albumu i broszury. 

 

 


