Informacja o realizacji współpracy międzynarodowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w 2011 roku

Współpraca zagraniczna Województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadzona jest w oparciu o
zasady zawarte w Rozdziale 6 - Współpraca zagraniczna, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.). Aby formalnie uznać stosunki
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z jego zagranicznymi partnerami i stworzyć platformę
do

wielopłaszczyznowego

współdziałania,

Sejmik

Województwa

uchwalił

„Priorytety

współpracy zagranicznej województwa”. Priorytety opracowane zostały w oparciu o zapisy
Rozdziału 6 oraz z uwzględnieniem Strategii Społeczno-Gospodarczej Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w okresie do 2020 roku.
Aktualnie obowiązujące wytyczne współpracy Województwa ujęte zostały w Priorytetach
przyjętych 24 listopada 2009 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr
XXXV/665/09. Zostały one opracowane na bazie obowiązujących Priorytetów z 2006 r. zgodnie
z wymogami zgłoszonymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
Na przyszły rok planowana jest kolejna aktualizacja Priorytetów Współpracy Zagranicznej
w związku z pojawieniem się nowych kontaktów międzynarodowych (Chorwacja) oraz
wygaśnięciem innych (Hiszpania).

Regiony, z którymi Samorząd Województwa prowadzi współpracę na
podstawie podpisanych dokumentów:



Chiny – Prowincja Heilongjiang - Protokół uzgodnień pomiędzy Województwem
Warmińsko-Mazurskim a Prowincją Heilongjiang został podpisany dnia
18 lutego 2005 r.



Dania – Regionalna Gmina Bornholm – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 29
września 2003 r., natomiast 14 maja 2008 r. podpisano aneks do Porozumienia
o współpracy na lata 2008-2010.



Francja – Departament Côtes d’ Armor – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 24
czerwca 2000 r.; aneks do Porozumienia na lata 2003 – 2005 sygnowano w dniu 25 kwietnia
2003 r., a w lutym 2006 r. podpisano II aneks do Porozumienia na 2006 r.



Hiszpania – Autonomiczny Region La Rioja – Porozumienie o współpracy podpisano
w dniu 22 grudnia 2003 r.

2



Litwa – Okręg Taurogi – Porozumienie o współpracy zostało podpisane w dniu 5 listopada
2004 r.; Plan współpracy na lata 2007-2008 został podpisany 22 czerwca 2007 r



Rosja – Obwód Kaliningradzki – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu
19 września 2001 r., a 9 czerwca 2008 roku podpisany został w Kaliningradzie Plan Pracy
pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Obwodem Kaliningradzkim na lata
2008-2010.



Słowacja – Województwo Bańsko-Bystrzyckie – Porozumienie o współpracy podpisano w
dniu 8 lipca 2003 r.; aneks nr 1 do porozumienia o współpracy z lipca 2003 r. został
podpisany 18 maja 2005 r.; Plan Współpracy na lata 2007-2008 został podpisany
27 listopada 2007 r.



Szwecja – Województwo Halland – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu
27 listopada 2000 r.



Ukraina – Obwód Rówieński – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 9 grudnia
2003 r.; aneks do Porozumienia na lata 2004 – 2006 podpisano w dniu 4 października
2004r.; 3 czerwca 2008 r. w

Olsztynie podpisany został Plan Pracy pomiędzy

Województwem Warmińsko-Mazurskim a Obwodem Rówieńskim na lata 2008-2010.


Włochy – Autonomiczny Region Vallée d’Aoste – Porozumienie o współpracy podpisano
w dniu 11 kwietnia 1999 r., a 15 kwietnia 2005 r. parafowano aneks do Porozumienia na
lata 2005-2007.



Włochy – Prowincja Perugia – Umowa o współpracy międzyregionalnej została podpisana
22 kwietnia 2008 r.



Chorwacja – Żupania Splicko-Dalmatyńska – list intencyjny podpisano 12 sierpnia 2011 r.
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Współpraca międzynarodowa prowadzona przez Samorząd

I.

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

1. Rosja - Obwód Kaliningradzki
Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim FR realizowana jest na podstawie Porozumienia o
Współpracy między Województwem Warmińsko-Mazurskim RP i Administracją Obwodu
Kaliningradzkiego FR z 2001r. oraz Planu Pracy na lata 2011-2013.

Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach
-cykl wydarzeńW dniach 17-20 marca odbyły się Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach, w
ramach których:


17

marca

br.

w

Olsztynie

dokonano

uroczystego

otwarcia

„Dni

Obwodu

Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach”. Otwarcia dokonali Pani Swietłana
Kondratiewa, Minister Kultury Obwodu Kaliningradzkiego oraz Pan Zdzisław Fadrowski,
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji. Ministerstwo Kultury OK przygotowało na
tę okoliczność wystawę fotografika kaliningradzkiego Igora Zarembo pt. „Ziemia i
ludzie” oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca Floty Bałtyckiej;


17 marca w Ełku odbyły się 2 koncerty: zespołu dziecięcego „Dzwoneczki” i zespołu
folklorystycznego „Rossiczi”;



18 marca odbyło się spotkanie Marszałka Jacka Protasa z oficjalną delegacją
Administracji OK., na czele z Gubernatorem Nikołajem Cukanowem, podczas którego
podpisano

Plan

Pracy

pomiędzy

Województwem

Warmińsko-Mazurskim

i

Obwodem Kaliningradzkim na lata 2011-2013;


18 marca odbyło się Forum Współpracy Biznesowej, w którym udział wzięło ok. 250
osób (głównie przedsiębiorcy, a także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu).
Forum oficjalnie otworzyli Marszałek i Gubernator. Gośćmi honorowymi byli:
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Aleksander Aleksiejew, Ambasador FR w Polsce, Pan Krzysztof Lisek, Deputowany do
Parlamentu Europejskiego, Pan Marcin Korolec, Wiceminister Gospodarki Rządu RP,
Pan Siergiej Puczkow, Konsul Generalny FR w Gdańsku, Pan Marek Gołkowski, Konsul
Generalny RP w Kaliningradzie. W ramach Forum odbyła się debata dotycząca projektów
unijnych w ramach współpracy transgranicznej.


18 marca na UWM odbyło się spotkanie Marszałka i Gubernatora ze studentami oraz
dyktando języka rosyjskiego. Spotkanie poprowadził prof. Józef Górniewicz, Rektor
UWM, a było ono wynikiem współpracy UWM z Uniwersytetem im. E. Kanta
w Kaliningradzie;



w godzinach popołudniowych polskie i rosyjskie delegacje uroczyście złożyły wieńce
pod pomnikiem żołnierzy radzieckich poległych w II wojnie światowej na cmentarzu
wojskowym przy ul. Szarych Szeregów. O oprawę zadbali duchowni: katolicki oraz
prawosławny;



na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim zorganizowano mecz piłki siatkowej
pomiędzy przedstawicielami partnerskich regionów.



18 marca w Elblągu odbyły się: otwarcie wystawy fotografika kaliningradzkiego Igora
Zarembo „Ziemia i ludzie” oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca Floty Bałtyckiej;



20 marca w Olsztynie w cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Opieki Matki Bożej
odbyło się nabożeństwo, w którym udział wziął chór cerkiewny z Kaliningradu. W tym
samym dniu odbył się koncert chóru cerkiewnego w Konkatedrze Św. Jakuba.

Odsłonięcie pomnika upamiętniającego ofiary, więzione i zamordowane w byłym
hitlerowskim obozie koncentracyjnym Hohenbruch
24 marca na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego Hohenbruch w dzisiejszym
Obwodzie Kaliningradzkim został odsłonięty pomnik upamiętniający ofiary więzione i
zamordowane w Hohenbruch. Jedną z ofiar był Seweryn Pieniężny, redaktor „Gazety
Olsztyńskiej”.
W uroczystości wzięli udział m.in. stryjeczny wnuk Seweryna Pieniężnego Pan Ziemowit
Pieniężny Na uroczystości były obecne również władze Samorządu Województwa, władze rejonu
Sławskiego, przedstawiciele Administracji Rządu Obwodu Kaliningradzkiego z Panią Ałłą
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Iwanową,

Ministrem-Dyrektorem

Agencji

ds.

Kontaktów

Międzynarodowych

i

Międzyregionalnych oraz licznie zgromadzona Polonia. Odsłonięcie pomnika, to uwieńczenie
prawie sześcioletnich działań Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie oraz licznych
działaczy z Warmii i Mazur.

Dzień Zwycięstwa w Braniewie
Dnia 8 maja 2011 na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej w Braniewie odbyła się uroczystość
złożenia wieńców z okazji 66 rocznicy zwycięstwa. Obok Pana Marszałka Jacka Protasa udział w
uroczystości wziął udział Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Oficjalnej
delegacji administracji Obwodu Kaliningradzkiego przewodniczył Pan Nikołaj Cukanow,
Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego. Obecny był też Pan Siergiej Puczkow, Konsul
Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku oraz Pan Grzegorz Bochenek, Konsul
Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie. Przybili też licznie kombatanci zarówno z Polski,
jak i z Obwodu Kaliningradzkiego. Największe zainteresowanie wzbudziła kolumna ponad 200
motocykli, która przybyła na cmentarz. O uroczystą oprawę zadbali żołnierze z 9 Brygady
Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego z Braniewa. Odbyło się też krótkie nabożeństwo
ekumeniczne. Po złożeniu wieńców delegacje przejechały na rondo Gen. Władysława Andersa,
gdzie również oddano cześć polskim żołnierzom poległych na frontach II Wojny Światowej.

Wizyta studyjna kadry naukowej Rosyjskiej Akademii Służby Państwowej przy
Prezydencie Federacji Rosyjskiej w Moskwie
W dniach 25–26 maja 2011 r. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego gościł
przedstawicieli kadry naukowej Rosyjskiej Akademii Służby Państwowej przy Prezydencie
Federacji Rosyjskiej w Moskwie. Pomysłodawcą wizyty naukowców był Pan Marek Gołkowski,
Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kaliningradzie. Podczas krótkiego pobytu w
Olsztynie delegacja spotkała się z Panem Jarosławem Słomą, Wicemarszałkiem Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, podczas którego Pan Marszałek przybliżył kadrze naukowej zasady
funkcjonowania

samorządu

terytorialnego

na

przykładzie

naszego

województwa.

Przedstawiciele Rosyjskiej Akademii Służby Państwowej spotkali się także z władzami
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zostali oni przywitani przez Zespół Pieśni i Tańca
6

Kortowo, następnie odbyło się spotkanie z władzami uczelni, w ramach którego przybliżono
gościom historię naszego uniwersytetu, ofertę edukacyjną, plany inwestycyjne, współpracę z
Unią Europejską oraz możliwość poszerzenia współpracy na poziomie uniwersyteckim.
Pobyt przedstawicieli rosyjskiej kadry naukowej Olsztynie był jednym z elementów bogatego
programu wizyty studyjnej rozpoczynającej się w Gołdapi – poprzez Kętrzyn – Olsztyn – Elbląg
kończącej się w Gdańsku. W ramach wizyty w Olsztynie nie mogło zabraknąć prezentacji
walorów turystyczno-historycznych miasta, goście zwiedzili m.in. Muzeum Warmii i Mazur.

XI posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów
W dniach 2-3 czerwca 2011 roku w Zielenogradsku (Obwód Kaliningradzki), odbyło się
XI posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów Rzeczpospolitej z Obwodem
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Delegacji polskiej przewodniczył Pan Piotr Stachańczyk,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej
Polskiej, zaś rosyjskim współprzewodniczącym był Pan Michaił Juriewicz Pliuchin,
Przewodniczący Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego.
Nasze województwo reprezentowane było przez przedstawicieli Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i jednocześnie szefów dwóch komisji problemowych. Komisji ds.
rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego przewodniczył Pan Wicemarszałek Jarosław Słoma,
a Przewodniczącą komisji ds. edukacji, nauki, kultury, sportu i turystyki została Pani Anna
Wasilewska, Członek Zarządu Województwa.
Uczestnicy Rady zwrócili uwagę na wysoki poziom merytoryczny przygotowanych wystąpień i
materiałów, w których znalazły się ważne akcenty dotyczące współpracy naszego Województwa
z Obwodem Kaliningradzkim. M.in. przejścia graniczne, współpraca w dziedzinie ochrony
środowiska, melioracji, wykorzystania gruntów rolnych, a także organizacja Dni Warmii Mazur
w Obwodzie Kaliningradzkim. Przewodniczący rosyjskiej części Rady wyraził zadowolenie z
wysokiego poziomu organizacji Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach
jakie odbyły się w marcu br.
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III Międzynarodowe Forum Regionów Partnerów Obwodu Kaliningradzkiego
W dniach 21-23 września w Kaliningradzie odbyło się III Międzynarodowym Forum Regionów
Partnerów Obwodu Kaliningradzkiego. Przedsięwzięcie zostało połączone z odbywającą się
Międzynarodową Konferencją Współpracy Przygranicznej: Federacja Rosyjska, Unia Europejska
i Norwegia oraz Konferencją Programu Współpracy Przygranicznej Litwa-Polska-Rosja.
Samorząd Województwa Warmińsko-mazurskiego reprezentowany był przez Panią Wiolettę
Sokół, Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Panią Lidię Wojtowicz,
Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Panią Dorotę Zalewską, Dyrektora Departamentu
Turystyki.
W trakcie licznych spotkań i seminariów omówiono wiele ważnych tematów:
-

Współpraca przygraniczna – aktualny stan i optymalizacja modelu rozwoju.

-

Przygraniczna

i

międzyregionalna

współpraca

Północno-Zachodniego

Okręgu

Federalnego – na szczególnym przykładzie Obwodu Kaliningradzkiego.
-

Współpraca

w

rejonie

Morza

Bałtyckiego

(gospodarka,

ekologia,

kultura,

bezpieczeństwo). Polityka UE i FR aktywizacja współdziałania. Wspólne wyzwania,
uzgodnienia interesów i wspólne działania.

Gazeta „Po sąsiedzku”
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy ze spółką Edytor sp. z o.o.
wspólnie wydali trzy edycje gazety „Po sąsiedzku”. Ta gazeta graniczna spotkała się z
zainteresowaniem czytelników po obu stronach granicy, gdyż ukazuje bliskość kulturową,
społeczną, a także gospodarczą Warmii i Mazur z Obwodem Kaliningradzkim. Opisuje
najważniejsze wydarzenia, porządkuje informacje na wielu ważnych dla współpracy kierunkach.
Publikacja ma służyć intensyfikacji współpracy w zakresie biznesu, turystyki i wszelkich innych
możliwości współdziałania. Intencją wydawnictwa jest propagowanie dobrosąsiedzkich relacji
pomiędzy graniczącymi regionami oraz poszerzenie wiedzy i bieżącej informacji o wydarzeniach
w sąsiadujących ze sobą regionach.
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Współpraca w zakresie kultury


X Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim

Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna”
podsumowało realizację X Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim. Realizacja
przedsięwzięcia została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego.W dniach 26 -27 maja br. w Czerniachowsku odbyły się X Dni Kultury Polskiej w
Obwodzie Kaliningradzkim. Organizatorami jubileuszowej uroczystości były: Muzeum
Kultury Ludowej w Węgorzewie, Towarzystwo „Ojcowizna” oraz polonijna organizacja
„Dom Polski” im. F. Chopina. Ww. przedsięwzięcie było zbiorem wydarzeń kulturalnych
promujących i przybliżających mieszkańcom Czerniachowska, a zwłaszcza Polonii – kulturę,
tradycję i historię Polski. Podczas Dni Kultury Polskiej odbyło się szereg imprez kulturalnych, w
tym: warsztaty taneczne polskich tańców narodowych, które odbyły się w Czerniachowskim
Domu Kultury, spotkanie w Bibliotece Głównej w Czerniachowsku z Wojciechem Markiem
Darskim, poetą, prozaikiem, publicystą, autorem przewodników turystycznych po Mazurach. W
Klubie braci Lumiere rozmawiano o historii kina polskiego do 1945 r. i przedstawiono twórczość
reżyserską Magdaleny Piekorz.


Wystawa Kopernik- Kosmos

"Kopernik - Kosmos" wystawa, którą przy wsparciu samorządu województwa warmińskomazurskiego po raz pierwszy zaprezentowało obwodowe Muzeum Historyczno-Artystyczne w
Kaliningradzie w dniu 17 czerwca br.
Ekspozycję nawiązującej w swej tematyce do życia oraz naukowej działalności Mikołaja
Kopernika przygotowało Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, dlatego też w wernisażu
poza przedstawicielem Samorządu Warmińsko-Mazurskiego udział wzięli pracownicy Muzeum z
Panem dyrektorem Januszem Cygańskim na czele.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem kaliningradczyków, a także goszczących na
wakacjach turystów - bieżący rok ogłoszony został w Rosji Rokiem Kosmonautyki, w co
znakomicie wpisała się zaprezentowana w Kaliningradzie przez nasze województwo ekspozycja.

9



Wystawa Russian Next Door

13 października 2011r. odbyło się otwarcie wystawy prezentującej dzieła twórców i grup
artystycznych działających w Kaliningradzie: Dymitrija Bułatowa i Aleksieja Czebykina,
Olega Blablasa, Jewgienija Umanskiego, Jurija Wasiliewa, Eleny Cwietajewej, Aleksandra
Podoprigorowa, Daniła Akimowa, Xeni Uranowej oraz Grupy „San Donato”. Instalacje wideo i
przestrzenne , fotografie, muzyka. Wystawa ukazuje różnorodność zainteresowań współczesnych
artystów z regionu tak bliskiego geograficznie Olsztynowi, a w ostatnich latach tam nie
prezentowanego. Znajdziemy wśród niech dzieła w poetycki sposób interpretujące rzeczywistość
rosyjska także polityczną

i społeczną; prace odnoszące się do tematów osobistych i

egzystencjalnych.
Współorganizatorzy:
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
BWA Galeria Sztuki w Olsztynie
Filia Kaliningradzka Państwowego Centrum Sztuki Współczesnej


Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie - wspólne działania z partnerem
rosyjskim w 2011 roku:

- W ramach XIV edycji (2011-2012) konkursu historycznego "Losy nasze" Polonia z Obwodu
gościła na imprezach organizowanych przez Muzeum.
- Współorganizacja

Warsztatów

Fotograficznych

pt.

„Życie

mazurskich

jezior”

(18-24.08.2011r.) dla studentów Szkoły Fotograficznej z Kaliningradu.
- Badania terenowe (VI-IX 2011 r.), na terenie Obwodu Kaliningradzkiego, pozyskiwanie
źródeł historycznych i dokumentacji fotograficznej do wystawy pt. „Polacy w Obwodzie
Kaliningradzkim”.
- Udział w V Forum Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego w Czerniachowsku:
21-23.10.2011. 22 października 2011r. na Forum została otwarta wystawa pt. „Polacy w
Obwodzie Kaliningradzkim”. Jest to pierwsza wystawa obrazująca rozwój i aktywność
poszczególnych Wspólnot, ich specyfikę i sposób działania. Wzbudziła pozytywny odzew
wśród aktywnej Polonii i stała się wśród nich przedmiotem dumy

i integracji. Jest to
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zobrazowanie

kultywowania polskich tradycji, kultury i roli aktywnych osób dających

świadectwo „Polskości”. Wystawa jest znakomitą możliwością poznania Polaków
mieszkających w Obwodzie Kaliningradzkim

Federacji Rosyjskiej wśród ich lokalnych

społeczności. Wskazuje, że nie łatwo być Polakiem mieszkającym w oderwaniu od Ojczyzny i
trzeba od nowa odbudowywać swoja tożsamość narodową, krok po kroku, świadomie i
wytrwale. Wystawa obrazuje losy Polaków w II połowie XX wieku i początkach XXI, jest
znakomitą lekcją historii.
- Wystawa lalek z Czerniachowska pt. „Lalki Marii Kazancewej, Inny Sadauskene i jej
uczniów”, VI – IX.2011r.


Współpraca Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie z partnerem
rosyjskim

- Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie jako centrum współpracy
transgranicznej o zasięgu regionalnym
Celem projektu realizowanego od 2008 r. jest aktywizacja współpracy transgranicznej w
dziedzinie kultury oraz zagwarantowanie jej ciągłości i stałego charakteru poprzez
zapewnienie odpowiedniej bazy infrastrukturalnej i organizacyjnej. W 2010 r. złożono
wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa
– Polska – Rosja 2007-2013, działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę
warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych. Obecnie wniosek projektowy
oczekuje na decyzję o dofinansowaniu. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 20112013, przy udziale partnerów z Obwodu Kaliningradzkiego – Obwodowej Uniwersalnej
Biblioteki Naukowej w Kaliningradzie oraz z Litwy – Biblioteki Powiatowej w Kłajpedzie.
Celem ogólnym

projektu

jest

aktywizacja

trójstronnej

współpracy transgranicznej

w dziedzinie kultury oraz zagwarantowanie jej ciągłości i stałego charakteru poprzez
zapewnienie odpowiedniej bazy infrastrukturalnej i organizacyjnej. Ponadto projekt ma
wpłynąć na wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych, jako centrów współpracy
transgranicznej o zasięgu regionalnym, wzmocnienie społecznej i kulturowej integracji
obszarów transgranicznych poprzez zbudowanie wieloletniej trójstronnej strategii współpracy
transgranicznej bibliotek publicznych, w tym wygenerowanie powtarzalnych, stałych
transgranicznych wydarzeń kulturalnych, a także przyczynić się do wzrostu dostępności
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nauczania ustawicznego wśród kadr bibliotek poprzez wspólne działania o charakterze
transgranicznym.
- 20-22.09.2011 r. – Kaliningrad (Rosja) – w ramach zajęć Międzynarodowej Bibliotecznej
Szkoły Filozoficznej – spotkanie 8 poświęcone „Ochronie dokumentalnego kulturowego
dziedzictwa w epoce elektroniki”. W czasie wydarzenia referat pt. „Digitalizacja zbiorów
bibliotecznych w Polsce” wygłosiła pracownik WBP w Olsztynie Elżbieta Maruszczak.


Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

jest liderem

projektu Dialog bez barier -transgraniczna inicjatywa rozwoju nowych form kształcenia
połączona z modernizacją infrastruktury edukacyjnej partnerów projektu, który został
złożony 15.09.2010r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja
2010-2013 .Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 2011 roku (info. na stan 20 listopada
br.). Projekt będzie realizowany

w latach 2012-2013. Obejmuje część inwestycyjną i

oświatową służącą rozwojowi działań edukacyjnych WMBP w Elblągu oraz jej Filii w
Ostródzie i partnera rosyjskiego - Municypalnego Edukacyjnego Zakładu Uzupełniającego
Kształcenie Dzieci- Centrum Twórczego Rozwoju i Humanitarnej Edukacji „Informacyjne
Technologie” w Kaliningradzie.


Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu zrealizowało następujące
przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym w 2011 r.:

-

20 stycznia 2011 - Koncert "Chopin - poeta fortepianu” Koncert realizowany wspólnie z
Dziecięcą Szkołą Muzyczną im. Dmitrija Szostakiewicza w Kaliningradzie. Podczas
koncertu usłyszeć można było nie tylko dzieła F. Chopina w wykonaniu uczniów i
nauczycieli Dziecięcej Szkoły Muzycznej im. D. Szostakiewicza w Kaliningradzie, ale także
utwory młodych kompozytorów inspirowane muzyką Chopina.

-

20 maja 2011 - Rosyjska majówka
Przedsięwzięcie ma na celu przybliżenie kultury naszych wschodnich sąsiadów. Podczas
imprezy zaprezentowane zostały rosyjskie zabawy, prezentacje instrumentów ludowych,
spektakle natomiast wystąpią Zespół Rosyjskiej Piosenki Ludowej „Mładuszka”, działający
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przy Dziecięcej Szkole Muzycznej im. D. Szostakiewicza oraz Kaliningradzki Obwodowy
Teatr Młodzieżowy „Eliksir”.


Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

- Organizacja spotkań roboczych Dyrektora Teatru Jaracza Janusza Kijowskiego z Dyrektorem
Teatru Muzycznego w Kaliningradzie Walentinem Łysenko dotyczyły kontynuowania
współpracy poprzez: promowanie sztuki teatralnej charakterystycznej dla teatrów Europy
Wschodniej; wymianę doświadczeń związanych z popularyzacją kultury wysokiej; wymianę
doświadczeń aktorów, reżyserów, studentów w realizacji przedsięwzięć kulturalnych;
kształcenie młodzieży w zakresie aktorskiej sztuki teatralnej (teatr dramatyczny i muzyczny);
kształcenie kadr biur promocji, obsługi widzów i animacji kultury; repertuarowych teatrów
oraz zrealizowanych w kooprodukcji , opartych na doświadczeniach i podbudowie
partnerskich teatrów.


Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie

- podtrzymywanie kontaktów - współpracy instytucjonalnej z Obwodową Filharmonia
Kaliningradzką , Miejska Orkiestrą Symfoniczna , Galeria Sztuki- Siedziba Salonu Chopina w
Kaliningradzie.
- udział w koncertach w Olsztynie solistów i muzyków doangażowanych z Kaliningradu.
- współorganizacja obchodów Roku Chopina w Kaliningradzie.
- przyjęcie zaproszenia do udziału w projekcie Litwa- Polska- Rosja “Muzyka Nadbałtyckich
Filharmonii”- WMF jako partner bez wkładu finansowego ( projekt złożony w programie
Litwa- Polska- Rosja 2007-2013 T w Warszawie 15 września 2010, w tej chwili oczekuje się
na decyzję Sekretariatu Technicznego).
- organizacja koncertu Specjalnego w nowej siedzibie Warminsko- Mazurskiej Filharmonii “
Kaliningrad- Olsztyn”-

20 maja 2011- z udziałem muzyków z Kaliningradu ( orkiestra

Kameralna , solista Nikołaj Gorłow, dyrygent Aleksandr Andriejew ) i muzyków
olsztynskich- kwartet Avista.
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V Międzynarodowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

W dniach 26-28 sierpnia w Swietłogorsku w Obwodzie Kaliningradzkim odbył się V
Międzynarodowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej pod hasłem „Nie starzeje się dusza
weterana”. Jest to impreza, która odbywa się corocznie, naprzemiennie w Swietłogorsku i na
Warmii i Mazurach. W tym roku udział wzięło 38 uczestników, byli to soliści i zespoły
wytypowane przez wojskowe organizacje Polski i Rosji. Samorząd reprezentowany był przez
przedstawicieli Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Tegoroczny Puchar Marszałka
Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

otrzymał

Komandor

Władimir

Raszewski

za

zaangażowanie w organizację festiwalu.
W przyszłym roku VI festiwal odbędzie się w Mrągowie.

Współpraca w zakresie sportu


„Letnia Szkoła Judo”

zgrupowanie międzynarodowe Letniej szkoły Judo odbyło się w dniach 15-22 sierpnia 2011 r. z
udziałem 10 osobowej ekipy z Obwodu Kaliningradzkiego. (koordynacja: Departament Sportu)

Współpraca w zakresie turystyki
 uzupełnieniem Planu Pracy Województwa z Obwodem Kaliningradzkim jest
szczegółowy plan działań w zakresie turystyki (koordynacja: Departament Turystyki)
Wybrane zagadnienia z zakresu turystyki, które były realizowane w 2011 roku to:
1.

Organizacja cyklicznych imprez

turystycznych o zasięgu międzyregionalnym

ze

szczególnym uwzględnieniem rajdu rowerowego Kętrzyn – Prawdinsk /maj/, spływów
kajakowych: Łyna – Ława, Węgorapa – Angrapa / czerwiec/.
2.

Promocja turystyki zdrowotnej na obszarze Federacji Rosyjskiej. Głównym wykonawcą tego
projektu są jednostki opieki zdrowotnej podległe Samorządowi Województwa Warmińsko –
Mazurskiego, a także obiekty SPA. Współudział z Departamentem Zdrowia w cyklicznych
Targach Medycyna i Kosmetologia w Kaliningradzie /wrzesień/.
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3.

Współtworzenie tematycznych tras turystycznych m.in. ,,Szlakiem Zamków Gotyckich’’,
,,Szlakiem Mikołaja Kopernika”. W 2011 r. Stowarzyszenie Gmin ,,Polskie Zamki
Gotyckie’ przy wsparciu Departamentu Turystki i strony rosyjskiej złożyło wniosek
projektowy do Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Litwa – Rosja 2007 – 2013,
który jest obecnie na etapie oceny.

4.

Współpraca punktów informacji turystycznych obu regionów. W kwietniu br. Warmińsko Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna i Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej w Kaliningradzkie podpisało porozumienie o współpracy. Na przełomie
listopada – grudnia br. planowane jest spotkanie dyrektorów – przedstawicieli centrów
informacji turystycznych regionów Warmińsko – Mazurskiego i Kaliningradzkiego.

5.

Uczestnictwo, we wspólnie organizowanych wizytach studyjnych dla dziennikarzy i
touroperatorów z Polski i Federacji Rosyjskiej. Na zaproszenie Rządu Obwodu
Kaliningradzkiego we wrześniu nasi dziennikarze uczestniczyli w Międzynarodowym Forum
Dziennikarskim.

6.

W maju przedstawiciele samorządu gościli na stoisku Obwodu Kaliningradzkiego podczas
Międzynarodowych Targów Turystycznych MITF w Moskwie, a strona kaliningradzka
uczestniczyła na stoisku Warmii i Mazur w ramach Poznańskich Targów Turystycznych w
dniach 18 – 22 października.

7.

Opracowanie i wydanie materiałów promujących atrakcje turystyczne Warmii i Mazur
i Obwodu Kaliningradzkiego. Na przełomie 2010 – 2011 roku wspólnymi siłami ze stroną
rosyjską została wydana Mapa Zalewu Wiślanego i Zalewu Kaliningradzkiego.
Planowane jest opracowanie kolejnego wydawnictwa – tym razem Mapy obszaru małego
ruchu przygranicznego.

8.

Czynny udział branży turystycznej obu regionów w spotkaniach i konferencjach
poświęconych perspektywom dalszej współpracy oraz problemom, na jakie napotykają
touroperatorzy podczas wymiany przygranicznej.

9.

W dniach 13-16 kwietnia 2011 roku w Kaliningradzie odbyły się Międzynarodowe Targi
Turystyczne pn. „Jantur 2011”. W targach uczestniczyli przedstawiciele Departamentu
Turystyki i Departamentu Zdrowia. Udział w targach to kolejna okazja do promocji na rynku
Rosyjskim usług i produktów naszego regionu.
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10. Przy wsparciu Departamentu Turystyki i W – M ROT na terenie Konsulatu Generalnego RP
w Kaliningradzie odbyły się prezentacje dwóch naszych obiektów. W październiku
promował się Hotel Krasicki z Lidzbarka Warmińskiego, w listopadzie Zespół Pałacowy
Galiny.
11. W dniach 01 – 07 listopada 2011 roku na terenie Województwa Warmińsko- Mazurskiego
gościło 80 rosyjskich touroperatorów, w tym dziennikarze z Rosji w ramach VIII Polsko –
Rosyjskiego Forum Turystyki. Jest to największe wydarzenie tej rangi, które każdego roku
odbywa się w Polsce. Jego celem jest prezentacja potencjału turystycznego Warmii i Mazur.
Program pobytu obejmował również województwo zachodniopomorskie.


Projekt. „MDW E 70 – turystyka bez granic” (koordynacja: Biuro Regionalne w
Elblągu)

Projekt został zrealizowany w terminie 03.12.2010 – 28.02.2011 r. w ramach Funduszu Małych
Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych.
Celem projektu było wypracowanie wspólnego kierunku rozwoju i promocji turystycznej na
obszarze wschodniego odcinaka MDW E 70 – Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim, łączącego
tereny Polski, Rosji i Litwy. Beneficjentem projektu był Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego, a partnerami pięć samorządów Obwodu Kaliningradzkiego oraz Ministerstwo ds.
Rozwoju Samorządu Terytorialnego Obwodu Kaliningradzkiego FR.
Całkowita wartość projektu: 27.467,00 EUR.
W ramach projektu zostały zrealizowane:
-

Warsztaty – zawiązanie i współpraca polsko-rosyjskiej 16-osobowej grupy roboczej,

-

Konferencja – połączona z wizytą studyjną partnerów z Obwodu Kaliningradzkiego
(zwiedzanie obszaru Zalewu Wiślanego) i przedstawieniem Ogólnej koncepcji rozwoju
MDW E 70 na odcinku Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego,

-

Wizyta studyjna grupy polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim (zwiedzanie obszaru
Zalewu Kaliningradzkiego i Kurońskiego),

-

Wydanie folderu przedstawiającego walory i atrakcje turystyczne obszaru Zalewu
Wiślanego i Kaliningradzkiego w czterech wersjach językowych (polska, rosyjska,
angielska, niemiecka),

-

Wydanie dokumentu pn. Ogólna koncepcja rozwoju MDW E 70 na odcinku Zalewu
Wiślanego i Kaliningradzkiego w wersji elektronicznej w trzech językach (polski,
16

rosyjski, angielski).
-

Wydanie filmu o obszarze Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego, o nawiązanej
współpracy i jej kontynuowaniu z Obwodem Kaliningradzkim, o efektach projektu.

 II Międzynarodowe Regaty Żeglarskie o Puchar Trzech Marszałków na Zalewie
Wiślanym i Kaliningradzkim
Impreza odbyła się w terminie 15 – 17.07.2011 r. i była połączona z konferencją pn. Forum
Turystyki Wodnej E 70. Dwa zalewy – jeden akwen oraz z wizytą studyjną dla dziennikarzy do
Bałtijska.
Regaty podzielone były na trzy etapy:
-

15 lipca 2011 r. na trasie Krynica Morska – Frombork,

-

16 lipca 2011 r. na trasie Frombork – Bałtijsk,

-

17 lipca 2011 r. na trasie Bałtijsk - Frombork

W regatach uczestniczyło 65 jednostek pływających, w tym 29 z Rosji oraz po jednej z
Litwy i Niemiec.

Współpraca w zakresie zdrowia


Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu wraz z Miejską Stacją Pogotowia w
Obwodzie Kaliningradzkim prowadzi, w ramach programu Współpracy Transgranicznej
Litwa-Polska-Rosja, opracowano projekt pod nazwą „Rozwój nowoczesnego systemu
ratownictwa medycznego w oparciu o modernizację infrastruktury i rozbudowę systemów
jednostek świadczących usługi medyczne oraz podniesienie jakości świadczeń
medycznych w tym zakresie w regionie transgranicznym”.
Główne założenia w projekcie:
-

Powołanie wspólnego polsko - rosyjskiego zespołu projektowego w celu
właściwego zarządzania projektem.

-

Adaptacja, modernizacja i przebudowa istniejącego budynku usytuowanego przy
ul. Orzeszkowej nr 6 w Elblągu na potrzeby Zespołu Wyjazdowego Działu
Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.
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-

Rozbudowa system wspomagania decyzji wraz z transmisją danych i lokalizacji
ambulansów Pogotowia Ratunkowego w Elblągu i Kaliningradzie.

-

Zakup karetek (3szt.) z doposażeniem do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
Elblągu.

-

Modernizacja sali konferencyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w
Elblągu z wyposażeniem pod potrzeby szkoleń w zakresie ratownictwa
medycznego.

-

Szkolenia ratowników medycznych z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
Elblągu i Miejskiej Stacji Pogotowia w Kaliningradzie w zakresie wdrożenia
systemu teletransmisji EKG w Polsce.

-

Szkolenia ratowników medycznych z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
Elblągu

i

Miejskiej

Stacji

Pogotowia

w

Kaliningradzie

w

zakresie

międzynarodowych standardów ratownictwa medycznego w Rosji.
-

Przeprowadzenie 2 spotkań w Polsce dot. tematyki transferu i wymiany wiedzy w
zakresie wspólnych standardów dla lekarzy i ratowników z Elbląga i Kaliningradu.

-

Uroczyste spotkanie podsumowujące działania i z okazji otwarcia nowego
Departamentu Medycyny Ratunkowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w
Elblągu.

 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce od wielu lat współpracuje
z 4 Partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego (Medexpert, Info-Vita, MedLuks,
Sanatorium Ortopedyczne w Pioniersku).
-

W roku 2011 miało być ogłoszenie wyników 1 naboru do programu Współpracy
Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Dwa wnioski złożyli Partnerzy WSR (Sanatorium
Ortopedyczne w Pioniersku oraz Info-Vita) – jako Beneficjenci wiodący, gdzie
WSR w obu występuje jako Partner - nadal oczekuje się ogłoszenia wyników.

-

W maju br. nasz Szpital odwiedził Partner z Ortopedycznego Sanatorium w
Pioniersku wraz ze swoimi lekarzami.

-

We wrześniu br. Szpital odwiedzili studenci medycyny z Kaliningradu, którzy
przyjechali z Panem Aliszerem Sułtanowem- przedstawicielem naszego Partnera
(Info-Vita), którzy zapoznali się z funkcjonowaniem i wyposażeniem Szpitala w
Ameryce oraz metodami rehabilitacji pacjentów.
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-

W dniach 8-10 września 2011 roku w Kaliningradzie odbyły się XII
Międzynarodowe Targi Medyczne pn. "Medycyna i Kosmetologia 2011". Na
zaproszenie Centrum Wystawowego Balic-Expo w Kaliningradzie udział w
targach wzięli przedstawiciele z Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla
Dzieci w Ameryce we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Tam odbyły się
spotkanie naszego przedstawiciela ze wszystkimi naszymi Partnerami.

-

Zaś 21 października Szpital w Ameryce odwiedziło 3 lekarzy z Kaliningradu,
którzy zapoznali się z funkcjonowaniem, wyposażeniem, metodami leczenia
naszego Szpitala, z inicjatywy naszego Partnera (Medexpert).



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie wspólnie z Miastem
Olsztym zorganizowała Międzynarodowe Mistrzostwa Warmii i Mazur, w których
uczestniczyły 3 zespoły zagraniczne z Rosji, Estonii i Norwegii.

-

W październiku 2011r. delegacja z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Kaliningradzie mających na celu pozyskanie partnera ze strony rosyjskiej w związku z
planowaną przez WSPR, realizacją projektu w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2001-2013 działanie 2.2 Rozwój potencjału
ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych. W
spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Departamentu Zdrowia.



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie również prowadzi szeroką
współpracę z Obwodem kaliningradzkim. Działania szpitala z partnerem rosyjskim w
2011, to:
-

Leczenie szpitalne i ambulatoryjne pacjentów z terenu Obwodu Kaliningradzkiego
na podstawie dwustronnych umów z tamtejszymi jednostkami ochrony zdrowia.
Najwięcej hospitalizacji prowadzonych jest w oddziałach: rehabilitacyjnym,
neurologicznym,

ortopedyczno-urazowym.

Dodatkowo

prowadzone

jest

ambulatoryjne poradnictwo specjalistyczne oraz diagnostyka.
-

Wspólna aplikacja do programu Litwa – Polska - Rosja wraz ze Stowarzyszeniem
Dzieci Chorych na Cukrzycę z Kaliningradu. Złożenie wniosku o dofinansowanie
działań związanych m.in. z zakupem sprzętu medycznego oraz leczeniem dzieci
chorych na cukrzycę z terenu Ob. Kaliningradzkiego w Szpitalu Dziecięcym w
Olsztynie

19

-

Stała współpraca ze Stowarzyszeniem Dzieci Chorych na Cukrzycę z
Kaliningradu w zakresie pomocy w zakupie osprzętu do pomp insulinowych oraz
prowadzenie okresowych badań okulistycznych i badań krwi dla podopiecznych
Stowarzyszenia w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Współpraca prowadzona jest
od 2007 roku.

-

Udział Szpitala w targach medycznych Jantar 2011 w Kaliningradzie, polegający
na kolportażu materiałów informacyjnych

-

Organizowane są wizyty studyjne lekarzy z terenu Federacji Rosyjskiej (m.in.
Obwodowy Szpital Dziecięcy w Kaliningradzie, Klinika MedEkspert w
Kaliningradzie, Szpital Rehabilitacyjny w Pioniersku).



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
-

W październiku 2011 r. podpisał porozumienie o współpracy ze Szpitalem
Położniczym nr 1 w Kaliningradzie. Przedmiotem współpracy będzie wspólne
napisany i złożony wniosek aplikacyjny w ramach Programu Transgranicznego
Litwa- Polska- Rosja. Pozyskane środki w ramach w/w programu będą
wykorzystane na inwestycje w obszarze perinatologii i położnictwa tak w Szpitalu
w Kaliningradzie, jak i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

-

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie od 2007 roku stale
współpracuje z Centrum Medycznym „MedEkspert” oraz spółką „Info –vita” w
Kaliningradzie. Przedmiotem niniejszej współpracy jest świadczenie usług
medycznych

dla mieszkańców Federacji Rosyjskiej, szczególnie Obwodu

Kaliningradzkiego. Na podstawie prowadzonej statystyki obserwuje się stały
wzrost ilości przyjmowanych przez Szpital pacjentów, którzy korzystają zarówno
z konsultacji medycznych naszych specjalistów, jak również z hospitalizacji w
oddziałach

szpitalnych,

zwłaszcza

w

oddziałach

wykonujących

zabiegi

wysokospecjalistyczne, takie jak kardiochirurgia, hemodynamika, ortopedia,
medycyna nuklearna.


Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
-

w roku 2011, w okresie marzec-wrzesień 2010 zrealizował, w ramach Funduszu
Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych, mikroprojekt pod
nazwą „Stymulowanie rozwoju polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej
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w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na edukację i
promocję zdrowia w obszarze chorób zakaźnych układu oddechowego”.
Celem projektu była aktywna wymiana wiedzy, doświadczeń i budowanie
długotrwałej

współpracy

między

Partnerami.

W

związku

ze

wzrostem

zachorowalności na choroby zakaźne, w tym gruźlicę, niezbędne było i nadal jest
opracowanie wspólnej strategii działań oraz rozwój współpracy w dziedzinie
edukacji, profilaktyki i zapobiegania wzrostowi zachorowalności na terenach
przygranicznych z wykorzystaniem m.in. zewnętrznych środków finansowych.
Długotrwałym celem projektu jest wymiana wiedzy i budowanie długofalowej
współpracy pomiędzy wnioskodawcą- SPZGiChP w Olsztynie oraz partnerem Miejskim Szpitalem nr 3 w Kaliningradzie, w obszarze edukacji, profilaktyki i
ochrony

zdrowia

w

kontekście

zapobiegania

chorobom

zakaźnym

z

ukierunkowaniem na gruźlicę. w wyniku realizacji pierwszego wspólnego
projektu opisanego w pkt.1 powołano zespół roboczy, który wspólnie aplikował o
środki w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej LitwaPolska-Rosja na lata 2007-2013. We wrześniu 2010 roku został złożony wniosek
pod nazwą „Zdrowe płuca dla wszystkich”. Celem projektu oprócz wymiany
doświadczenia i wiedzy w trybie on-line pomiędzy Partnerami (video-konferencje,
diagnozy w trudnych przypadkach, szkolenie studentów), jest również
doposażenie obu placówek medycznych w niezbędny sprzęt m.in. laboratoryjny w
szpitalu nr 3 w Kaliningradzie czy utworzenie Sali multimedialnej w SPZGiChP w
Olsztynie. W chwili obecnej wniosek po pozytywnej ocenie formalnej oczekuje na
decyzję ostateczną.
-

w okresie lipiec 2011- styczeń 2012 realizowany jest, ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw
Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”,
projekt pod nazwą „Na zdrowe płuca-profilaktyka” przez SPZGiChP w
Olsztynie, Miejski Szpital nr 3 w Kaliningradzie oraz Centralny Szpital
Wojewódzki w Polessku. Głównym celem projektu jest wypracowanie metod
zapobiegania gruźlicy poprzez wczesną profilaktykę. W związku z powyższym
przeprowadzane są badania profilaktyczne 200 osób (po 100 z każdego regionu) w
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grupie największego ryzyka zachorowania na gruźlicę. Wyniki przeprowadzonych
badań będą przedstawione na zorganizowanej w Obwodzie Kaliningradzkim
konferencji z udziałem nie tylko lekarzy biorących udział w badaniach
projektowych, ale również przedstawicieli władz regionów, przedstawicieli
Euroregionu oraz przedstawicieli innych placówek medycznych zainteresowanych
tematem walki z gruźlicą i chorobami zakaźnymi.


W dniu 16 lutego 2011 roku odbyła się w Kaliningradzie uroczystość podpisania
„Deklaracji o Partnerstwie” pomiędzy Warmińsko – Mazurską Izbą Lekarską a
samorządem zawodowym lekarzy Obwodu Kaliningradzkiego. W spotkaniu wziął
udział Dyrektor Departamentu Zdrowia. Spotkanie to było kontynuacją wieloletniej
współpracy międzynarodowej polegającej na wymianie doświadczeń z zakresu
organizacji samorządu zawodowego lekarzy obu regionów.

Współpraca w zakresie polityki społecznej


Współpraca w ramach Komisji ds. Zatrudnienia i Polityki Socjalnej PolskoRosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem
Kaliningradzkim (koordynacja: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)
- Wizyta studyjna przedstawicieli strony rosyjskiej podkomisji ds. polityki społecznej
działającej w ramach Komisji ds. Zatrudnienia i Polityki Socjalnej Polsko-Rosyjskiej
Rady

ds.

Współpracy

Regionów

Rzeczypospolitej

Polskiej

z

Obwodem

Kaliningradzkim FR w Olsztynie. Tematem przewodnim wizyty była ekonomia
społeczna oraz rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych. Podczas
wizyty goście odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Grazymach, który przeznaczony
jest dla niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych mężczyzn. Strona rosyjska
zapoznała się także z zasadami funkcjonowania jednego z najciekawszych i najbardziej
innowacyjnych przedsięwzięć ekonomii społecznej w regionie jakim jest „Garncarska
Wioska” w Kamionce k/Nidzicy. Ponadto delegacja odwiedziła również placówki
prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Nidzicy.
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- Posiedzenie Komisji ds. Pracy i Polityki Socjalnej Polsko-Rosyjskiej Rady ds.
Współpracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim
Federacji Rosyjskiej w Warszawie – udział Dyrektora ROPS jako przewodniczącej
podkomisji ds. socjalnych.

- Posiedzenie podkomisji ds. socjalnych Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Pracy i Polityki
Socjalnej Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem
Kaliningradzkim FR w Kaliningradzie.
Celem wizyty w Obwodzie Kaliningradzkim było zapoznanie się z funkcjonowaniem
rosyjskich stacjonarnych placówek pomocy społecznej nakierowanych na opiekę nad
osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie. Wszystkie wizytowane
placówki mają charakter obwodowy (prowadzone są przez Ministerstwo Polityki
Społecznej i Pracy Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej).
Podczas wizyty przedstawiciele delegacji z Polski odwiedzili Centrum SocjalnoUzdrowiskowe „Marzenie” w Swietłogorsku, które łączy w sobie funkcje domu pomocy
społecznej dla osób starszych i centrum sanatoryjno-uzdrowiskowego.
Strona polska zapoznała się z funkcjonowaniem domu pomocy społecznej dla osób
starszych i niepełnosprawnych „Sosnowe siedlisko” w Pioniersku.
Ponadto delegacja odwiedziła dom pomocy społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie w Sowietsku oraz dom pomocy
społecznej dla najciężej upośledzonych intelektualnie mężczyzn w miejscowości
Gromowo. Wizyta zakończyła się oficjalnym zaproszeniem delegacji z Centrum
Socjalno-Uzdrowiskowego

„Marzenie”

w

Swietłogorsku

oraz

Domu

Pomocy

Społecznej „Sosnowe siedlisko” w Pioniersku do udziału w „XV Koncercie Radości i
Nadziei pod patronatem Starosty Nidzickiego i Burmistrza Nidzicy, który odbędzie się
w 2012 roku w Sali Rycerskiej Zamku w Nidzicy.

- Posiedzenie Komisji Pracy i Polityki Socjalnej Polsko-Rosyjskiej Rady ds.
Współpracy Regionów Rzeczpospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji
Rosyjskiej (26-28 września 2011 r. – Kaliningrad).
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Przedstawiciele podkomisji ds. polityki społecznej odwiedzili dom pomocy
społecznej dla osób starszych w Pioniersku. Celem obrad Komisji było omówienie
zasad aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce i Obwodzie
Kaliningradzkim. Ponadto podczas wizyty zaproponowano obszary dalszej współpracy:
Problematyka przemocy w rodzinie; Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych; Aktywizacja społeczna oraz tworzenie kompleksowego systemu
wsparcia dla osób starszych.


Porozumienie o Współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Agencją
ds. Zapewnienia Pracy Mieszkańcom Obwodu Kaliningradzkiego.
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach prowadzonej współpracy zagranicznej
kontynuuje wymianę doświadczeń z Agencją ds. Zapewnienia Pracy Ludności Obwodu
Kaliningradzkiego opartą na podstawie Porozumienia o Współpracy zawartego w dniu
13 września 2007 r. Seminarium w ramach realizacji postanowień ww. Porozumienia
miało miejsce w Kaliningradzie w dniach 04-08.07.2011 r., a jego tematem było
przedstawienie sytuacji na rynkach pracy obu regionów oraz ocena poziomu
współpracy instytucji rynku pracy.

Współpraca w zakresie oświaty


Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie podpisała porozumienie z
Federalną Państwową Autonomiczną Instytucją Wyższego Kształcenia zawodowego Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. E. Kanta w Kaliningradzie”.

Współpraca w zakresie ochrony środowiska


Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
-

Puszcza Romincka przedzielona jest granicą państwową. Około 2/3 jej
powierzchni znajduje się na terenie obwodu kaliningradzkiego. W chwili obecnej
rosyjska część Puszczy Rominckiej nie jest objęta ochroną. Przez cały rok 2011
trwały dyskusje na temat utworzenia tam parku przyrodniczego. Park
24

Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w pełni wspiera tą inicjatywę, dlatego też – we
współpracy z Fundacją Puszczy Rominckiej – zorganizowaliśmy w czerwcu 2011
r. wyjazd studyjny dla 10 przedstawicieli rosyjskich samorządów (Gusiew,
Niesterow, Pioniersk), organizacji pozarządowych i służb ochrony przyrody do
polskiej części Puszczy Rominckiej, w czasie którego prezentowaliśmy
osiągnięcia Parku, możliwości i wyzwania jakie stwarza powołanie obszaru
chronionego, zagospodarowanie turystyczne

i

edukacyjne. Goście mieli

możliwość spotkania z polskimi samorządowcami, leśnikami i działaczami
pozarządowymi, dzięki czemu uzyskali obiektywną informację o funkcjonowaniu
obszarów chronionych
-

Udział w VIII Rosyjsko-Niemieckich Dniach Ekologii (25 -26 października), w
czasie których omawiane były plany dotyczące ochrony obszarowej rosyjskiej
części Puszczy Rominckiej. W trakcie spotkania przedstawiciel PKPR
zaprezentował walory przyrodnicze i turystyczne Puszczy Rominckiej i
całego powiatu gołdapskiego.

-

28 października 2011r. – wizyta dyrektora Agencji Ochrony, Restytucji i
Wykorzystania

Obiektów

Przyrody

Ożywionej

i

Lasów

Obwodu

Kaliningradzkiego w PKPR. Zaprezentowano działalność Parku, realizowane
projekty, infrastrukturę turystyczną i edukacyjną, zasady współpracy z
samorządami i Lasami Państwowymi.

Współpraca w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa


wspólnie z administracją Obwodu Kaliningradzkiego złożony został wniosek pn.
„Utworzenie transgranicznego innowacyjnego eko-agro-energo systemu jako modelu
trwałego kompleksowego samorozwoju depresyjnych obszarów wiejskich regionu
Sąsiedztwa” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 20072013. Wniosek spełnił wymogi formalne i obecnie oceniany jest pod względem
merytorycznym.



Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, jako jednostka Samorządu
Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

wspólnie

z

Kaliningradzkim

Instytutem
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Doskonalenia Kadr i Agrobiznesu opracował projekt pn. „Wspieranie i rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich z wykorzystaniem doświadczeń lokalnych i
współpracy transgranicznej” w ramach programu Współpracy Transgranicznej LitwaPolska-Rosja 2007-2013. Wniosek w kwietniu 2011 r. przeszedł pomyślną wstępną
weryfikację.


Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie jest zaangażowany w realizację
Projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska - Rosja na lata
2007-2013, priorytet 1 - Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i
wyzwań, działanie 1.1. - Zrównoważone wykorzystanie środowiska.
Partnerami

Projektu

są

Ministerstwo

Rolnictwa

i

Rybołówstwa

Obwodu

Kaliningradzkiego oraz Instytut Szkolenia Kadr Agrobiznesu w Kaliningradzie.
Beneficjentem

wiodącym

Projektu

jest

Samorząd

Województwa

Warmińsko-

Mazurskiego reprezentowany przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Olsztynie.
W ramach projektu pn. „Odtworzenie wspólnej struktury urządzeń melioracyjnych
na przygranicznych terenach województwa warmińsko – mazurskiego i obwodu
kaliningradzkiego” planuje się m.in.:
- organizację konferencji dla jednostek zaangażowanych w jego realizację, zarówno na
terenie Obwodu Kaliningradzkiego, jak i województwa warmińsko-mazurskiego,
- organizację spotkań na terenie przygranicznych gmin – w celu zapoznania mieszkańców
z założeniami Projektu,
- opracowanie koncepcji technicznej, która ma uwidocznić obszary problemowe, które
wymagają

przeprowadzenia

robót

melioracyjnych.

Dokument

będzie

stanowić

szczegółową analizę stanu wód i gruntów znajdujących się w strefie przygranicznej
leżącej na terytorium obu państw. Realizacja tego etapu będzie przebiegać równolegle po
obu stronach granicy, na bieżąco partnerzy będą informować
o postępach w realizacji opracowania,
- opracowanie dokumentacji technicznych dla wybranych obiektów, wskazanych
na podstawie opracowanej koncepcji technicznej. Zostaną wskazane obszary,
po obu stronach granicy, których melioracja jest konieczna do zwiększenia retencyjności
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gleby, polepszenia stosunków wodnych oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych gleby
na obszarach przygranicznych. Zostaną wybrane zarówno grunty do przeprowadzenia
melioracji szczegółowych, jak koryta rzek
do odtworzenia. Planuje się w ramach Projektu, wykonanie dokumentacji dla
17 obiektów.
- opracowanie cyfrowej mapy cieków transgranicznych – na podstawie zebranych
informacji, materiałów, zostanie wykonana mapa, będzie ona dostępna zarówno na
polskich, jak i rosyjskich stronach internetowych. W dniu 15.09.2010 r. wniosek
aplikacyjny złożono we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu.
Wiadomo, że Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, teraz podlega
ocenie przez panel ekspercki. Oczekujemy na ostateczne wyniki rozstrzygnięcia.

2. Ukraina – Obwód Rówieński
Dzień Europy w Równem
W dniu 21 maja 2011 roku w Równem odbył się kolejny już Dzień Europy. Na zaproszenie Pana
W. Bertasza, Szefa Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, udział w obchodach
Dnia Europy wziął Zespół Pieśni Tańca „Ziemia Elbląska”.
W ramach zaplanowanych wydarzeń odbyła się Parada Europejska, w której uczestniczyli
przedstawiciele „Pałacu Dzieci i Młodzieży”, członkowie Euroklubów, dzieci i młodzież ucząca
się, studenci, zespoły taneczne. Parada Europejska rozpoczęła się na Placu Prawa
Magdeburskiego, a następnie uczestnicy przeszli ulicami miasta na Plac Niepodległości, na
którym odbyło się uroczyste otwarcie. Dzień Europy uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca
„Ziemia Elbląska”, Dziecięcego Zespołu Tanecznego Towarzystwa Kultury Polskiej na
Rówieńszczyźnie im W.St.Rejmonta „Ziarenko”, Zespółu Tańca Współczesnego „X-dance” oraz
Dziecięcej Orkiestry Dętej „Aleksandria”.
Odbyły się różnego rodzaju konkursy, gry, zabawy, warsztaty, wystawy m. in: konkurs dla dzieci
- rysunek na asfalcie – „Ziemia moich marzeń”, konkurs fotograficzny, konkurs aplikacji dla
dzieci o tematyce europejskiej, warsztaty „Tańczymy walca wiedeńskiego”, Body-Art po
europejsku,” zabawa „Podróż po Europie”, gry „Daj kraba Europo”, „Europejskie fanty”,
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„Eurodarts”, „Przeciąganie liny”, loteria „Euro-Fortuna”, wystawa fotograficzna „Podróżując po
Europie”, wystawa wyrobów cukierniczych z degustacją, promującą Obwód Rówieński jako
członka Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

Delegacja z Równego na Warmii i Mazurach
W dniach 15-17 lipca br. na Warmii i Mazurach przebywała delegacja z Rówieńskiej
Obwodowej Administracji Państwowej w składzie: Pan Michaił Wołyniec, Naczelnik Wydziału
ds. Rodziny i Młodzieży i Pani Irina Mielnik, Kierownik Sekcji Wydziału Współpracy
Międzynarodowej i Integracji Europejskiej wraz ze studentami z Rówieńskiego Obwodowego
Instytutu Pedagogicznego

Kształcenia Podyplomowego

i

młodzieżą z

Obwodowego Liceum o profilu wojskowym. Delegacja uczestniczyła

Ostorożskiego

w cyklu imprez

organizowanych w ramach Bitwy pod Grunwaldem.
16 lipca przedstawicieli z Równego przywitał Pan Jarosław Marek Słoma, Wicemarszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Goście w tym dniu zwiedzili Muzeum Bitwy pod
Grunwaldem, uczestniczyli w Polowej Mszy Świętej, w Apelu Harcersko-Grunwaldzkim na
Wzgórzu Pomnikowym, obejrzeli inscenizację „Bitwy pod Grunwaldem”.

Radni Sejmiku Województwa z wizytą na Ukrainie
w związku z realizacją umowy o współpracy międzyregionalnej między Województwem
Warmińsko-Mazurskim i Obwodem Rówieńskim (Ukraina) odbyło się w Równym podpisanie
współpracy na lata 2011-2012 między Komisją Współpracy Międzynarodowej a Stałą Komisją
ds. Samorządu Lokalnego, Rozwoju Terytorialnego i Integracji Europejskiej oraz między
Komisją ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a Stałą Komisją ds. Duchowności, Kultury i
Polityki Społecznej.

Młodzież z Obwodu Rówieńskiego na Warmii Mazurach
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego współorganizował pobyt kolonijny dzieci i
młodzieży polonijnej z Obwodu Rówieńskiego w terminie 15-26 lipca 2011 r. Partnerem
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przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
Dzieci i młodzież, która odpoczywała na Warmii i Mazurach, aktywnie uczestniczy w życiu
Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. W. S. Reymonta. Wypoczynek miał
charakter integracyjny z uwagi na wspólny program pobytu wraz z dziećmi kolonijnymi z
naszego regionu. Program pobytu obejmował wypoczynek nad jeziorami połączony z atrakcyjną
nauką tańców ludowych, spotkania z najpiękniejszymi strofami polskiej literatury dziecięcej,
naukę popularnych w Polsce i na Ukrainie piosenek, wycieczki krajoznawcze. Powyższe
przedsięwzięcie wpisuje się w zapisy Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa
Warmińsko-Mazurskiego stanowiące, że współpraca międzynarodowa województwa powinna
służyć m.in. kontynuacji współpracy ze Związkami Polaków oraz Polakami zamieszkującym
obszary Europy Wschodniej i Północno Wschodniej.

Konsul Generalny Ukrainy w Olsztynie
5 września kurtuazyjną wizytę Marszałkowi złożył Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku. Pan
Myron Jankiw piastuje swoją funkcję od 12 sierpnia br. Nie była to pierwsza wizyta w Olsztynie,
ponieważ Pan Konsul był już na uroczystym koncercie z okazji 20 rocznicy ustanowienia
niepodległej Ukrainy, który odbył się 28 sierpnia br. w nowej siedzibie Filharmonii WarmińskoMazurskiej. Obaj Panowie zgodnie stwierdzili, że współpraca pomiędzy naszymi krajami jest
równie ważna dla Polski, jak i Ukrainy. Polska jest ambasadorem Ukrainy w Unii Europejskiej.

Dni Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie
W dniach 15-18 września br. w Równem delegacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
czele z Panią Anną Wasilewską, Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
przebywała na Dniach Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie.
Podczas wizyty odbyło się oficjalne spotkanie z przedstawicielami Rówieńskiej Obwodowej
Administracji Państwowej. Podczas spotkania zostały poruszone kwestie dotyczące Planu
Pracy. Rozmawiano również na temat współpracy w dziedzinie sportu (lekkoatletyka,
podnoszenie ciężarów, kajaki, piłka siatkowa), o możliwościach wymiany drużyn. Rówieńska
Obwodowa Administracja Państwowa chciałaby także nawiązać współpracę w zakresie wymiany
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sportowej osób niepełnosprawnych. Strona ukraińska wspomniała o projekcie „Wykorzystanie
Systemów Informacji Geograficznej w administracji samorządowej w dziedzinie planowania
przestrzennego i ochrony środowiska. Prezentacja doświadczeń polskich, bawarskich i
ukraińskich” (koordynacja- DWM), który był realizowany w 2009 roku i o chęci kontynuacji
powyższego projektu ze względu na wymierne korzyści, które pozostawiło ww. przedsięwzięcie.
Dni Kultury Polskiej uświetniły występy Mazurskiego Zespołu Pieśni Tańca EŁK,
reprezentującego nasze województwo. 17 września Pani Anna Wasilewska wspólnie z
Mazurskim Zespołem Pieśni i Tańca Ełk zwiedziła Muzeum Kulturalno-Archeologiczne
„Peresopnica”, którego budowa zakończyła się 29 sierpnia br., a wieczorem uczestniczyła w
spotkaniu z Polonią.
18 września odbyła się msza Św. w Kościele pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w
Równem z ceremoniałem poświęcenia przez duchownych i wręczenia przez Panią Annę
Wasilewską sztandaru harcerskiego harcerzom na Wołyniu. Po uroczystości poświęcenia i
przekazania uczestnicy uroczystości przeszli na polski cmentarz w Równem, gdzie znajdują się
legionowe mogiły żołnierzy polskich 1920 roku. Po apelu harcerskim Pani Anna Wasilewska
złożyła wieniec i zapaliła znicze na mogile naczelnego kapelana harcerskiego ZHP ks. Mariana
Luzara, który poległ od ran 13 września 1939 podczas niemieckiego bombardowania węzła
kolejowego w Równem.

Plan Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Obwodem Rówieńskim na
lata 2011 – 2013
Efektem uzgodnień podczas wizyty delegacji samorządu Województwa w Równem 15-18
września br. było podpisanie Planu Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Obwodem
Rówieńskim na lata 2011 – 2013, w dniu 11października 2011 r.
Nasze województwo reprezentowała Pani Wicemarszałek Urszula Pasławska, stronę ukraińską –
Pan Wasyl Bertasz, Przewodniczący Obwodowej Administracji Państwowej. Najważniejsze
przedsięwzięcia do realizacji na kolejne trzy lata to wymiana informacji i doświadczeń w
zakresie: kultury, edukacji, sportu, handlu, gospodarki, ochrony zdrowia, turystyki i
ochrony środowiska, a także przedsięwzięcia dotyczące współpracy w zakresie zagadnień
unijnych.
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Przedstawiciele Rówieńskiej Rady Obwodowej w Olsztynie
24-26 października 2011 r. w ramach współpracy Komisji Współpracy Międzynarodowej
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Stałej Komisji ds. Samorządu Lokalnego,
Rozwoju Terytorialnego oraz Integracji Europejskiej oraz Komisji ds. Mniejszości Narodowych i
Etnicznych i Stałej Komisji ds. Duchowności, Kultury i Polityki Społecznej w Olsztynie gościła
delegacja przedstawicieli Rówieńskiej Rady Obwodowej. W ramach realizacji podpisanych
planów współpracy odbyło się spotkanie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w
Olsztynie, które miało na celu zapoznanie z działalnością Uniwersytetu, w tym: ratingowym
systemem oceny wiedzy studentów, innowacyjnymi formami organizacji procesu nauczania
wymiennymi programami nauczania, pracą naukową wykładowców i studentów, systemem
rekrutacji na wyższe uczelnie oraz zatrudnianiem absolwentów. Podczas spotkania w Urzędzie
Marszałkowskim w Olsztynie odbyła się prezentacja projektów realizowanych przez samorząd
województwa, w tym wspólnie z partnerem ukraińskim, finansowanych ze środków unijnych.
Ponadto, delegacja odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Wielofunkcyjną
Placówkę Oświatowo-Wychowawczą w Bartoszycach i zapoznała się z projektami unijnymi
realizowanymi w placówkach oświatowych, finansowaniem działalności placówek oświatowych
i źródłami finansowania, a także formami udzielania pomocy uczniom z rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej. Delegacja z Obwodu Rówieńskiego wzięła także udział w Sesji
Sejmiku Województwa w dniu 25 października 2011 r.

Program „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie
Warmii i Mazur w latach 2004-2013”
Z dniem 23.11.2011r. w związku z realizacją współpracy między szkołami gastronomicznohotelarskimi z Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Obwodu Rówieńskiego na Ukrainie
dwóch nauczycieli z Rówieńskiego Kolegium Ekonomiki i Biznesu na Ukrainie rozpoczęło
dwutygodniowy staż w zakresie kuchni

i hotelarstwa w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja

Śniadeckiego w Szczytnie.
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Współpraca w zakresie zdrowia


Kolejny rok z rzędu w dorocznych warsztatach chirurgii laparoskopowej organizowanych
przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wzięło udział 2 lekarzy z
Lwowa.

Wizyta studyjna dziennikarzy z Odessy i Chersonia
W dniach 17-22 października br. na terenie Warmii i Mazur z wizytą studyjną przebywała
delegacja dziennikarzy telewizyjnych i prasowych z Odessy i Chersonia. Pomysłodawcą tego
przedsięwzięcia był Konsulat Generalny RP w Odessie, przy rekomendacji Pana Rafała
Wolskiego, I Radcy Kierownika Wydziału Konsularnego w Kijowie. Wizyta studyjna była
znakomitą okazją do zaprezentowania potencjału Warmii i Mazur.

3. Francja - Departament Côtes d’Armor
Obchody 20-lecia współpracy Województwa Warmińsko- Mazurskiego z
Departamentem Côtes d’Armor
-cykl wydarzeń

W dniu 1 maja 2011 r. w departamencie Côtes d’Armor (Bretania) odbyły się uroczyste
obchody

20

rocznicy

współpracy

Województwa

Warmińsko-

Mazurskiego

z

Departamentem Côtes d’Armor. Dwie dekady temu (rok 1991) podpisano bowiem
pierwsze oficjalne porozumienie o współpracy pomiędzy ówczesnym województwem
olsztyńskim a departamentem Côtes d’Armor. Podczas uroczystych obchodów
jubileuszowych oprawę artystyczną zapewniły występy zespołów Warmia, Hoboud oraz
występ młodzieżowego teatru Koniec CDN. Muzeum Budownictwa Ludowego w
Olsztynku zaprezentowało rzemiosło, składające się na bogactwo kulturowe naszego
regionu. Nie zabrakło również wystawy Mazury Cud Natury, przygotowanej przez
Departament Koordynacji Promocji oraz informacji dotyczących głosowania na
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Mazurskie Jeziora w plebiscycie na 7 Nowych Cudów Natury. Z dużym
zainteresowaniem przyjęto projekt Camera Obscura, polegający na wykonaniu fotografii
przy użyciu amatorsko skonstruowanej Camery Obscury, którego pomysłodawcą i
realizatorem jest fotograf, Pan Arkadiusz Dziczek. Samorząd naszego województwa
reprezentowali: Urszula Pasławska – Wicemarszałek Województwa, Krystyna
Orłowska- Wojczulanis - Dyrektor Gabinetu Marszałka, Zbigniew Pietrzak – Radny
Sejmiku Województwa, Pan Zdzisław Fadrowski, Dyrektor Departamentu Kultury oraz
Wioletta Sokół – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Poza częścią
artystyczną przedstawiciele naszego Województwa uczestniczyli w Posiedzeniu Komisji
Mieszanej ds. Współpracy Zdecentralizowanej, podczas którego omówiono plan
współpracy na nadchodzące lata. Odbyła się również wizyta poświęcona infrastrukturze
drogowej (spotkanie z Patrick Leweurs, z-cą dyr. generalnego ds. gospodarki
przestrzennej, infrastruktury, ochrony morza i środowiska, DGSD- DGA Aménagement).


Departament Współpracy Międzynarodowej oraz Centrum Polsko-Francuskie w
Olsztynie przygotowało wiele przedsięwzięć z okazji 20-lecia współpracy. Jednym z nich
jest podsumowanie projektu literackiego realizowanego przez młodzież z Francji i
Polski. Projekt opiera się na metodzie pedagogicznej opracowanej przez francuskich
nauczycieli na podstawie opublikowanego przez Stowarzyszenie Côtes d’Armor –
Warmia i Mazury z Saint-Brieuc przekładu na język francuski „Listu” Zbigniewa
Herberta. Uczniowie opracowali własną interpretację dwujęzycznego wydania „Listu”
(sztuka teatralna, wystawa plastyczna, piosenka). Zakończenie projektu i prezentacja
efektów kilkumiesięcznej, wspólnej pracy miały miejsce w maju tego roku w
departamentowym ośrodku kultury Willa Rohannec’h, niedaleko Saint-Brieuc, podczas
imprezy zatytułowanej „Tydzień Kultury Polskiej”. Udział w wydarzeniu wzięli
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych w Morągu, Liceum Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Olsztynie, II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w
Olsztynie, III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, IV
Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Olsztynie oraz licea z Côtes
d’Armor: Liceum Rabelais i Liceum Saint-Pierre z Saint-Brieuc.
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W tym samym czasie francuskiej publiczności zaprezentował się Teatr Ognia z
Aniołowa (gmina Pasłęk). Działający przy Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi
Aniołowo (www.naszeaniolowo.pl) teatr przygotował pokaz specjalnie na tę okazję.
Wspólne działania polsko-francuskie są efektem współpracy w dziedzinie aktywizacji
środowisk wiejskich pomiędzy stowarzyszeniami z Aniołowa i Uzel / St. Thélo (Côtes
d’Armor).



Udział reprezentacji zapaśników w zawodach w ramach obchodów 20- lecia współpracy
pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego a Radą Generalną
Departamentu Cotes d’Armor w dniach 2-7 maja 2011 r. we Francji pod nazwą „
Współpraca regionów w zakresie popularyzacji i propagowania zapasów” (koordynacja:
Departamet Sportu)



Z okazji obchodów 20-lecia współpracy województwa warmińsko-mazurskiego
z departamentem Côtes-d'Armor, pracownicy Muzeum Budownictwa Ludowego- park
Etnograficzny w Olsztynku uczestniczyli w imprezie „Europa na zamku” w Ploëzal
(Côtes-d'Armor, Bretania). Przygotowana została „wioska polska” z pokazami dawnych
zawodów i umiejętności: tkactwa, kręcenia powrozów, wykonywania wycinanek z
papieru, bibułkowych kwiatów i świeczek z pszczelej węzy.



Kolejnym

etapem

jubileuszowego

2011

roku

była

październikowa

wizyta

przedstawicieli Rady Generalnej Departamentu Côtes d’Armor i Stowarzyszenia Côtes
d’Armor – Warmia i Mazury z Saint-Brieuc. Jednym z głównych punktów programu był
udział delegacji francuskiej w uroczystej Sesji Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego (25 października). Oprócz tego 25 października zorganizowano spotkania
na Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie autorów współpracy, przedstawicieli
organizacji pozarządowych biorących aktywny udział w realizacji wspólnych projektów.
Podczas spotkania na zamku, Pan Lebreton oraz Kazimierz Brakoniecki, Dyrektor
Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie otrzymali Odznaki Honorowe za Zasługi dla
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Spotkanie to było również okazją do
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uroczystego podpisania Planu pracy na lata 2012-2014 pomiędzy Samorządem
Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Radą Generalną Departamentu Côtes d’Armor.
Artystyczną oprawą wydarzenia zajął się Pan Antek Grzybek, który zaprezentował
projekt (pokaz multimedialny) „Rites et Variables” (Rytuały i Zmienne) zrealizowany
podczas tegorocznego stypendium artystycznego w Côtes d’Armor. Podczas uroczystych
obchodów 20-lecia współpracy międzyregionalnej w Galerii Marszałkowskiej, z
inicjatywy

samorządów

polskiego

i

francuskiego,

zorganizowano

wystawę

współczesnego artysty malarza z Côtes d’Armor, Jean-Josepha Lanoëgo.

Program „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie
Warmii i Mazur w latach 2004-2013”
-patrz pkt. współpraca w zakresie projektów międzynarodowych i międzyregionalnych-

W dniach 24-26 stycznia 2011 w Departamencie Côtes d’Armor odbyła się wizyta delegacji
Województwa Warmińsko–Mazurskiego z Wicemarszałkiem

Jarosławem Słomą naczelne.

Polska delegacja przebywa w Côtes d’Armor na zaproszenie Izby Rzemieślniczej. Głównym
celem wizyty było omówienie stanu współpracy i rozwoju programu „Poprawa jakości usług
gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013”. Podczas
wizyty omówiono kwestię funkcjonowania Izby Rolniczej Departamentu Côtes d’Amor,
strukturę funkcjonowania doradztwa rolniczego i sprzedaży bezpośredniej; rozważono
możliwości rozszerzenia współpracy między regionami o projekty finansowane ze środków EFS
dotyczące wolontariatu, pomocy społecznej, równouprawnienia płci oraz szkolnictwa.
Szczegółowo rozpatrzono możliwości i zasady realizacji projektów w branży gastronomicznohotelarskiej w odpowiedzi na konkursy, który będą ogłaszane przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Olsztynie w 2012 roku.

Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego?- konferencja
W dniu 14 lutego 2011 r. w Centrum Polsko-Francuskim (CPF) w Olsztynie, odbyła się
konferencja dla Dyrektorów szkół : Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego?
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W roli prelegentów wystąpili min. Pan Kazimierz Brakoniecki, dyrektor Centrum PolskoFrancuskiego- wykład „Francja mit i rzeczywistość”, Pan Pascal Schaller, przedstawiciel
Ambasady Francji w Polsce „Frankofonia i kraje francuskojęzyczne- dlaczego warto znać język
francuski”,

Pani

Monika

Zawistowska,

Departament

Współpracy

Międzynarodowej,

„Współpraca województwa Warmińsko-Mazurskiego z departamentem Côtes d’Armor”, Pani
Monika Być, Centrum Polsko-Francuskie, „Prezentacja instytucji i współpracy edukacyjnej
CPF”, Pan Jan Horbacz, Prof-Europe, „Prezentacja działalności stowarzyszenia”.

Wspólny projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Trwają przygotowania i rozmowy do opracowywanie z administracją departamentu Côtes
d’Armor

wspólnego

projektu/wniosku

do

Europejskiego

Funduszu

Społecznego

–

wnioskodawca: Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych. Grupa docelową projektu będą
między innymi kobiety powracające po długiej nieobecności na rynek pracy.

Współpraca w zakresie sportu

-

Wyjazd do Francji ekipy siatkarzy z Klubu Sportowego AZS Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego na VII Turniej Siatkówki Plażowej w dniach 22-31 lipca 2011 r.,
(koordynacja: Departament Sportu)

-

Festiwal szachowy w Ostródzie w dniach 03-11 sierpnia 2011 r. z udziałem ekipy
francuskiej (koordynacja: Departament Sportu)

Współpraca w zakresie infrastruktury
Współpraca polega na wymianie informacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
zarządzania drogami. (koordynacja: Departament Infrastruktury i Geodezji)

Współpraca w zakresie polityki społecznej
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Powiat giżycki przy wsparciu merytorycznym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został włączony do
współpracy z Departamentem Cotes d’Armor ze względu na utworzony i funkcjonujący
w powiecie system wsparcia osób niepełnosprawnych od urodzenia aż po wsparcie osoby
starszej.
Celem wizyty we Francji był udział przedstawicieli z powiatu giżyckiego w obchodach 20-lecia
współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Departamentem Cotes
d’Armor oraz 50-lecie Stowarzyszenia ADAPEI zajmującego się osobami niepełnosprawnymi.
Podczas wizyty miała miejsce wzajemna wymiana specjalistów, w tym udział polskich
specjalistów w krótkim stażu na Oddziale Neonatologii w Szpitalu YVES LE FOLL w SaintBrieuc oraz ośrodku CAMPS.
Ponadto odbyły się dwa koncerty Orkiestry Integracyjnej działającej przy Polskim
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku oraz w okresie
maj-październik 2011 roku – wystawa prac plastycznych osób niepełnosprawnych z placówek
powiatu giżyckiego.

4. Włochy- Prowincja Perugia
Program „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie
Warmii i Mazur w latach 2004-2013”
Wizyta władz samorządowych w Prowincji Perugii
Koordynacja: Departament Współpracy Międzynarodowej i Departament Polityki Jakości

W dniach 27-30 maja delegacja województwa warmińsko-mazurskiego na czele z Panem
Jackiem Protasem, Marszałkiem Województwa wzięła udział w wyjeździe do Prowincji Perugia
(Włochy). Wizyta zorganizowana została na zaproszenie Prezydenta włoskiego samorządu Pana
Marco Vinicio Guasticchiego. Podczas pobytu przedstawiciele Warmii i Mazur spotkali się z
włoskimi

partnerami

w

celu

omówienia

bieżącej

współpracy

międzyregionalnej

koordynowanej przez Departament Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącej
realizacji wspólnych projektów w ramach programu Poprawa jakości usług gastronomicznych i
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hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004 – 2013”. Omówiono również możliwości
rozszerzenia współpracy na obszar związany z polityką społeczną i wymianą kulturalną. Strona
włoska przygotowała bogaty program wizyty. Członkowie delegacji Warmii i Mazur odwiedzili
Akademię Smaków w Perugii oraz szkołę gastronomiczną w Asyżu. W Gubbio, polska delegacja
spotkała się z prezesami oraz członkami Stowarzyszeń Kuszników oraz wzięła udział w
zorganizowanym turnieju kuszników z Gubbio i San Sepolcro. Pan Marszałek został poproszony
o wręczenie nagród zwycięzcom turnieju.

Wizyta delegacji włoskiej na Warmii i Mazurach
W dniach 14-17 lipca 2011 roku odbyła się oficjalna wizyta przedstawicieli Prowincji Perugia
(Region Umbria, Włochy), której przewodniczył Pan Marco Vinicio Guasticchi Prezydent
Prowincji. Członkowie delegacji włoskiej spotkali się z Panem Jackiem Protasem Marszałkiem
Województwa w celu podsumowania dotychczasowej współpracy i omówienia perspektyw
realizacji wspólnych projektów w przyszłości. Pan Guasticchi podkreślił, że dla Prowincji
Perugia działania realizowane w ramach współpracy z polskim regionem traktowane są
priorytetowo, a głównym ich celem jest promocja inicjatyw oddolnych jako uzupełnienie do
realizowanej dotychczas polsko-włoskiej współpracy instytucjonalnej. Dla podkreślenia
znaczenia wzajemnych relacji, przedstawiciele Prowincji Perugia wręczyli Marszałkowi
Województwa wykonane ręcznie dwie ołowiane figurki przedstawiające sceny bitwy pod
Grunwaldem. Dzieło umbryjskiego artysty zostanie przekazane do Muzeum Bitwy pod
Grunwaldem w Stębarku.
Podczas wizyty na Warmii i Mazurach, goście z Włoch uczestniczyli w uroczystościach na
polach grunwaldzkich, 15 lipca. W imieniu Prowincji Perugia, Pan Guasticchi wręczył upominek
zwycięzcy turnieju bojowego miecza jednoręcznego. Drugi dzień wizyty poświęcony został życiu
i dokonaniom Mikołaja Kopernika. Goście odwiedzili m.in. Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku.

Współpraca w zakresie polityki społecznej
W dniu 22 lutego 2010 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie podpisał Umowę Partnerską z
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Liderem projektu Projektu Leonardo da Vinci – Prowincją Perugia. Projekt jest realizowany od
1.10.2009 i ma na celu transfer metody Assessmentcenter (metody pracy z osobami
bezrobotnymi) na grunt polski. Głównymi działaniami WUP w projekcie było przeprowadzenie
badań na temat stanu migracji w województwie warmińsko-mazurskim, a także
zorganizowanie szkolenia dla doradców i warsztatów dla migrantów. W roku 2011 w dniach 0408 kwietnia w Olsztynie miało miejsce szkolenie dla doradców zawodowych z zastosowania
metody, natomiast warsztaty z udziałem migrantów odbyły się w okresie od 16 do 20 maja br.
Ponadto w dniu 20.05.2011 r. miało miejsce seminarium rozpowszechniające projekt, podczas
którego zostały przedstawione dotychczas zrealizowane działania oraz badania na temat stanu
migracji w województwie warmińsko – mazurskim. W seminarium udział wzięli koordynatorzy
projektu, doradcy, migrantki oraz członkowie Warmińsko – Mazurskiego Paktu na Rzecz
Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Ostatnimi zadaniami WUP w Olsztynie był udział w
konferencji podsumowującej projekt w dniach 20-21.09.2011 r. zorganizowanej przez Lidera
Projektu, przeprowadzenie drugiego seminarium rozpowszechniającego projekt oraz rozliczenie
finansowe.

5. Włochy – Autonomiczny Region Doliny Aosty
Na prośbę strony włoskiej DWM pomógł w odnowieniu kontaktów z przedstawicielami Muzeum
Warmii i Mazur oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, potencjalnych
parterów w przygotowywanym przez Autonomiczny Region Doliny Aosty projekcie w ramach
Programu Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej (Central Europe). Projekt zakłada
utworzenie sieci map europejskich parków archeologicznych oraz wirtualnego muzeum
poświęconego okresowi prehistorycznemu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w
czwartym, ostatnim naborze w tym okresie programowania (2007-2013).
Podczas udziału przedstawiciela administracji Regionu Autonomicznego Doliny Aosty w
Europejskich Dniach Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych organizowanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy w październiku br., (patrz: Polska Prezydencja w Radzie UE) ustalono,
że obie strony przygotują informacje nt. oczekiwań względem partnerów. W planach jest między
innymi, po wcześniejszej zgodzie władz obu regionów przygotowanie wspólnego planu pracy na
kolejne lata. Realizacja współpraca ma się opierać dzięki wspólnym wysiłkom w pozyskiwaniu
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środków zewnętrznych (UE).

6. Litwa- Okręg Taurogi
Współpraca w zakresie polityki społecznej


IX

Spartakiada

Placówek

Opiekuńczo

–Wychowawczych

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego
Wizyta grupy dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych Obwodu Taurogi (Litwa) wraz
z opiekunami w dniach 9-11 września 2011 r. W wizycie uczestniczyło 25 osób, w tym 20 dzieci
z dwóch Domów Dziecka: w Viesvile i „Saltinelis” z Okręgu Taurogi wraz z trzema opiekunami
i dwoma kierowcami. W dniu 10 września 2011 r. na terenie obiektów sportowych AZS – UWM
w Olsztynie odbyły się zabawy sportowe dla dzieci najmłodszych oraz zawody lekkoatletyczne i
rozgrywki w piłce koszykowej z udziałem młodzieży. W zawodach uczestniczyły 22 placówki,
w tym 20 placówek z województwa warmińsko-mazurskiego i 2 placówki litewskie tj. ok. 600
zawodników i zawodniczek.
 W związku z reformą administracyjną i rozwiązaniem okręgów na Litwie, współpraca
między regionami została ograniczona do zaproszenia strony litewskiej na spotkania sieci
dziedzictwa kulinarnego i Cittaslow (patrz: współpraca w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego i Stowarzyszenia CIttaslow) oraz kontaktów między instytucjami opiekuńczymi dla
dzieci i młodzieży.

7. Dania – Regionalna Gmina Bornholm
Podpisanie Planu działań na lata 2011-2013
-

W dniach 4-6 kwietnia na Bornholmie gościła oficjalna delegacja Województwa
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Warmińsko-Mazurskiego z Panem Jackiem Protasem, Marszałkiem Województwa na czele.
Po spotkaniu z władzami Regionalnej Gminy Bornholm, w obecności Ambasadora RP w
Danii, strony podpisały plan działań na lata 2011-2013, zakładający m.in. współpracę w
zakresie gospodarki (rozwój klastrów), turystyki, bibliotekoznawstwa i rozwoju terenów
wiejskich. Poza delegacją oficjalną, w tym samym terminie Duńczycy gościli przedstawicieli
warmińsko-mazurskich klastrów: energetycznego i budowlanego, pracowników Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, a także nauczycieli zawodu ze szkół gastronomicznych. Wszystkie
spotkania były okazją do zaprezentowania doświadczeń obu stron, przedstawienia swoich
planów i porównania organizacji poszczególnych sektorów życia społecznego i
gospodarczego.
-

Intensywna współpraca z Gminą Bornholm prowadzona jest również w ramach
Euroregionu Bałtyk (patrz: współpraca w ramach ERB).

Program „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie
Warmii i Mazur w latach 2004-2013”
W dniu 24 października 2011r. odbyła się wizyta przedstawicieli duńskiej szkoły Campus
Bornholm z Bornholmu w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu: Pana Larsa Veslova,
dyrektora szkoły ds. organizacji kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych, Pani Charlotte
Björnager Kjölby, szefa wydziału ds. kuchni oraz Pana Nielsa Chrestena Andersena,
przedstawiciela Regionalnej Gminy Bornholm. Campus Bornholm jest szkoła partnerską dla
Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu w ramach realizacji programu „Poprawy jakości usług
gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur na lata 2004 – 2013”. Podczas
spotkania podpisano umowę o współpracy partnerskiej szkół.

Międzynarodowy Festiwal Lalkowy
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansował wyjazd Olsztyńskiego Teatru
Lalek na Bornholm na Międzynarodowy Festiwal Lalkowy – 3-4 września 2011 r..
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8. Słowacja – Województwo Bańsko-Bystrzyckie
Współpraca w zakresie turystyki

-

W

2011

r.

przedstawiciele

Województwa

Bańsko-Bystrzyckiego

potwierdzili

zainteresowanie współpracą w zakresie agroturystyki i dziedzictwa kulinarnego, jednak
ze względu na konieczne oszczędności aktywny udział we wspólnych projektach został
przesunięty na kolejne lata.
-

W związku z zaproszeniem wystosowanym przez przedstawicieli Województwa BańskoBystrzyckiego region Warmii i Mazur w dniach 18-24 stycznia 2011 r. gościł na stoisku
regionalnym Bańskiej Bystrzycy na Międzynarodowych Targach Turystycznych
SLOVAKIATOUR w Bratysławie. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w
dziedzinie turystyki między regionami partnerskimi. Strona zapraszająca pokryła koszt
stoiska

regionalnego

oraz

noclegów

przedstawicieli

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.(koordynacja: Dep. Turystyki)
 Departament Współpracy Międzynarodowej nawiązał kontakt z przedstawicielami władz
Województwa

Bańsko-Bystrzyckeigo

dotyczący

współpracy

w

obrębie

Grupy

Wyszehradzkiej oraz uzyskanie dostępu do Funduszu Wyszehradzkiego. Do tej pory
strona słowacka nie wyraziła zainteresowania przedstawioną propozycją.

9. Szwecja - Województwo Halland
Strona szwedzka nie wyraziła zainteresowania żadną z przedstawionych propozycji departamentu
współpracy Międzynarodowej, tj. udział w Dniach Przedsiębiorczości i Promocji Młodych,
udział w festiwalu Cittaslow.
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10. Chorwacja - Żupania Splicko-Dalmatyńska
Nawiązanie kontaktów
W 2011 r. nawiązane zostały pierwsze kontakty z chorwackimi partnerami. 28 marca
2011 r. z wizytą kurtuazyjną do Olsztyna przyjechał J.E. Ivan Del Vechio, Ambasador Republiki
Chorwacji w RP. Na spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przybył
od razu z konkretnymi propozycjami i pytaniami. W rozmowach poruszono zatem takie sprawy
jak możliwe dziedziny współpracy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a jedną z
żupanii chorwackich (odpowiednik naszego województwa) czy podjęcie współpracy pomiędzy
Związkiem Województw RP a Związkiem Żupanii Chorwackich (ustalono, że pierwsze
spotkanie odbędzie się w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE w dniach 11-12 sierpnia w
Rynie podczas jednego z Konwentu Marszałków).
Wizyta zaowocowała nawiązaniem kontaktów z Żupanią Splicko-Dalmatyńską – jednym
z południowych, turystycznych regionów Chorwacji. Aby nadać tym kontaktom impuls do
rozwoju zaplanowano podpisanie listu intencyjnego pomiędzy obu zainteresowanym
regionami. Uroczystość ta odbyła się 12 sierpnia 2011 r. w Rynie (Warmińsko-Mazurskie), w
czasie Konwentu Marszałków. Zgodnie z zapisami tego dokumentu, głównym celem współpracy
jest wzajemne wspieranie się w wykorzystywaniu potencjału rozwojowego oraz budowanie
przyjaznej relacji pomiędzy społecznościami Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Żupanii
Splicko-Dalmatyńskiej. Współpraca obejmować będzie takie dziedziny, jak turystyka,
gastronomia i hotelarstwo, szkolnictwo zawodowe i rzemiosło, żywność naturalna i wyrób
tradycyjny, rybactwo i rybołówstwo oraz kultura. Strony przewidują możliwość rozszerzenia
współpracy o inne dziedziny, będące w zakresie ich zainteresowania i kompetencji. Nasz region
pragnie zapoznać się zwłaszcza z bogatą chorwacką praktyką w zakresie organizacji turystyki i
promocji regionu, natomiast Chorwaci są zainteresowani naszymi doświadczeniami w
wykorzystaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej.
Współpraca jest obecnie na etapie początkowym i pojawiają się pierwsze konkretne
działania. W dniach 23-27 listopada 2011 r. w Województwie Warmińsko-Mazurskim odbyła
się wizyta studyjna przedstawiciela Żupanii Splicko-Dalmatyńskiej. Miał on okazję
uczestniczyć w Międzynarodowej Konferencji naukowo-promocyjnej „Żywność regionalna i
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tradycyjna – aspekty surowcowe, technologiczne i ekonomiczne” oraz odwiedzić wybranych
członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Wziął też udział w konkursie „Smaki Warmii, Mazur
oraz Powiśla na stołach Europy” w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu (patrz; współpraca
w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego).

11.Chiny – Prowincja Heilongjiang
-

Trwały przygotowania do udziału Pana Marszałka Jacka Protasa w delegacji towarzyszącej
Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu w oficjalnej wizycie w CHRL. Zaplanowano
spotkanie Pana Marszałka Jacka Protasa z władzami z Heiliongjang podczas

Polsko-

Chińskiego Forum Regionalnego. Z tej okazji pracownik Departamentu współpracy
Międzynarodowej w listopadzie br. wziął udział w seminarium MSZ w Warszawie dot.
przygotowań do przyszłorocznej wizyty w CHRL. Ostatecznie MSZ przełożyło wizytę
przedstawicieli regionów na inny termin.
-

Strona Chińska wystosowała zaproszenie do udziału w festiwalu rzeźb lodowych na
przełomie lat 2011/2012.

12. Hiszpania – La Rioja
Porozumienie o współpracy regionalnej pomiędzy Regionem Warmii i Mazur i Samorządem La
Rioja zostało podpisane 22 grudnia 2003 r. Ostatni ślad korespondencji z partnerem hiszpańskim
datuje się na rok 2008 r., faktycznie współpraca obu regionów zamarła znacznie wcześniej.
Mimo wielokrotnych pisemnych propozycji dotyczących podjęcia konkretnych działań
wystosowanych do partnera hiszpańskiego, Urząd Marszałkowski Województwa WarmińskoMazurskiego do dziś nie otrzymał żadnej informacji zwrotnej. Wnioski, jakie nasuwają się po
przeanalizowaniu dwustronnych kontaktów, to brak zainteresowania partnera hiszpańskiego i
brak wspólnych obszarów działania, które uniemożliwiają realizowanie „Priorytetów
współpracy zagranicznej województwa” i podtrzymywanie dalszej współpracy. Departament
Współpracy Międzynarodowej

jest

w trakcie przygotowania formalnej

dokumentacji

rozwiązującej porozumienie.
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II.

Niesformalizowana współpraca międzynarodowa Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

1. Niemcy
a) Wolne Państwo Bawaria

Radca Ministerialny Bawarskiego Ministerstwa Pracy, Porządku Społecznego,
Rodziny i Kobiet w Olsztynie
W dniu 4 października br. z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim przebywał Pan dr
Wolfgang Freitag, Radca Ministerialny Referatu ds. Polityki Osób Wypędzonych i Współpracy
Międzynarodowej w Bawarskim Ministerstwie Pracy, Porządku Społecznego, Rodziny i Kobiet.
Wizyta miała charakter kurtuazyjny i zapoznawczy. Pan Freitag od niedawna

zajmuje

stanowisko w administracji Bawarii. Jest następcą Pana Rösnera-Krausa, który podczas wielu
wizyt w Olsztynie przyczynił się do zacieśnienia współpracy pomiędzy Warmią i Mazurami a
Bawarią. Gość z Niemiec spotkał się z Panią Wicemarszałek Urszulą Pasławską. Pan Radca
interesował się dotychczasowym dorobkiem oraz dalszymi możliwościami współpracy Warmii
i Mazur z Bawarią; sytuacją mniejszości niemieckiej zamieszkałej w regionie, możliwościami
nauki języka niemieckiego, współpracą kulturalną i edukacyjną instytucji naszego Województwa
i Bawarii.

b) Kraj Związkowy Saksonia-Anhalt

Spotkanie polskiej delegacji z przedstawicielem
Ministerstwa Rolnictwa i Środowiska Saksonii-Anhalt na Targach „ Grüne Woche”
Podczas 75 Międzynarodowych Tragów Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa
„Grüne Woche” w Berlinie, na stoisku targowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
odbyło się kurtuazyjne spotkanie Pana Jarosława Słomy, Wicemarszałka Województwa
45

Warmińsko-Mazurskiego z Panem Jürgenem Stadelmannem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Środowiska Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt. Podczas spotkania rozmawiano
na temat współpracy naszego Województwa z Ministerstwem oraz omówiono plany na rok
2011.

Delegacja niemiecka w Skansenie w Olsztynku
W dniu 14.06.2011 w skansenie w Olsztynku odbyło się spotkanie robocze delegacji z Kraju
Związkowego Saksonii-Anhalt z Panią Ewą Wrochną, Dyrektorem Muzeum Budownictwa
Ludowego-Parku Etnograficznego w Olsztynku oraz Panem Tomaszem Piłatem, Dyrektorem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” z Barczewa. Stronę niemiecką
reprezentowali Pan Mathias Willenbockel, pracownik Ministerstwa Rolnictwa i Środowiska
Kraju Związkowego Saksonii-Anhalt, Prof. Dr Roland Schöne, Dyrektor Instytutu ds. Edukacji,
Kultury i Rozwoju Organizacji (Instytut für Bildung, Kultur, und Organisationsentwicklung e.V.)
w Magdeburgu oraz Pan Friedhelm Heinecke, dyrektor Skansenu Diesdorf w powiecie
Altmarkkreis Salzwedel.
Przedmiotem spotkania było dokonanie ustaleń odnośnie udziału Województwa w warsztatach
pt. „Polityczna i kulturalna edukacja dla Europy” i „Europejskim Święcie Kultury Altmarkt
2011”.

Delegacja polska w Saksonii-Anhalt
Efektem czerwcowych rozmów był udział przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia „Południowa Warmia” i Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny
w Olsztynku, w warsztatach pt. „Polityczna i kulturalna edukacja dla Europy” w dn. 2022.09.2011 r. i w „Europejskim Święcie Kultury Altmarkt 2011” w dn. 24-25.09.2011 r.
Celem warsztatów było zainicjowanie wspólnych długoterminowych projektów w dziedzinie
kultury, edukacji kulturalnej i edukacji politycznej pomiędzy Saksonią-Anhalt a jej regionami
partnerskimi, jak i przygotowanie wspólnego wniosku projektowego pt. „CrossCultur – edukacja
kulturalna na obszarach wiejskich”.
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Przedstawiciele regionów partnerskich biorący udział w warsztatach zaprezentowali się również
na „Europejskim Święcie Kultury Altmarkt 2011”. Impreza odbyła się w skansenie w Diesdorfie,
który właśnie w tym czasie świętował stulecie swojego istnienia. Udział polskiej delegacji w tym
święcie był okazją do zdobycia doświadczenia przed organizacją podobnej imprezy w Muzeum
Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Skansen w Olsztynku będzie w przyszłym roku obchodził
stulecie założenia. Podczas imprezy w Diesdorfie polska delegacja prezentowała dawne zawody
na terenach wiejskich tj.: tkactwo, powroźnictwo, wyrób kwiatów z bibuły, wycinanek oraz
świeczek z węzy.
Podczas „Europejskiego Święta Kultury podpisano porozumienia o współpracy pomiędzy
Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Muzeum Budownictwa
Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku a Powiatem Altmarkkreis Salzwedel i Lokalną
Grupą Działania „Mittlere Altmark”.

Regionalne dożynki w Magdeburgu
W dniach 17-18 września 2011 r. odbyły się w Magdeburgu regionalne dożynki. Nasz region po
raz drugi zaprezentował swoje produkty, ofertę turystyczną i gospodarczą w tzn. „Wiosce
europejskiej”. Stoisko Warmii i Mazur obsługiwane przez pracowników Departamentu Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz Współpracy Międzynarodowej cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem. Goście pytali przede wszystkim o ofertą turystyczną naszego regionu,
zwłaszcza

bazę

noclegową.

Zainteresowaniem

cieszyła

się

oferta

gospodarstw

agroturystycznych, która znakomicie przedstawiona została w katalogu Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Z zainteresowaniem przyjęto również ofertę
produktów spożywczych.

d) Inne wydarzenia zrealizowane z partnerem niemieckim

Posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej działającego w ramach
Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej
i Przygranicznej
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W dniu 7 kwietnia 2011 r. w Zielonej Górze odbyło się XXXV posiedzenie Komitetu ds.
Współpracy

Międzyregionalnej

działającego

w

ramach

Polsko-Niemieckiej

Komisji

Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, w którym udział wziął
przedstawiciel DWM. Komisja została powołana w 1991 r. przez rządy obydwu państw na mocy
postanowień Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczypospolitą
Polską a Republiką Federalną Niemiec, a do jej zadań należy koordynacja i określanie kierunków
współpracy. Posiedzenia Komitetu odbywają się co roku, a ich organizatorem są na zmianę
strona polska i niemiecka. Podczas posiedzenia poruszano tematy dotyczące wspierania rozwoju
gospodarczego obszarów przygranicznych, szkolnictwa, ochrony środowiska, planowania
przestrzennego, kultury oraz inicjowania oraz realizacji wspólnych polsko-niemieckich
projektów.
Obrady komitetu zakończyły się podpisaniem wspólnego komunikatu końcowego przez obu
współprzewodniczących w języku polskim i niemieckim.

Polsko-Niemiecka konferencja studencka poświęcona bezpieczeństwu
wewnętrznemu w UE
W dniach 23-28 maja 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie odbyła się
polsko-niemiecka konferencja studencka poświęcona bezpieczeństwu wewnętrznemu w UE.
Uczestnikami konferencji byli studenci wyższych szkół administracji z Berlina, Miśni, Güstrow,
Kehl, Białegostoku, Szczecina, Kielc i Olsztyna. Podczas imprezy studenci pracowali nad
zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zwalczania patologii, organizacji
wydarzeń masowych, potrzeby ochrony prawnej, ochrony własności oraz ochrony granic UE.
Podczas konferencji została przeprowadzona akcja promocyjna „Mazury Cud Natury”,
zachęcająca młodzież niemiecką do oddania swojego głosu na Wielkie Jeziora Mazurskie.
Oprócz

wsparcia

merytorycznego,

Urząd

Marszałkowski

Województwa

Warmińsko-

Mazurskiego udzielił także wsparcia finansowego przeznaczonego na wyżywienie uczestników
imprezy.
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Współpraca w zakresie kultury


„Grunwald-art. 2010” .
W dniu 9 czerwca 2011 r. w Domu Kultury Centre Bagatelle w Berlinie odbyła się
poplenerowa wystawa Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Grunwald-art. 2010”.
Wystawa poświęcona tematyce Bitwy pod Grunwaldem stanowiła punkt kulminacyjny cyklu
imprez kulturalnych „Nachbarland Polen” (Nasz sąsiad Polska) organizowanych przez Dom
Kultury Centre Bagatelle. Wystawa miała na celu przybliżenie berlińczykom sztuki, historii
i kultury polskiego sąsiada oraz nawiązywała do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.
Galeria stworzona z malarskich interpretacji Bitwy pod Grunwaldem obejmowała dzieła
polskich, rosyjskich, litewskich i niemieckich malarzy m.in.: Alfonsa Kułakowskiego, Jurija
Jurewicza, Gintautasa Vaicysa, Beate Tischer, Ewy Pohlke.



Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
„Biblioteka Niemiecka i Medioteka Języka Niemieckiego” – to przedsięwzięcie realizowane
we współpracy partnerskiej Goethe-Institut w Warszawie i WBP w Olsztynie od 2009 r. na
mocy podpisanej umowy. Biblioteka Niemiecka to uzupełniany dzięki wsparciu Goethe
Institut bogaty zbiór beletrystyki, książek popularnonaukowych, słowników i encyklopedii
oraz multimediów, audiobooków i płyt CD, prezentujący współczesną literaturę, kulturę i
sztukę

niemiecką.

Kolekcja

obejmuje

szeroki

wybór

niemieckojęzycznej

prozy

współczesnej, poradniki językowe, leksykony i słowniki, publikacje dot. teorii języka i
literatury oraz bogaty zbiór albumów prezentujących architekturę, malarstwo, grafikę, rzeźbę
oraz fotografię współczesnych artystów niemieckich. Medioteka Języka Niemieckiego to
z kolei zbiór materiałów metodycznych oraz multimedialnych, skierowanych szczególnie do
osób uczących się języka niemieckiego, nauczycieli i studentów germanistyki. Oprócz
klasycznych podręczników znajdują się tu multimedialne kursy językowe, różnorodne
ćwiczenia tematyczne i gramatyczne, propozycje gier i zabaw oraz audiobooki dostosowane
do różnych poziomów znajomości języka niemieckiego. Szersza informacja na temat
inicjatywy wraz z opisem wydarzeń, które zorganizowano w jej ramach w WBP w Olsztynie
w 2011r.
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Udział przedstawicieli Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych Expo-Real
w Monachium
W dniach 4-6 października 2011 r. pracownica Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego w Olsztynie oraz przedstawiciele Departamentu Koordynacji Promocji i
Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego wzięli udział XIV
Międzynarodowych Targach Nieruchomości Expo-Real w Monachium. Jest to największa w
Europie impreza branżowa poświęcona nieruchomościom inwestycyjnym. Przedmiotem
targów są inwestycje w obiekty biurowe, logistyczne, handlowe oraz infrastrukturę hotelową.
Impreza ta ma charakter roboczy, w której biorą udział miasta, regiony, strefy ekonomiczne,
deweloperzy, właściciele i pośrednicy handlu nieruchomościami, inżynierowie, architekci,
kancelarie prawne, banki, fundusze inwestycyjne itp. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
zaprezentowali ofertę inwestycyjną Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz WarmińskoMazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Konsul Generalny RFN z wizytą u Marszałka Województwa
W dniu 29 września 2011 r. odbyło się kurtuazyjne spotkanie Marszałka Województwa
Jacka Protasa z Panią Anette Klein, Konsulem Generalnym RFN w Gdańsku oraz z Panem
Wojciechem Wrzecionkowskim Konsulem Honorowym RFN w Olsztynie. Podczas spotkania
zostały poruszone tematy modernizacji pałacu w Sztynorcie (siedziby rodu Lendorffów) i
współpracy Polski, Rosji i Niemiec w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (CBSS). Pani Konsul
zainteresowana

była

współpracą

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

z

Obwodem

Kaliningradzkim w kontekście zbliżającego się porozumienia pomiędzy UE a Federacją Rosyjską
o małym ruchu granicznym. Innym poruszanym tematem było zaangażowanie regionu Warmii i
Mazur w Partnerstwo Wschodnie. Omówiono również bieżące sprawy polityczno-społeczne w
naszym Województwie.
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Spotkanie Ambasadora Niemiec
z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego
W dniu 19 października 2011 r. odbyło się spotkanie Pana Jacka Protasa, Marszałka
Województwa z Panem Rüdigerem Freiherrem von Fritschem, Ambasadorem

Republiki

Federalnej Niemiec w Polsce. W spotkaniu wziął także udział Konsul Honorowy RFN w
Olsztynie - Pan Wojciech Wrzecionkowski.
Głównym tematem rozmowy było podsumowanie wzajemnej współpracy oraz podjęcie
nowych projektów międzynarodowych. Podczas rozmowy poruszone zostały również tematy
modernizacji pałacu w Sztynorcie.

Wydarzenia polsko-niemieckie dofinansowane przez
Samorząd Województwa
 Współorganizacja wyjazdu uczniów z

Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim do

partnerskiego Ewangelickiego Gimnazjum w Jenie (Niemcy). Podpisanie umowy
o współorganizacji z Gminą Miejską Lidzbark Warmiński.
 Współorganizacja przyjazdu uczniów z Ewangelickiego Gimnazjum w Jenie (Niemcy) do
partnerskiego Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim. Podpisanie umowy
o współorganizacji z Gminą Miejską Lidzbark Warmiński.
 Współorganizacja wyjazdu uczniów z publicznego Gimnazjum w Dywitach do Gimnazjum
„Marienschule Schwagstorf” w Powiecie Osnabrück (Niemcy). Podpisanie umowy o
współorganizacji z Gminą Dywity.
 Współorganizacja wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Powiatu Iławskiego do Powiatu
Hof (Niemcy) na Festiwal „Schwarzenbach rozbrzmiewa”. Podpisanie umowy
o współorganizacji z Powiatem Iławskim.
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 Współorganizacja wyjazdu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Leona
Kruczkowskiego w Zespole Szkół Licealnych w Morągu wraz z członkami Stowarzyszenia
Rozwoju Edukacji, Nauki i Kultury „Trzynastka” w Morągu do partnerskiego Gimnazjum
Johanna-Gottfrieda-Herdera w Halle (Niemcy). Podpisanie umowy o współorganizacji ze
Stowarzyszeniem Rozwoju Edukacji, Nauki i Kultury „Trzynastka” w Morągu.

2. Litwa – Okręg Kłajpeda

Współpraca w zakresie kultury


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
25.05.2011 r. – na zaproszenie WBP w Olsztynie w konferencji związanej z wręczeniem
Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur i Nagrody „Bibliotheca Bona” dla
najlepszych bibliotek publicznych województwa za 2010 r. połączonej z obchodami
Jubileuszu 60-lecia WBP w Olsztynie wzięli udział przedstawiciele Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Kłajpedzie (Litwa) – Dyrektor Juozas Ńikńnelis oraz Zastępca Dyrektora Stasys
Songinas.



Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu
9-10 maja 2011 CSE Światowid zorganizował wraz z Centrum Młodzieżowe z Kłajpedy
(Litwa)- Good Artcountres Festiwal. Impreza jest kontynuacją projektu „Poezja- sztuka bez
granic, towar bez cła”, który był realizowany w terminie 02.07.2006-02.01.2007. Był to
trójstronny projekt składający się z części TACIS i Interreg.
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III.

Współpraca w ramach instytucji międzynarodowych

1. Euroregion Bałtyk
Euroregion Bałtyk (ERB) jest trwałą politycznie i dobrze ugruntowaną instytucją współpracy w
południowo-wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego, składającą się z ośmiu regionów
Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. Był on pierwszym Euroregionem, który formalnie
obejmował partnera z Federacji Rosyjskiej. Od swoich początków ERB dążył do osiągnięcia
celów takich jak: poprawa warunków życia jego mieszkańców, promocja związków i kontaktów
wśród lokalnych społeczności, oraz podejmowanie działań na rzecz bardziej zrównoważonego
rozwoju w regionie. Okazały się one wyzwaniami dla organizacji, która zrzeszała kraje Unii
Europejskiej, kraje kandydujące oraz Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Zakończenie przewodnictwa Warmii i Mazur w ERB
Marszałek Jacek Protas wręczył 21 lutego 2011 roku Michaiłowi Pliuchinowi, zastępcy
Gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego, symboliczny młotek do prowadzenia obrad
Euroregionu Bałtyk. Tym samym zakończyło się dwuletnie polskie przewodnictwo w tej
organizacji.
Marszałek Jacek Protas objął prezydenturę na początku 2009 roku, podczas posiedzenia Rady
Euroregionu w Rynie. W 2010 roku przewodnictwo w organizacji powinien przejąć
przedstawiciel samorządu litewskiego. Ze względu na reformę samorządową u naszego
sąsiada, Rada Euroregionu przedłużyła kadencję Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego o kolejny rok. Był to pierwszy tego typu przypadek w historii organizacji.
Prezydenturze Pana Marszałka w Euroregionie Bałtyk od początku przyświecał zamiar
usprawnienia

działalności

organizacji.

W

szczególności

celem

było

zwiększenie

rozpoznawalności i znaczenia Euroregionu Bałtyk na arenie międzynarodowej oraz
wprowadzenie zmian w jego strukturze. W 2009 roku wspólnie z Komitetem Regionów
zorganizowano: międzynarodową konferencję w Rynie na temat współpracy bałtyckiej i
Partnerstwa Wschodniego i seminarium na temat Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w
Brukseli. Euroregion Bałtyk aktywnie brał udział w konsultacjach polityk Unii Europejskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem Strategii Bałtyckiej, Zielonej Księgi na temat Spójności
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Terytorialnej w Unii Europejskiej, czy też Transeuropejskich Sieci Transportowych. W 2010
roku miał miejsce tak zwany przegląd współpracy. Zaistniała konieczność koncentracji działań
Euroregionu na najbardziej istotnych zagadnieniach. W rezultacie, pod koniec 2010 roku
zdecydowano o wprowadzeniu istotnych zmian w strukturze. Najwyższym organem stało się
Prezydium, zwiększono rolę Prezydenta i Rady Młodzieżowej. Zdecydowano także o
wprowadzeniu tzw. Dorocznego Forum. Głównymi celami organizacji stały się odtąd: lobbing
polityczny, działania strategiczne i wymiana wiedzy.
Ponadto na posiedzeniu w Kaliningradzie Prezydium Euroregionu Bałtyk wysłuchało
sprawozdania Pana Marszałka z jego prezydentury. Omówiono treść przyjętego Stanowiska
na temat Polityki Spójności i zaangażowanie Euroregionu Bałtyk w realizację Strategii UE dla
Regionu Morza Bałtyckiego. Wysłuchano informacji na temat członkostwa Strony Litewskiej w
Euroregionie Bałtyk. Zdecydowano o kontynuowaniu wsparcia dla działań związanych z ochroną
wód – Euroregion Bałtyk będzie brał udział w tzw. Działaniu Horyzontalnym Strategii.
Członkowie Prezydium wysłuchali także sprawozdania z działalności Rady Młodzieżowej i
realizacji projektu młodzieżowego Euroregionu Bałtyk.

Projekt młodzieżowy Yc3
Rok 2011 był ostatnim rokiem realizacji projektu Yc3 (Youth Cross – border Cooperation and
Communication Project, Projekt Współpracy Transgranicznej i Komunikacji Młodzieży).
Działania projektu trwały do 31 maja, natomiast rozliczanie projektu trwało do 28 października,
kiedy Urząd Marszałkowski otrzymał certyfikat za ostatni okres realizacji. Projekt był
finansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.
Projekt miał za zadanie sfinansowanie działalności Rady Młodzieżowej Euroregionu
Bałtyk, która działa od 2008 roku. Celem powołania Rady było zapewnienie szerszego
uwzględniania zagadnień młodzieżowych w działalności Euroregionu. Celami szczegółowymi
projektu były: wyznaczenie wizji współpracy młodzieżowej, planu działania młodzieży w ERB,
promocja współpracy młodzieży i dialogu międzykulturowego i rozwój sieci regionalnych
organizacji młodzieżowych na obszarze ERB. Partnerami projektu były administracje regionów
członkowskich Euroregionu Bałtyk a grupami docelowymi: członkowie Rady Młodzieżowej,
młodzież i organizacje młodzieżowe.
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Rada Młodzieżowa odbywała spotkania w każdym z ośmiu regionów członkowskich
Euroregionu Bałtyk. Spotkania te były poświęcone takim zagadnieniom, jak: środowisko i
energia, dialog międzykulturowy, demokracja, turystyka, edukacja, przedsiębiorczość i
wolontariat. Oprócz tego zorganizowano tzw. Szczyt Młodzieżowy oraz Konferencję Końcową
projektu.
W 2011 roku kontynuowano serię spotkań dla młodzieży w regionach członkowskich
Euroregionu Bałtyk. Brali w nich udział członkowie Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk (w
tym także z Województwa Warmińsko-Mazurskiego) oraz zaproszona młodzież z regionów –
organizatorów spotkań. Spotkania te odbyły się w Kaliningradzie i na Bornholmie oraz w
Karlskronie (Konferencja Końcowa).

Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion
25 marca 2011 roku w Elblągu odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP
Euroregion, którego członkiem wspierającym było Województwo Warmińsko-Mazurskie.
Delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010, sprawozdanie
finansowe za rok 2010 i wprowadzili zmiany do Statutu Stowarzyszenia, mające na celu
dostosowanie jego treści do wymogów wynikających z Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia i
wybrali nowy skład Zarządu. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia został Pan Grzegorz
Nowaczyk, Prezydent Miasta Elbląga. Członkami Zarządu zostali: Pani Joanna Zielińska,
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdynia, Pani Bożena Olszewska-Świtaj, Wójt Gminy Górowo
Iławeckie, Pan Maciej Lisicki, Wiceprezydent Miasta Gdańska, Pan Piotr Grzymowicz,
Prezydent Olsztyna, Pan Tomasz Koprowiak, Burmistrz Kisielic, Pan Ryszard Kwiatkowski,
Delegat Gminy Słupsk, Pan Włodzimierz Siudek, Radny Miasta Ustka, Pan Ryszard Zając,
Burmistrz Młynar. Delegaci wybrali również przedstawiciela Stowarzyszenia do Rady
Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk, została nim Pan Krystyna Stec.

II posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk
W dniach 17 – 18 maja w Gdańsku zebrało się Prezydium Euroregionu Bałtyk. 17 maja
członkowie Prezydium wzięli udział w spotkaniu podsumowującym działania projektu Yc3. 18
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maja Prezydium omówiło zagadnienia związane z przyszłością współpracy młodzieżowej i
zatwierdziło Plan Działań Młodzieży Euroregionu Bałtyk na najbliższe lata.

Doroczne Forum Euroregionu Bałtyk
W dniach 26 - 27 września delegacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na czele z Panią
Anną Wasilewską, Członkiem Zarządu Województwa, wzięła udział w Dorocznym Forum
Euroregionu Bałtyk oraz posiedzeniu Prezydium Euroregionu Bałtyk.
Forum Euroregionu poświęcone było tematowi niewykorzystanego potencjału wokół Morza
Bałtyckiego. Prelegenci przedstawili wyzwania jakie stoją przed Regionem Morza Bałtyckiego i
wskazali obszary, w których należy podjąć wspólne działania, aby lepiej wykorzystać istniejący
potencjał rozwojowy. Przedstawiono też doświadczenia z realizacji Strategii UE dla Regionu
Morza Bałtyckiego oraz trwający obecnie przegląd wdrażania Strategii w ramach polskiej
Prezydencji w Unii Europejskiej. Przedstawiciele regionów wzięli udział w panelu dyskusyjnym,
w którym przedstawili najważniejsze priorytety polityki rozwoju swoich regionów i starali się
określić wspólne działania, które mogłyby przynieść największą wartość dodaną dla
Euroregionu.
Prezydium Euroregionu Bałtyk obradowało 27 września. Strona Rosyjska przedstawiła nowego
Prezydenta Euroregionu Bałtyk. W miejsce ustępującego Pana Michaiła Pliuchina została nim
Pani Ałła Iwanowa, Minister – Dyrektor Agencji ds. Kontaktów Międzynarodowych i
Międzyregionalnych Rządu Obwodu Kaliningradzkiego. Prezydium sformułowało wytyczne do
przygotowania planu pracy na lata 2012-2013 i zatwierdziło stanowiska Euroregionu Bałtyk w
sprawie przyszłości Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk oraz w sprawie
wdrażania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Prezydium przyjęło również plan pracy
Rady Młodzieżowej na lata 2011 - 2012 i wyraziło zgodę na przygotowanie nowego projektu
młodzieżowego, jaki miałby być realizowany w latach 2012 – 2014.

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

-

4 lutego 2011 roku w Elblągu obradował Zarząd Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion

Bałtyk. Pana Marszałka Jacka Protasa reprezentowała Pani Wioletta Sokół, Dyrektor
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Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Najważniejszym punktem obrad była informacja
na temat programu posiedzenia Prezydium Euroregionu Bałtyk i przekazania Prezydentury 21
lutego 2011 roku w Kaliningradzie.
Ponadto Zarząd Stowarzyszenia Gmin wyznaczył swojego reprezentanta do pracy w
zespołach zadaniowych Euroregionu, a także swojego przedstawiciela do Rady Młodzieżowej
Euroregionu Bałtyk.
-

6 maja 2011 roku w Elblągu, po raz pierwszy w nowej siedzibie, odbyło się posiedzenie

Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Było to jednocześnie pierwsze posiedzenie
Zarządu nowej kadencji, wybranego przez Walne Zgromadzenie Delegatów 25 marca 2011 roku.
Zarząd Stowarzyszenia Gmin zatwierdził kształt raportu z działalności Euroregionu Bałtyk w
2010 roku oraz, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli Województw Pomorskiego i WarmińskoMazurskiego, przyjął stanowisko w sprawie memorandum na temat współpracy w ramach Rady
Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk.
Zarząd Stowarzyszenia zapoznał się z informacją na temat działalności zespołów
zadaniowych Euroregionu Bałtyk do spraw polityki spójności, Strategii UE dla Regionu Morza
Bałtyckiego, przygotowania Forum Interesariuszy ERB oraz przyszłego wspólnego projektu. Na
uwagę zasługuje bardzo duży odzew na nieformalny dokument dyskusyjny w sprawie Strategii,
który został przygotowany w Euroregionie Bałtyk. W ramach przygotowań do nowego
wspólnego projektu proponuje się zbadanie potrzeb i możliwości biznesowych w regionach
członkowskich ERB..
-

9 września 2011 roku w Klukach (Woj. Pomorskie) zebrał się gościnnie Zarząd

Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk na swoim kolejnym posiedzeniu. Obrady dotyczyły
przede wszystkim Dorocznego Forum Euroregionu Bałtyk i posiedzenia Prezydium Euroregionu,
jakie zaplanowano na 26 – 27 września br. w Gdańsku. Województwo Warmińsko-Mazurskie
reprezentował pracownik Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

Zlot organizacji młodzieżowych z Warmii i Mazur
W dniach 18 – 21 sierpnia 2011 roku w Elblągu odbył się pierwszy Zlot organizacji
młodzieżowych z Warmii i Mazur. Inicjatorem tego wydarzenia, które odbyło się przy
wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest Stowarzyszenie Elbląg
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Europa. Zlot ma na celu integrację środowisk młodzieżowych oraz osób pracujących z
młodzieżą, wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami, poznanie możliwych obszarów
współpracy oraz oficjalne powołanie Sieci Organizacji Młodzieżowych. Zlot wpisze się również
w program Polskiej Prezydencji RP, dzięki realizacji priorytetu „Młodzież i świat”.
Spotkanie zgromadziło przedstawicieli ponad 20 organizacji działających na rzecz młodzieży.
W programie przewidziano warsztaty tematyczne, targi informacji młodzieżowej, zajęcia
animacyjne, kulturalne, artystyczne, koncerty, regaty żeglarskie i tworzenie filmu. Oprócz tego w
ramach dyskusji na temat polityki młodzieżowej i wolontariatu zostały przedstawione zadania
oraz plany na rozwój Sieci.
Zlot organizacji młodzieżowych był także okazją do wyboru członków Rady Młodzieżowej
Euroregionu Bałtyk. Zadaniem członka Rady Młodzieżowej jest reprezentowanie młodzieży
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Euroregionie Bałtyk. Wymogiem jest bardzo dobra
znajomość języka angielskiego a dodatkowym atutem kandydatów jest aktywna działalność w
organizacjach

pozarządowych

lub

grupach

nieformalnych,

otwartość

na

współpracę

międzynarodową, gotowość zdobywania doświadczenia.
Członkowie Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk z województwa warmińsko-mazurskiego
utrzymują regularny kontakt z Departamentem Współpracy Międzynarodowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i działają w ramach wytycznych
Samorządu Województwa. Będą utrzymywać też stały kontakt z Siecią Organizacji
Młodzieżowych Warmii i Mazur, działać w grupach roboczych, promować Radę Młodzieżową
oraz brać aktywny udział w tworzeniu i konsultacji dokumentów związanych z polityką
młodzieżową.

Spotkanie z kandydatami z Warmii i Mazur do Rady Młodzieżowej Euroregionu
Bałtyk
28 października 2011 roku w Departamencie Współpracy Międzynarodowej odbyło się spotkanie
z kandydatami do Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk. Komisja pod przewodnictwem Pani
Dyrektor Wioletty Sokół zdecydowała, iż przedstawicielem Województwa w Radzie na
najbliższe 2 lata zostanie Pani Katarzyna Wasyliszyn, natomiast jej zastępcami będą Pan Mateusz
Ankiewicz i Pan Mateusz Kryżba.
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Wiceprezydent ERB z wizytą w Olsztynie
2 listopada z wizytą roboczą w Olsztynie gościł Pan Roland Gustbée, Przewodniczący Zarządu
Rady Regionalnej w szwedzkim regionie Södra Småland, pełniący obecnie funkcję
Wiceprezydenta Euroregionu Bałtyk.
Wizyta Pana Gustbée była częścią jego podróży po regionach członkowskich Euroregionu
Bałtyk. Jej celem było lepsze wzajemne poznanie się i wzmocnienie partnerstwa między
Województwem Warmińsko-Mazurskim a regionem Södra Småland. Panu Gustbée
towarzyszyła Pani Mariana Gomez Johannesson z administracji regionu oraz Pan Sławomir
Demkowicz-Dobrzański, ze Stałego Międzynarodowego Sekretariatu Euroregionu Bałtyk.
Rozmowom po stronie Województwa Warmińsko-Mazurskiego przewodniczyła Pani Anna
Wasilewska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a ponadto wzięli w nich
udział: Pani Wioletta Sokół, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Pani Lidia
Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej,

Pani Bożena Cebulska, Prezes

Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, oraz członkowie Rady Młodzieżowej
Euroregionu Bałtyk z Warmii i Mazur. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim opracowania
nowych projektów Euroregionu Bałtyk: młodzieżowego i biznesowego, a zwłaszcza ich
tematyki i możliwości finansowania. Przedstawiono także najważniejsze zadania strategiczne
Samorządu Województwa oraz działania Samorządu w zakresie wspierania przedsiębiorców.
Ustalenia z rozmów posłużą do opracowania planu pracy Euroregionu Bałtyk na lata 2012 –
2013, który zostanie zatwierdzony w grudniu br. Pan Gustbée spotkał się także z Szefem
Kancelarii Sejmiku, Panem Wiktorem Markiem Leykiem i zwiedził salę posiedzeń Sejmiku
Województwa.
Na zakończenie pobytu w Olsztynie goście zwiedzili Stare Miasto.

2. BSSSC - Baltic Sea States Subregional Cooperation
Od 5 do 7 października w Szczecinie trwała Doroczna Konferencja Organizacji Współpracy
Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego BSSSC. Wzięło w niej udział dwóch pracowników
Urzędu Marszałkowskiego. Konferencja przyjęła formę debaty na temat skuteczności Strategii
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UE dla Regionu Morza Bałtyckiego i Polityki Spójności UE w procesie wzrostu i integracji
wszystkich regionów wokół Morza Bałtyckiego. Rezultaty konferencji zostały wzięte pod
uwagę w procesie przeglądu Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego i w debacie o
przyszłej polityce spójności podczas Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

3. Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego

-

W dniu 23 lipca 2011 roku w Lidzbarku Warmińskim odbyło się wydarzenie pn. „Imieniny
Ignacego Krasickiego – smak czekolady”. W wydarzeniu tym udział wzięli mistrzowie
rzemieślniczego sposobu wytwarzania konfekcji i deserów z czekolady z Włoch – Pan
Brancato Carmelo, reprezentujący Akademię Smaku Regionu Perugia oraz Pan Vincent
Pasquiet z Izby Rzemieślniczej Departamentu Côtes d’Armor.

-

W dniach 3-4 września 2011 r. w Olsztynie po raz kolejny zorganizowano Festiwal
Dziedzictwa Kulinarnego Warmii Mazur i Powiśla. W ramach tego wydarzenia do
przyjazdu na Warmię i Mazury zaproszeni zostali przedstawiciele włoskiego Konsorcjum
Umbria-Export, Pan Enzo Faloci i Pani Roberta degli Esposti. Oprócz rozmów roboczych na
szczeblu urzędowym goście zaprezentowali podczas festiwalu produkty charakterystyczne
dla włoskiego regionu Perugia i zorganizowali ich degustację.

-

9-13 października 2011 roku w duńskim regionie Zealand odbyło się doroczne Forum sieci.
W skład delegacji województwa warmińsko-mazurskiego oprócz przedstawicieli urzędu
weszli również członkowie regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarnego, dla których
przygotowany został osobny program oparty na wizytach studyjnych. Ustalono również, że
gospodarzem przyszłorocznego forum będzie Województwo Pomorskie.

-

W dniach 24-25 listopada 2011 roku w Olsztynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Promocyjna

„Żywność

naturalna

i

tradycyjna

–

aspekty surowcowe,

technologiczne i ekonomiczne” z udziałem prelegentów z Departamentu Côtes d’Armor
(Francja) oraz z Parku Technologicznego 3A Regionu Perugia (Włochy). W tym samym
terminie zaplanowano wizytę na Warmii i Mazurach dwóch zagranicznych delegacji: z
Żupanii Splitsko-Dalmatyńskiej (patrz: współpraca z Chorwacją) oraz z Obwodowej
Administracji Państwowej w Równem.
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4. Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow
Województwo Warmińsko-Mazurskie

jest

członkiem

wspierającym

Międzynarodowego

Stowarzyszenia Cittaslow i aktywnie uczestniczy w funkcjonowaniu Stowarzyszenia zarówno na
arenie międzynarodowej, jak i krajowej wspierając m. in. Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow.
Inicjatywy podejmowane w 2011 roku to:
-

W dniach 08 - 10 kwietnia 2011 r. przedstawiciele Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego, jako członka wspierającego Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow, wzięli
udział w posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Koordynującego Cittaslow w
miejscowości Pollica (Włochy). Tematy omawiane podczas spotkania to: organizacja
Zgromadzenia Cittaslow w Polsce w Województwie Warmińsko-Mazurskim w Lidzbarku
Warmińskim w dniach 23-27 czerwca 2011 r., organizacja kolejnych spotkań Komitetu
Koordynującego aż do roku 2013, zmiany w statucie Międzynarodowej Sieci Miast
Cittaslow, zmiana systemu oceny miast, raport dotyczący bazy danych Międzynarodowej
Sieci Miast Cittaslow w kontekście prac Komitetu Naukowego Cittaslow, plany działania na
lata 2011-2012, projekty.

-

W dniach 24-25 czerwca 2011 r. w Lidzbarku Warmińskim, w Hotelu Krasicki odbyło się
Międzynarodowe Zgromadzenie Ogólne Sieci Cittaslow. Udział w nim wzięły 164 osoby
z 19 państw (Włochy, Australia, Austria, Belgia, Chiny, Finlandia, Francja, Holandia,
Japonia, Korea, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Wielka
Brytania, Węgry i Turcja), przedstawiciele zaprzyjaźnionych z Warmią i Mazurami
regionów – Côtes d`Amor (Francja), Taurogi (Litwa) i Równe (Ukraina), ja także Pan
Jarosław Arsiryj, Wiceminister Kultury i Turystyki Ukrainy. W trakcie obrad Zgromadzenia
wręczono certyfikaty

dla nowoprzyjętych miast członkowskich z Korei Południowej,

Australii, Portugalii

i Holandii. Wybrano także nowe władze Stowarzyszenia. Na

przewodniczącego wybrano ponownie Gian Luca Marconi z Włoch oraz zatwierdzono
kandydatury wiceprzewodniczących. Organizacja Zgromadzenia dofinansowana była ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu samorządu
województwa warmińsko – mazurskiego w ramach realizacji projektu „Promocja idei
Cittaslow na Warmii Mazurach i Powiślu”.
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5. ENCORE - Konferencja Regionów Europy ds. Środowiska
-

Udział Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Jarosława Słomy w
spotkaniu grupy sterującej oraz spotkaniu Współprzewodniczących i Sekretarza Generalnego
ENCORE, w Saragossie (Hiszpania) w dniu 18 lutego 2011 r.;

-

Udział przedstawiciela Województwa w spotkaniu grupy roboczej w Pilźnie (Czechy) w
dniach 17-18 marca 2011 r. (koordynacja: Departament Ochrony Środowiska).

-

12 maja odbyła się konferencja ENCORE w Starych Jabłonkach z udziałem przedstawicieli
partnerów zagranicznych Województwa.

-

Udział przedstawicieli Województwa w spotkaniu z

partnerami sieci ENCORE i

Komisarzem Europejskim ds. Środowiska Panem Janezem Potočnikiem w Brukseli (Belgia)
w dniu 11 października 2011 r. (koordynacja: Departament Ochrony Środowiska).
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Inne wydarzenia realizowane w ramach współpracy

IV.

międzynarodowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Działania w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie UE

1.

1 lipca 2011 roku Polska objęła Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Biorąc pod
uwagę priorytety Polskiej Prezydencji: integracja europejska jako źródło wzrostu, bezpieczna
Europa, Europa korzystająca na otwartości (m.in. Partnerstwo Wschodnie), w regionie
zorganizowano szereg wydarzeń (główne wydarzenia Polskiej Prezydencji były realizowane
przez administracje rządową w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu).

Dzień Europy
Z okazji Dnia Europy na Warmii i Mazurach zorganizowano następujące wydarzenia:
- 7 maja 2011 r. (sobota)
Koncert zespołu „Żuki”
- 8 maja 2011 r. (niedziela)
Koncert przebojów muzyki europejskiej w wykonaniu: Pro Musica Antiqua, Awista, Proforma
- 9 maja 2011 r. (poniedziałek)
Wystawa konkursu plastycznego „Moja Europa”.
- 11 maja 2011 r. (środa)
Spotkanie pt. „Społeczność lokalna na Bornholmie (Dania) - fenomen aktywności społecznej i
politycznej" - spotkanie studentów Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego z Jurgenem Hammerem oraz Carlem de Fontenayem z Ruchu Europejskiego na
Bornholmie.
- 9-14 maja 2011 r.
Akcja informacyjna „Dni informacji europejskiej” w 118 placówkach skupionych w sieci
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
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Seminarium w Ostródzie
W dniach 17-18 lipca w Ostródzie zorganizowane zostało seminarium poświęcone wymiarowi
terytorialnemu w politykach rozwojowych w krajach Unii Europejskiej. Wśród gości byli wybitni
eksperci, którzy na co dzień analizują zmiany zachodzące w poszczególnych regionach i badają
czynniki, które najbardziej wpływają na ich rozwój.

Polska Prezydencja a Partnerstwo Wschodnie
-

4 października 2011 roku w Lidzbarku Warmińskim odbyło się Forum Rynków
Wschodnich z udziałem przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego oraz
gości z Armenii, Estonii, Łotwy, Litwy, Kazachstanu, Rosji. Do udziału w konferencji byli
również zaproszeni członkowie Zarządu Polsko-Armeńskiej Izby Gospodarczej.
Celem konferencji było podkreślenie znaczenia współpracy pomiędzy UE i krajami Europy
Wschodniej oraz zaprezentowanie Warmii i Mazur jako naturalnego partnera gospodarczego
dla krajów Europy Wschodniej. Spotkanie miało również za zadanie ożywienie powiązań
gospodarczych z rynkami wschodnimi, a także umożliwienie nawiązania bezpośrednich
kontaktów gospodarczych i inwestycyjnych przedsiębiorców z naszego województwa z
zagranicznymi podmiotami. Swoje walory zaprezentowali także inwestorzy z województw
podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiej Strefy
Ekonomicznej, Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk i Gołdap, Agencji
Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Olsztynie. Organizatorami konferencji byli:
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurska Agencja
Rozwoju Regionalnego w Olsztynie.

-

W ramach zbliżania narodów państw objętych Partnerstwem Wschodnim, Samorząd
Województwa we współpracy z Ambasadą RP w Azerbejdżanie zorganizował w lipcu br.
kilkudniowy pobyt w Olsztynie grupy młodzieży azerskiej. Młodzi Azerowi uczestniczyli w
turnusie razem z młodzieżą polską i niemiecką.
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-

Współpraca Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z gruzińskimi bibliotekami (patrz:
współpraca Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej).

-

Opracowywanie wspólnie z administracją Obwodu Rówieńskiego (Ukraina) projektu „Ku
nowoczesnemu i profesjonalnemu zarządzaniu rozwojem regionalnym. Warmia i MazuryObwód Rówieński przykładem wdrażania standardów UE”, w ramach konkursu ogłoszonego
przez MSZ „Pomoc Polska”.

Europejskie Dni Promocji i Przedsiębiorczości Młodych
W związku z Polską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej, Wojewódzki Urząd Pracy w
Olsztynie zorganizował, pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych, w ramach programu Komisji
Europejskiej „Youth on the Move” oraz Inicjatywy - Youth@Work. W dniu
12

października

2011

roku

miała

miejsce

międzynarodowa

konferencja

pn.:

„Przedsiębiorczość – pomysł młodych na życie” inaugurująca Europejskie Dni Promocji
Przedsiębiorczości Młodych, w której udział wzięło 713 osób. Ponadto zorganizowane zostały
również Międzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Kariery, podczas których swoje oferty
prezentowało 52 wystawców, zarówno z kraju jak i zagranicy. W trakcie trwania Targów, w 3
salach wykładowych miały miejsce Panele Dyskusyjne z udziałem m.in. przedstawicieli
młodzieżowej organizacji Junior Achievement Young Enterprise Europe, doradców Europejskich
Służb Zatrudnienia EURES, przedstawicieli władz uczelnianych oraz innych ekspertów w
dziedzinie przedsiębiorczości i biznesu. Odbywały się one równolegle w trzech salach i
dotyczyły tematów: „Jak odnieść sukces?”, „Przedsiębiorczość i mobilność zawodowa,
geograficzna na terenie UE” oraz „Przedsiębiorczość akademicka”.
Kontynuacją Europejskich Dni Przedsiębiorczości Młodych było spotkanie w dniu 13.10.2011
r. na temat –„Młodzież / przedsiębiorczość na europejskim rynku pracy”. Uczestnicy
spotkania wysłuchali kolejno trzech prezentacji na temat: „Sytuacja młodzieży na rynku pracy w
Danii” - przedstawiciel Business Center Bornholm oraz organizacji Ya-YE, „Ukraińska młodzież
na rynku pracy” – reprezentant Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz
„Młodzież na rynku pracy Federacji Rosyjskiej” – przedstawiciel Agencji ds. Zapewnienia Pracy
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Ludności Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Na koniec spotkania miała miejsce
dyskusja z udziałem doradców EURES z krajów UE m.in. z Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii,
Rumunii, Węgier, Słowenii, Holandii, Portugalii i Polski oraz pozostałych uczestników szkolenia
- przedstawicieli 19 lokalnych urzędów pracy, OHP, reprezentantów urzędu pracy z Rosji oraz
gości z Danii i Ukrainy, przy udziale studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

Konferencja dotycząca polityki spójności
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa warmińsko-mazurskiego udział wzięli
w Konferencji Instrumenty Polityki Spójności jako narzędzie wsparcia dla regionów
borykających się z problemami rozwojowymi w dniach 17-18.11.2011r. w Lublinie. Podczas
konferencji uczestnicy spotkania mogli zapoznać się również z materiałami o regionie Warmii i
Mazur, które specjalnie na tą okazję zostały przesłane do Lublina.

Mazury Cud Natury- wystawa w Parlamencie Europejskim
Koordynacja: DKP, DWM, BRWW-M w Brukseli
(patrz: współpraca w zakresie promocji województwa)

W dniach 8-11 listopada 2011 roku na terenie siedziby Parlamentu Europejskiego odbyło się
wydarzenie promocyjne - wystawa kreacji „To Mazury nie…”. Na wystawę składa się 11 zdjęć
oraz 11 fotogramów wykonanych w technologii 3D. Uroczystego otwarcia dokonał Pan Jacek
Protas

Marszałek

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas

wernisażu

zostały

zaprezentowane kilkuminutowe filmy o Warmii i Mazurach, film o udziale Mazurskich Jezior w
konkursie na siedem nowych cudów natury wraz z teledysk hymnu „Mazurski Cud”. Podczas
wydarzenia organizatorzy umożliwili oddawanie głosów na jedynego polskiego kandydata w
specjalnym stoisku z dostępem do Internetu oraz degustację regionalnych produktów.
Projekt realizowany był przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego we
współpracy z Biurem Poselskim Krzysztofa Liska – Posła do Parlamentu Europejskiego
przy udziale EPP Group.
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Parce Barbary Hulanickiej w Brukseli, Lwowie i Kijowie
Religie świata są tematem przewodnim dzieł Barbary Hulanickiej, które zostały wystawione
Domu Polski Wschodniej w Brukseli (13 września), we Lwowie (10 listopada) oraz w Kijowie
(19 grudnia).
W Brukseli wystawę gobelinów uroczyście otworzyła w Brukseli Anna Wasilewska, członek
zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Przypomnijmy, że w utworzonym w 2009 roku
Domu Polski Wschodniej siedzibę mają biura regionalne województw warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Regiony wspólnie podejmują
między innymi działania promocyjne, ale także pośredniczą w nawiązywaniu kontaktów
samorządów i przedsiębiorców z Polski oraz regionów Unii Europejskiej
Natomiast 10 listopada 2011 roku Marszałek Jacek Protas

przewodniczył delegacji

województwa warmińsko-mazurskiego we Lwowie. To kolejny akcent współpracy Warmii i
Mazur z ukraińskimi partnerami.
Podczas wizyty marszałek otworzył wystawę prac Barbary Hulanickiej w lwowskim Muzeum
Etnografii. Podczas Narodowego Święta Niepodległości delegacja województwa złożyła również
kwiaty na Cmentarzu Orląt Lwowskich oraz na grobie Wojciecha Kętrzyńskiego pochowanego
na Cmentarzu Łyczakowskim.
Po ekspozycji lwowskiej, tkaniny Hulanickiej zostały zaprezentowane w Kijowie - wernisaż
odbył się 19 grudnia 2011 roku. Kijowska ekspozycja współorganizowana była przez Fortecę
Kijowską oraz Instytut Polski w Kijowie. Patronat nad wystawą kijowską objęła Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.

2.

Współpraca Warmii i Mazur z przedstawicielami innych regionów i
państw.
III Forum Regionów Polski i Rosji w Moskwie

W dniach 1-2 czerwca 2011 r. Moskwa gościła senatorów i przedstawicieli regionów
Rzeczpospolitej Polski i Federacji Rosyjskiej w ramach III Forum Regionów Polski i Rosji. W
obradach,

a także wizycie studyjnej do podmoskiewskiej Szatury, w których uczestniczyła
67

delegacja województwa warmińsko-mazurskiego. Przewodniczył delegacji Pan Marszałek Jacek
Protas, w składzie delegacji był także Przewodniczący Sejmiku Województwa, Pan Julian
Osiecki oraz Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Pani Wioletta Sokół.
2 czerwca w moskiewskiej Szkole Zarządzania „Skołkowo” odbyła się dyskusja uczestników
Forum zorganizowana w trzech „okrągłych stołach”. Delegacja Warmii i Mazur uczestniczyła
w dyskusji na temat doświadczeń organu terytorialnego Polski i Rosji w tworzeniu parków
technologicznych i miast naukowych.
Forum Regionów Polski i Rosji jest inicjatywą Izb Wyższych Parlamentów Polski i Rosji, której
celem jest rozszerzenie współpracy polsko-rosyjskiej na poziomie regionów we wszystkich
możliwych aspektach życia społecznego i gospodarczego. Spośród 16 polskich województw – 11
już zawarło dwustronne porozumienia o współpracy w różnych dziedzinach z rosyjskimi
podmiotami. Od początku powołania Forum we wszystkich przedsięwzięciach z tym związanych
uczestniczyło Województwo Warmińsko-Mazurskie na czele z Panem Jackiem Protasem,
Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

O administracji samorządowej z przedstawicielami Tunezji
W dniach 28-29 lipca br. w województwie warmińsko-mazurskim gościł Minister Rozwoju
Regionalnego Tunezji Pan Abderrazak Zouari. Celem wizyty była prezentacja polskiego
modelu reformy samorządowej, a także zapoznanie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego Tunezji z regionem (struktura władz regionalnych i lokalnych, proces
podejmowania decyzji, alokacja, absorpcja funduszy, wyzwania i bariery rozwoju).
Minister Zauari, który wraz z 4-osobową delegacją przebywał w Polsce z kilkudniową wizytą,
podczas warszawskiej części wizyty był przyjmowany m.in. przez minister Elżbietę Bieńkowską.
Program wizyty obejmował również spotkania z współtwórcami polskiej reformy samorządowej
oraz sekretarzem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także polskimi
organizmami pozarządowymi.
Abderrazak Zouari jako pierwszy będzie tworzył tunezyjską politykę rozwoju regionalnego i
aparat do jej realizacji. Mając na uwadze nadmierną koncentrację decyzji podejmowanych w
stolicy, rząd tunezyjski rozpoczął odważny proces decentralizacji różnych instytucji. Ważnym
jego elementem jest etapowa decentralizacja administracji tunezyjskiej.
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W trakcie wizyty u Marszałka Województwa, Jacka Protasa, gości szczególnie interesowały
relacje i współdziałanie pomiędzy administracją samorządową a rządową na szczeblu lokalnym.
Podczas dwudniowej wizyty zaprezentowaliśmy naszym tunezyjskim partnerom zasady działania
i współdziałania jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Szczególnie
wartościowym wkładem w wizytę była prezentacja w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego postępu, jakiego dokonaliśmy w ostatnich latach oraz roli, jaki odgrywa tutaj
samorząd oraz fundusze zewnętrzne.
Podczas wizyty goście odwiedzili urząd miasta oraz urząd gminy, a także starostwo
powiatowe w Iławie, gdzie spotkali się z tamtejszymi Wójtem, Burmistrzem i Starostą. Podczas
wszystkich spotkań omówiono sposoby współpracy jednostek samorządowych z partnerami
społecznymi, zwłaszcza organizacjami pozarządowymi.
Goście opuścili nasz region pełni optymizmu i wiary w sens swoich dalszych działań.

Konsul Ambasady Królestwa Maroka na Warmii i Mazurach
12 września 2011 roku dyrekcja Departamentu Współpracy Międzynarodowej gościła Pana
Taoufika Maazouziego, Konsula Ambasady Królestwa Maroka w Polsce. Pan Maazouzi
przebywał w województwie warmińsko-mazurskim na zaproszenie Wójta gminy Lubawa.
Ambasada Królestwa Maroka wspiera kontakty gospodarcze (przemysł meblowy)
nawiązane przez gminę Lubawa dwa lata temu z partnerami z Maroko (miastem Sefrou). W
tym roku, Pan Maazouzi wziął udział w dożynkach gminnych organizowanych przez gminę
Lubawa. Maroko jest zainteresowane współpracą z parterami z Polski, a co za tym idzie
rozszerzeniem współpracy już zainicjowanej o kontakty regionalne. Podczas spotkania oprócz
wsparcia kontaktów gospodarczych polskich i marokańskich przedsiębiorców, przedstawiciel
Ambasady Królestwa Maroka wyraził także zainteresowanie wymianą doświadczeń w dziedzinie
rolnictwa i turystyki (w tym kształcenie zawodowe) oraz prezentacji dorobku kulturowego
Maroko w naszym regionie.

Fińscy samorządowcy w regionie
16 listopada fińscy samorządowcy z Karelii Pólnocnej spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim
w Olsztynie z marszałkiem Jackiem Protasem. Głównym tematem dwudniowej wizyty studyjnej
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była polityka regionalna prowadzona przez samorząd województwa warmińskomazurskiego. Rozmowy dotyczyły wykorzystania funduszy europejskich oraz szans i wyzwań
w stosunkach z Rosją, bowiem Karelia Północna to także region graniczący z Federacją
Rosyjską. Delegacja spotkała się także z przedstawicielami Straży Granicznej, WarmińskoMazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz zwiedzili kampus Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego.

Inne zadania prowadzone przez Samorząd Województwa Warmińsko-

3.

mazurskiego i jego jednostki w zakresie współpracy międzynarodowej.
a) Współpraca w zakresie promocji województwa


Kampania Mazury Cud Natury

W okresie od 1 stycznia do 11 listopada 2011 roku, głównym zadaniem realizowanym przez
Departament było prowadzenie kampanii „Mazury Cud Natury” związanej z udziałem
Mazurskich Jezior w ogólnoświatowym plebiscycie na 7 Nowych Cudów Natury. Organizatorem
plebiscytu jest szwajcarska fundacja New7Wonders. Udział Warmii i Mazur w plebiscycie New
7 Wonders of Nature oparty było o porozumienie (Participation Agreement) podpisane przez
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 5 marca 2009 roku. Fundacja
New7Wonders ogłosiła 11.11.2011 r. listę 7 Nowych Cudów Natury.
W ramach działań promocyjnych podejmowanych w ramach kampanii „Mazury Cud Natury” i
realizowanych z pomocą zagranicznych partnerów w 2011 roku można wyróżnić nastepujące
wydarzenia:
-

Prezentacja Mazury Cud Natury – promocja Warmii i Mazur w ramach cyklu
imprez „Wizerunek Polski w odbiciu wody”, stanowiącego jeden z ważniejszych
punktów programu promocyjnego Ambasady RP we Włoszech . W dniach 3-17
września br. miała się wystawa kreacji „To Mazury, nie..” (zdjęć i plansz w technice
trójwymiarowej)w Museo del Mare w Genui.

Zgodnie z informacją otrzymaną z

Ambasady wystawę odwiedziło w tym czasie kilka tysięcy osób.

70

-

Międzynarodowy Rajd po lotniskach Litwy. Podczas rajdu zorganizowanego przez
Kaunas Aeroklubas (Aeroklub Kowieński) w dniach 9-11 września 2011 roku
prowadzono

działania

promocyjne

na

rzecz

kandydatury

Mazurskich

Jezior

(udostępniono materiały promocyjne za pośrednictwem Aeroklubu Krainy Jezior z
Giżycka) .
-

Światowy Dzień Głosowania 15 września 2011- w Polskim Ośrodeku Informacji
Turystycznej we Włoszech. W ramach Światowego Dnia Głosowania na Mazury, odbyło
się w Rzymie przyjęcie koktajlowe połączony z promocją Mazur, zorganizowane przez
Polski Ośrodek Informacji Turystycznej we Włoszech. W spotkaniu organizowanym w
ogrodach Ambasady RP w Rzymie wzięło udział prawie 180 osób, w tym przedstawiciele
elit Włoch, administracji centralnej i lokalnej, korpusu dyplomatycznego, reprezentanci
środowisk biznesowych, społecznych i kulturalnych oraz mediów. Uczestnicy wieczoru
zostali zaproszeni do głosowania na Mazury. W wydarzeniu wzięła udział m.in. Hanna
Suchocka, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, która poparła kampanię „Mazury
Cud Natury” i zagłosowała na polskiego kandydata w konkursie New7Wonders. W tym
samym dniu włoski ośrodek POIT zorganizował także specjalny event

pod hasłem

„Koloseum – cud architektury, Mazury – cud natury! ” dla mieszkańców Rzymu i
turystów pod Koloseum. Zgodnie z deklaracją Polskiej Organizacji Turystycznej w 14
krajach na świecie (m.in. w Japonii, Chinach, Indiach, Rosji, Ukrainie, na Węgrzech, w
Austrii, Niemczech, krajach Beneluxu, Francji, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych) w
dniu 15 września zespoły Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej przeprowadziły
działania informacyjno-promocyjne, aby zyskać dla Mazur jak najwięcej głosów.
-

Międzynarodowy konkurs „Mazury Cud Natury” organizowany w partnerstwie z
Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty. Konkurs pod patronatem Ministra Edukacji
Narodowej skierowany był do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych, organizacji młodzieżowych, nauczycieli oraz wychowanków
polonijnych ośrodków oświatowych. Laureatami konkursu w kategorii ”Uczniowie
szkół polonijnych” została młodzież ze Szwajcarii, Włoch i Irlandii.



Międzynarodowy wymiar promocji gospodarczej w ramach realizacji projektu
„Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne
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oddziaływanie promocji gospodarczej”
-

26 maja 2011 roku w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się wydarzenie
promocyjne

w

formie

business

lunchu

poświęcone

promocji

gospodarczej

Województwa Warmińsko – Mazurskiego pt. „5 regionów – 1 miejsce. Polska
Wschodnia – nowe możliwości dla inwestorów”.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50

osób, w tym przedstawiciele Województwa Warmińsko – Mazurskiego, reprezentanci
pozostałych Województw Polski Wschodniej, przedstawiciele firm prywatnych z różnych
sektorów,

izb

handlowych,

instytucji

publicznych

wspierających

kontakty

międzynarodowe i przedstawiciele sektora usług doradczych dla przedsiębiorców.
Podczas spotkania przedstawiono strukturę gospodarczo – ekonomiczną Warmii i Mazur,
dane gospodarce regionu ze szczególnym uwzględnieniem jej głównych sektorów oraz
perspektyw rozwoju, możliwości inwestycyjne, system zachęt i zwolnień podatkowych.
Poruszono także temat organizacji misji gospodarczej przedsiębiorców.

b) Współpraca w zakresie zdrowia

- XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i
Traumatologicznego.

W

sympozjum

organizowanym

przez

Wojewódzki

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wzięli udział wykładowcy z ośrodków
zagranicznych (m.in. Wielkiej Brytanii).
-

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
brali udział w Światowych Dniach Walki z rakiem Piersi pod hasłem „Marsz Różowej
wstążki- Kochamy Cię Życie”, które odbyły się w dniach 7-8 października 2011 r. w
Olsztynie.

c) Współpraca w zakresie polityki społecznej
-

Współpraca Wojewódzkiego Urzedu Pracy z Narodowym Funduszem Szkoleń
Republiki Czeskiej.
24 listopada 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie podpisał list intencyjny
dotyczący projektu „Nauka na podstawie doświadczeń służb zatrudnienia Unii
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Europejskiej”, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Szkoleń
Republiki Czeskiej. W dniu 22 września 2010 r. podpisana została Umowa Partnerska.
Czas trwania projektu to X.2010 do IX.2013. Głównymi działaniami w projekcie są
seminaria oraz konferencja podsumowująca z udziałem wszystkich partnerów, a także
publikacja zawierająca dobre praktyki w zakresie działalności Publicznych Służb
Zatrudnienia i strona internetowa projektu. Podstawowym celem projektu jest wymiana
informacji i doświadczeń

pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia i innych

udziałowców poprzez stworzenie specjalnych sieci działań, a także rozpowszechnienie
wiedzy na temat innowacyjnych i udanych działań Publicznych Służb Zatrudnienia w
krajach Unii Europejskiej. W roku 2011 Lider Projektu zorganizował dwa seminaria w
Pradze. Pierwsze w dniach 10-11.03.2011 oraz drugie 20-21.03.2011, w których udział
wzięło po 2 przedstawicieli ze strony każdego Partnera, a także przedstawiciele czeskich
regionalnych Służb Zatrudnienia. Tematami seminariów była efektywna współpraca
Publicznych Służb Zatrudnienia z pracodawcami oraz skuteczne działania Publicznych
Służb Zatrudnienia w dobie kryzysu ekonomicznego.

-

W dniach 6-7 października 2011 r. w Solecznikach (Litwa) odbyła się Międzynarodowa
konferencja naukowo-metodyczna, poświęcona wyzwaniom współczesności stojącymi
przed rodzinami. Swoje opinie na ten temat przedstawili również olsztyńscy naukowcy i
pedagodzy.

W

części

artystycznej,

dzięki

wsparciu

finansowemu

Samorządu

Województwa, zaprezentował się zespół Pro Musica Antiqua. Udział w konferencji w
Solecznikach pokazał, że region dostrzega w Litwie – w jej instytucjach i organizacjach ważnego partnera. Spotkania specjalistów z obu krajów służą wzbogacaniu ich wiedzy
oraz ułatwiają rozwiązywanie problemów, często wspólnych, występujących po jednej i
drugiej

stronie

granicy.

(konferencja

dofinansowana

ze

środków

samorządu

województwa).

d) Współpraca w zakresie oświaty


Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Elblągu
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Udział Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Elblągu w 2 edycji
Comenius REGIO - inicjatywie Komisji Europejskiej. Jej celem jest wzmacnianie
europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi
i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Współpraca ma charakter bilateralny i
opiera się na działaniach dwóch regionów europejskich. Projekt dotyczy wymiany
doświadczeń w realizacji procesu dydaktycznego ale również poza placówką edukacyjną –
rozwijanie świadomości uczniów w zakresie edukacji ekologicznej. Innym kluczowym
elementem tego programu jest wypracowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli,
które będą wykorzystywane zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. W projekcie stronę
brytyjską reprezentują miasta hrabstwa Lincolnshire a polską Elbląg.
 Warmińsko-Mazurki Ośrodek doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
- Warmińsko-Mazurki Ośrodek doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie od 3 lat
współpracuje ściśle z organizacją Merganser TiPD w Wielkiej Brytanii. Jest to
organizacja doskonaląca i wspierająca rozwój zawodowy nauczycieli brytyjskich. W
dniach 20.02.2011 – 26.02.2011 znasz ośrodek zorganizował wizytę studyjna dla 5
nauczycieli zrzeszonych w tej organizacji.
brytyjską organizację.

Była ona finansowana w całości przez

Tematem wizyty były sposoby nauczania języków obcych w

naszym regionie. Nauczyciele z Wielkiej Brytanii odwiedzili szkoły i przedszkola w
Olsztynie, spotkali się z władzami miasta, wymienili doświadczenia z nauczycielami i
dyrektorami odwiedzanych placówek edukacyjnych. Była to już trzecia taka wizyta
studyjna zorganizowana przez nasz ośrodek. Mamy nadzieję na kontynuowanie tej
współpracy w przyszłości.
- W wyniku tej współpracy z Yad Vashem (Jerozolima), Momoir de la Shoah (Paryż) i
Organizacją Rozwoju Edukacji w Warszawie 20 nauczycieli z województwa
Warmińsko-Mazurskiego wyjechało w marcu 2011 na 100 godzinny kurs edukatorski do
Yad Cashem.
 Warmińsko mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
- jest partnerem w projekcie pod tytułem: BLUE and GREEN - EDUCATION OUTSIDE
the CLASSROOM, realizowanym przez Urząd Miasta Elbląg w ramach programu
Comenius Regio. Projekt jest realizowany od 01.09.2010 do 31.08.2012. i ma na celu

74

realizację działań edukacyjnych służących poznaniu roli wody w życiu społecznogospodarczym dwóch partnerskich regionów: Żuław i regionu Lincolnshire w Wielkiej
Brytanii. Działania partnerów będą służyć wymianie doświadczeń na temat metod
kształcenia, doskonaleniu form pracy dydaktycznej poza klasą szkolną oraz podnoszeniu
jakości działań promujących postawy ekologiczne. Projekt będzie służył popularyzacji
przykładów dobrej praktyki przedsięwzięć instytucji powołanych do realizacji szeroko
pojętej edukacji w naszych regionach.
- Biblioteka w Elblągu jest również partnerem w projekcie

„Information for the

people”("Informacja dla obywateli - cybernawigatorzy w bibliotekach"), który będzie
realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie ze
środków pozyskanych z Departamentu Stanu USA od 11.2011r. do VI 2012r..
Projekt „Information for the people” to inicjatywa stanowiąca konsekwencję wizyty
studyjnej do Stanów Zjednoczonych, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego oraz Ambasadę USA w grudniu 2010 roku oraz dalszej
współpracy 10 osób – bibliotekarzy i specjalistów bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej, w tym dyrektora WMBP w Elblągu. Projekt jest unikalnym w skali kraju
przedsięwzięciem: uczestnicy, reprezentujący siedem bibliotek różnych typów i szczebli
(3 wojewódzkie biblioteki publiczne, 2 powiatowe biblioteki publiczne, 1 miejska
biblioteka publiczna i 1 wojewódzka biblioteka pedagogiczna), zainspirowanym
programem „CyberNavigators” Biblioteki Publicznej Miasta Chicago.

e) Współpraca w zakresie infrastruktury
Współpraca Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu
Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie w
ramach Europejskiego Projektu „SOL – Save our lives”. Projekt ten zakłada opracowanie
„Kompleksowej strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego” i realizowany jest w latach
2010-2013 w ośmiu państwach Europy Centralnej. W ramach projektu SOL na terenie
województwa zrealizowane zostaną pilotażowe działania wdrożeniowe w trzech
miejscowościach: Olsztynie, Barczewie oraz Nidzicy. Będą one miały na celu poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie problemów brd związanych z: zagrożeniem
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dzieci w ruchu drogowym, nadmierną prędkością oraz prowadzeniem pojazdów pod
wpływem alkoholu.

f) współpraca w zakresie ochrony środowiska
 Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
- W dniach 15-17 listopada 2011 odbędzie się Konferencja Otwierająca projekt
LIFEscape, na którą zostali zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin związanych z
ochroną krajobrazu zarówno z naszego kraju jak i ze Szwecji, Litwy, Danii oraz
przedstawiciele miejscowych władz, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.
Konferencja ta będzie pierwszym krokiem do rzeczywistej współpracy zmierzającej do
wypracowania skutecznych narzędzi (w tym prawnych) ochrony krajobrazu.
W grudniu 2010 roku Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej działając w imieniu
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego złożył aplikację o środki na
realizację

międzynarodowego

projektu

LIFEscape

do

Programu

Współpracy

Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 (w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego). W dniu 13-go kwietnia 2011 roku Komitet Sterujący PWT
Południowy Bałtyk podjął decyzję o dofinansowaniu tego przedsięwzięcia. Poza Parkiem
Krajobrazowym, który będzie pełnił w projekcie rolę beneficjenta wiodącego,
partnerami projektu są ponadto: Gmina Tolkmicko (Polska), Park Narodowy Żmudzi
(Litwa), Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa), Gmina Lund (Szwecja), Gmina Sjöbo
(Szwecja), Uniwesytet Linneusza w Kalmar (Szwecja), Gmina Slagelse (Dania).
Realizacja projektu rozpoczęła się 12 maja 2011 i potrwa do 31 października 2013.
Całkowity budżet projektu wynosi ca 1,4 mln Euro, z czego budżet przewidziany na
działania prowadzone przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej wynosi 260 000
Euro. Wkład własny Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w projekt
wynosi 39 000 Euro (co stanowi 15% części budżetu dla Parku Krajobrazowego).
Działania zaplanowane w ramach projektu LIFEscape stanowią element wdrażania
postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w skali regionalnej. Jednym z
celów projektu jest utworzenie sieci współpracy międzynarodowej gdzie możliwa byłaby
wymiana myśli i doświadczeń sprzyjających ochronie krajobrazu. Na drodze współpracy
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z ekspertami z różnych dziedzin związanych bezpośrednio lub pośrednio z ochroną
krajobrazu zostanie ponadto wypracowany szereg wzorców i zaleceń do tworzenia takich
planów zagospodarowania przestrzennego, które w rzeczywisty sposób chroniłyby
najcenniejsze walory krajobrazu regionalnego. Jednym z głównych założeń projektu jest
również zagwarantowanie społecznościom lokalnym maksymalnego wpływu na
zarządzanie przestrzenią w gminie, stad palny zagospodarowania przestrzennego zarówno
w Polsce jak i na terenach gmin krajów partnerskich tworzone będą przy współudziale
społecznym.
W ramach projektu LIFEscape w latach 2011-2013 Park Krajobrazowy Wysoczyzny
Elbląskiej przewiduje następujące działania:
1.

Dwie konferencje międzynarodowe – otwierająca i zamykająca projekt.

2.

Cykl warsztatów tematycznych dla społeczności lokalnych

3.

Cykl spotkań dla miejscowych rolników nt. ochrony krajobrazów otwartych

4.

Plener malarski

5.

Konkurs na projekty architektoniczne typowe dla Wysoczyzny Elbląskiej oraz
wydanie katalogu.

6.

Opracowanie podręcznika z wytycznymi do skutecznej ochrony krajobrazu

7.

Wizyty studyjne w krajach partnerskich

 Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
-

Zrealizowano

projekt

„Wzmocnienie

potencjału

rolnictwa

Wschodniego

Kazachstanu poprzez rozwój tradycyjnego pszczelarstwa”, przygotowany
wspólnie przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej i Fundację Puszczy
Rominckiej (finansowanie – MSZ – w ramach programu „Pomoc zagraniczna 2011”).
Projekt realizowany był na pograniczu kazachsko-chińsko-rosyjskim – w górach
Ałtaj. Cel: odtworzenie tradycyjnego pszczelarstwa, które rozwijało się tam prężnie
od 1786 do 1990 roku. Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego upadło i kazachskie
rolnictwo – w tym pszczelarstwo. Działania w ramach projektu:
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- przygotowanie i rozprowadzenie po Wschodnim Kazachstanie „Poradnika
pszczelarza” – zawierającego informację o historii i specyfice ałtajskiego
pszczelarstwa, a przede wszystkim – szczegółowe porady jak założyć i prowadzić
pasiekę. „Poradnik pszczelarza” wydano na płytach CD, został również
zamieszczony

na

stronie

internetowej

Zarządu

Zasobów

Przyrodniczych

Wschodniego Kazachstanu.
- na gruntach należących do Katon-Karagayskiego Parku Narodowego założono
wzorcową, szkoleniową pasiekę. Prowadzona jest ona w oparciu o metody
opracowane w dużej mierze przez zesłańców, którzy odbywali na Ałtaju swe kary.
- przeprowadzono szkolenie z zakresu pszczelarstwa dla mieszkańców katonkaragayskiego rejonu, a także promocję projektu – m.in. poprzez zorganizowanie
wyjazdu studyjnego grupy dziennikarzy do wzorcowej pasieki.
-

wspólnie z Fundacją Puszczy Rominckiej, Stowarzyszeniem „Dolina Issy” i litewskim
Stowarzyszeniem Wsi Szukle – Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej realizował w
latach

2010/2011

projekt

„Dziedzictwo

kulturowe

jako

podstawa

zrównoważonego rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Litwy”. W ramach
projektu wykonano bardzo szczegółową dokumentację remontu Piramidy w Rapie
wraz z kosztorysem, a także wyremontowano figurę św. Marii z Jezusem na rękach
we

wsi

Szukle

(Litwa,

Rejon

Wiłkawyszki).

Zorganizowano

również

międzynarodową konferencję (luty 2011) podsumowującą działania.
 Przedsięwzięcia

w

zakresie

ochrony

środowiska

w

ramach

projektów

międzynarodowych współfinansowanych z funduszy europejskich (koordynacja:
departament Ochrony Środowiska)
-

Projekt MOMENT (Nowoczesne Zarządzanie Wodą w Południowym Regionie Morza
Bałtyckiego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
2007-2013;

-

Projekt SURF-Nature (Zrównoważone Wykorzystanie Funduszy Regionalnych Na
Rzecz Przyrody) w ramach Programu Współpracy Międzynarodowej INTERREG
IVC;
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-

Projekt MANEV (Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich
przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt
w Europie) w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

g) Współpraca w zakresie kultury
 Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
w roku 2011 Muzeum było reprezentowane przez kustosza Andrzeja Pilskiego przy
realizacji jednego z odcinków trzeciej edycji dokumentalnego cyklu filmowego
METEORITE MEN. Ekipa filmowa Discovery Science/LMNO Cable Productions w
dniach 23.06-30.07.2011 wykonała dokumentację badań naukowych w rezerwacie
przyrody „Meteoryt Morasko”. Film przedstawia realizację projektu badawczego „Ocena
uderzenia meteorytu i uformowania kraterów, jak również badania meteorytów żelaznych
i ich pochodzenia astronomicznego”, w który jest zaangażowany kustosz Muzeum Andrzej Pilski
 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
- Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości
W zakończonym w 2011 r. projekcie, realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego od 2010 r. we współpracy z partnerami norweskimi, udział wzięło 18
zespołów z bibliotek wojewódzkich z całej Polski, w tym WBP w Olsztynie. Zakładał on
wymianę międzyinstytucjonalną oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania
kulturą i budowania strategii przez polskie i norweskie instytucje związane z systemem
bibliotecznym. Jednym z najważniejszych efektów projektu było stworzenie strategii
działania wszystkich bibliotek publicznych stopnia wojewódzkiego w Polsce, w tym WBP w
Olsztynie. W ramach projektu w dniach 14-15 kwietnia 2011 r. w Krakowie odbyła się
Konferencja podsumowująca projekt. Konferencja była przeznaczona dla polskich
i norweskich uczestników projektu, przedstawicieli najważniejszych instytucji kultury, władz
centralnych i regionalnych oraz mediów. Udział w konferencji wzięła delegacja WBP
w Olsztynie. Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji UM Zdzisław Fadrowski wraz z
Dyrektorem WBP w Olsztynie Andrzejem Marcinkiewiczem byli uczestnikami jednego

79

z paneli dyskusyjnych poświęconego roli bibliotek wojewódzkich w strategiach rozwoju
regionu. Podczas spotkania zaprezentowano również strategie wojewódzkich bibliotek
publicznych oraz publikację wydaną w ramach projektu pt. „Strategia dla kultury. Kultura
dla rozwoju”.
- Ameryka w Twojej Bibliotece („america@your library®”) – złożono wniosek
aplikacyjny do Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie na realizację projektu w
WBP w Olsztynie. Projekt opiera się na partnerstwie między ambasadą USA i wybranymi
bibliotekami publicznymi w Polsce. Jego celem jest stworzenie platformy służącej
przekazywaniu informacji i materiałów na temat Stanów Zjednoczonych oraz prowadzenia
związanej z tym działalności, skierowanej do odbiorców w miastach, w których nie ma
amerykańskiej ambasady ani żadnej innej sponsorowanej przez USA działalności.
Zgłoszenia oceni komisja składająca się z pracowników Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego oraz ambasady USA w Polsce. Do 30.11.2011 r. ubiegający się otrzymają
informację o statusie swojego zgłoszenia. W trakcie kolejnego etapu selekcji przedstawiciele
ambasady amerykańskiej w Polsce oraz FRSI odwiedzą potencjalne biblioteki partnerskie do
programu „america@your library®”. Wybór pierwszych bibliotek, które wezmą udział w
programie, nastąpi według planu do kwietnia 2012 r.
- Informacja dla obywateli – cybernawigatorzy w bibliotekach – przyjęto propozycję
współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach realizacji
projektu dofinansowanego z konkursu grantowego Departamentu Stanu USA „ECA Alumni
Project Competition”. W ramach projektu w bibliotece będą organizowane działania
edukacyjne

skierowane

do

osób

wykluczonych

cyfrowo,

przeprowadzone

przez

przeszkolonych bibliotekarzy WBP w Olsztynie i wolontariuszy. Projekt realizowany będzie
do polowy 2012 r.
- „Statystyki dla rzecznictwa” – „Statistics for advocacy” – WBP w Olsztynie otrzymała
grant

IFLA

–

Międzynarodowej

Federacji

Stowarzyszeń

Bibliotekarskich

na

przetłumaczenie na język polski i adaptację międzynarodowego kursu dla bibliotekarzy
opracowanego przez Sekcję Statystyk i Ewaluacji IFLA w ramach programu Building Strong
Library Associations Program (BSLA). Po przetłumaczeniu kursu w 2011 r. planowane jest
w ramach kolejnego grantu IFLA opracowanie jego szczegółowych treści w oparciu
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o materiały krajowe i przeprowadzenie pilotażowego kursu w Polsce w WBP w Olsztynie na
poziomie regionalnym.
- 7.01.2011 r. – wystawa Afganistan. Pragnienie życia – Cykl imprez poświęconych
tematyce afgańskiej – w Galerii Stary Ratusz WBP odbyło się spotkanie, którego tematyką
były działania Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) w Afganistanie. W wydarzeniu wziął
udział konsul ambasady amerykańskiej Thomas Zia oraz członek zarządu PAH i założyciel
misji w Afganistanie Grzegorz Gruca. Spotkanie zostało zorganizowane przy okazji wystawy
fotografii Marcina Sudera „Afganistan. Pragnienie życia" przygotowanej przez Polską Akcję
Humanitarną w ramach kampanii „Akcja Edukacja”. Wystawa częściowo sfinansowana
została przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. oraz ze środków grantowych pozyskanych
z Departamentu Stanu USA. Uzupełnieniem wydarzeń w WBP w Olsztynie była prezentacja
w CEiKu filmu dokumentalnego Beaty Dzianowicz „Latawce”.
- 28.09.2011 r. – w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego,

w bibliotece

w

Starym

Ratuszu

goszczono

12-osobową

grupę

bibliotekarek z regionów Imeretii i Gurii w zachodniej Gruzji. Bibliotekarki zostały
zapoznane z historią i działalnością Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
- 1-8.10.2011 r. – Oslo (Norwegia) – staż indywidualny pt. „Statystyki biblioteczne dla
rzecznictwa, promocji, jakości i rozwoju – doświadczenia Biblioteki Narodowej
w Norwegii” w Bibliotece Narodowej w Norwegii odbył pracownik WBP w Olsztynie.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Ramach Funduszu
Stypendialnego i Szkoleniowego.
- 7-9.12.2011 – w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
w Krajowej Konferencji Bibliotekarzy Trenerów w Bukareszcie i Sinaia (Rumunia)
udział wziął pracownik WBP w Olsztynie. W konferencji wezmą także udział osoby
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odpowiedzialne za programy szkoleniowe z europejskich krajów biorących udział w
inicjatywie Global Libraries z Łotwy, Litwy, Bułgarii, Rumunii i Ukrainy.


Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu podjął 2011 roku następujące inicjatywy w
ramach współpracy międzynarodowej:
- 10. Jubileuszowa Elbląska Wiosna Teatralna 1-17 kwietnia 2011 – gościnna prezentacja
Kaliningradzkiego Obwodowego Teatru Dramatycznego; 16.05. – prezentacja spektaklu
„Drzewa umierają stojąc” A. Cason
- 45. Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elblągu 21-22 maja 2011 – gościnne
prezentacje Teatru im. I. Ozarkewycza z Kołomyi (Ukraina) ; 22.05. – prezentacja
spektaklu „Darmozjady” na podstawie baśni W. Saleziuk; 23.05. – prezentacja spektaklu
„Huculski rok” W. Chotkewycz
- Realizacja Projektu w ramach Programu Kultura 207-2013: STORM - Burza Szekspira Ontologia, Rekonstrukcja i Manipulacja; plenerowa prezentacja spektaklu w Tomar, w
Constancia, w Sintra, w Coimbra (Portugalia) - lipiec'2011
- Realizacja Projektu w ramach programu Kultura 207-2013: STORM - Burza Szekspira Ontologia, Rekonstrukcja i Manipulacja; plenerowa prezentacja spektaklu w Elblągu,
Kadynach, Fromborku oraz w Gdyni, w ramach 15. Międzynarodowego Festiwalu
szekspirowskiego w Gdańsku
- Kick off meeting – spotkanie organizacyjno-warsztatowe Projektu „In Theatre”
realizowanego w Ramach Programu Południowy Bałtyk (Polska-Litwa-Szwecja) –
Elbląg, wrzesień’2011
- Realizacja Projektu w ramach programu Kultura 207-2013: STORM - Burza Szekspira Ontologia, Rekonstrukcja i Manipulacja; plenerowa prezentacja spektaklu w Lincoln, i
Newark (Wielka Brytania) - wrzesień'2011 - reż. Carlos Carvalheiro/Mirosław
Siedler/Anna Makrzanowska
- Udział w 3. Ogólnoukraińskim Festiwalu Teatralnym "Kołomyjskie Prezentacje 2011" w

Kołomyj (Ukraina) - październik'2011 - "Niedźwiedź i Oświadczyny" reż. Wiaczesław
Żiła; 1 nagroda za spektakl oraz nagroda aktorska dla Lesława Staszkiewicza.
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Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

-

V edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „DEMOLUDY”, który odbył się w
terminie 17- 22.10.2011 r.
5 edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DEMOLUDY była dofinansowana
z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego – partnerami zagranicznymi w
projekcie byli: Maladype Színház (Węgry), Divadlo Buchty a Loutky (Czechy) oraz
Lubomír Bukový (Słowacja). Partnerem wpierającym Teatr Jaracza w organizacji
Festiwalu DEMOLUDY był także Rumuński Instytut Kultury. Gośćmi specjalnymi
Festiwalu byli: Marek Godovič (Instytut Teatralny w Bratysławie), Michaela Todorova
(Bułgarski Instytut Kultury), Monica Voiltovici (Rumuński Instytut Kultury). Na Festiwal
przyjechali także zagraniczni krytycy teatralni: Mihai Baykov (Bułgaria), Daria Feherova
(Słowacja), Tamas Jaszay (Węgry), Matti Linnavuori (Finlandia)

-

W roku 2011 na prapremierze sztuki Silke Hassler „Eliminacje” w przekładzie
Aleksandra Berlina gościem specjalnym była Ernestine Baig z Austriackiego Forum
Kultury

-

Jesienią 2011 Teatr im. Stefana Jaracza nawiązał współpracę z Goethe-Institut w
Warszawie – Instytut zdecydował się wesprzeć Scenę Margines w realizacji tekstu
„Matki”, którego autorami są Einar Schleef i Hans-Ulrich Mueller-Schwefe. Instytut
zamówił tłumaczenie tej sztuki u Karoliny Bikont oraz zdecydował się pokryć koszty
zamówionego przekładu. Premiera spektaklu planowana jest na maj 2012.

-

podczas XIX Olsztyńskich Spotkań Teatralnych wystąpił teatr tańca Ashanti Dance
Company z Francji ze spektaklem „Rytuał”. W wyniku współpracy z tym teatrem,
zostały zorganizowane otwarte warsztaty mistrzowskie prowadzone przez Assai Samba z
zakresu tańców: modern dance, jazz dance, hip-hopu i afro dance. /25-27.03.2011/

-

Ambasada Republiki Argentyny w Polsce przyjęła honorowy patronat nad premierą
spektaklu „Tango Nuevo” z muzyką wybitnego kompozytora argentyńskiego Astora
Piazzolli w reżyserii Giovanny`ego Castellanos`a



Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu zrealizowało następujące
przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym w 2011 r.:
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- 28 sierpnia – 3 września 2011 - Międzynarodowy Plener Artystyczny „IMPRESJE”
Plener artystyczny z udziałem artystów z Polski, Szwecji, Niemiec i Ukrainy. W dniach
od 28 sierpnia do 3 września 2011 r. odbył się czwarty plener artystyczny, którego
celem była integracja artystów pochodzących z Polski i zagranicy. Tygodniowy plener to
wspólne obcowanie i tworzenie, wieczory poetyckie, warsztaty prowadzone przez
profesjonalistów. W tegorocznej edycji pleneru udział wzięło 20 artystów z Polski,
Estonii, Ukrainy i Łotwy.
- 21-23 października 2011 - XII. Międzynarodowy Festiwal Tańca „BALTIC CUP”
Pomysłodawcą "Baltic Cup" był Tor Floysvik z Norwegii, który skupił wokół tej idei
partnerów z Polski, Szwecji, Litwy. Festiwal i jego tancerzy gościły do tej pory: Elbląg,
Kowno, Goeteborg, Tallin.
- 17-20 listopada 2011 - V. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne
Spotkania artystyczne to szeroki program obejmujący działania ukierunkowane przede
wszystkim na osoby niepełnosprawne, przy aktywnym udziale osób sprawnych,
szczególnie zaś wolontariuszy. W trakcie spotkań odbywają się prezentacje artystyczne:
zespołów, solistów, grup teatralnych, grup tanecznych, artystów plastyków ze Szwecji,
Rosji, Ukrainy, Litwy, Niemiec, Polski.


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
- 14.04.2011 r. – Nigunim – w Galerii Stary Ratusz zorganizowano wernisaż wystawy
malarstwa Ewy Pohlke i twórcy litewskiego Gintautasa Vaicysa. Prezentowane obrazy
powstałe w Polsce i na Litwie stały się pierwszą odsłoną międzynarodowego projektu, który
autorzy chcą kontynuować w przyszłości zapraszając do udziału także artystów z innych
krajów m.in.: Niemiec i Izraela.
- 6.07.2011 r. – „Zalgiris-600” – w Czytelni Książek WBP w Olsztynie w Starym Ratuszu
zaprezentowano

wystawę,

która

stanowiła

pokłosie

międzynarodowego

konkursu

ekslibrisów i małej grafiki „Grunwald – 600”. Na konkurs przysłało prace ponad stu
artystów z 32 krajów m.in.: Polski, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Czech,
Hiszpanii, Mołdawii, Argentyny, USA czy Urugwaju. Decyzją komisji konkursowej
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pierwsze miejsce otrzymała praca artysty z Polski – Sławomira Grabowego, drugie artysty
litewskiego

Klemensa

Kupriunasa,

trzecie

artystki

z Niemiec

Marleny

Neuman.

Organizatorem wystawy był Związek Dziennikarzy Litwy.


Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w 2011 r. podjęło wspólne działania z
partnerem litewskim:
- Udział zespołu śpiewaczego na XXIX Międzynarodowym Przeglądzie Widowisk
Kolędniczych „Herody 2011”,
- Współorganizacja z Węgorzewskim Centrum Kultury „Spotkania z tradycją wileńską –
Kaziuki nad Węgorapą”, w której wzięły udział zespoły śpiewacze i twórcy ludowi,
- Udział w kiermaszu wystawców z Litwy w XXXIV Międzynarodowym Przeglądzie
Widowisk Obrzędowych Okresu wiosennego „Święto Wiosny”,
- Udział ceramików z muzeum w Warsztatach garncarskich na skansenie

w

Rumszyszkach, na zaproszenie Stowarzyszenia Twórców Ludowych Litwy oddział
Kowno (15-16.05.2011),
- Udział zespołów i twórców ludowych w XXXIV Międzynarodowym Jarmarku Folkloru.
- Wystawa „Tradycyjnej ceramiki litewskiej”, ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Litwy, oddział w Kownie – sierpień 2011.
- Udział zespołu „Zaciszuki” w Dożynkach Rejonu Wileńskiego w Piekieliszkach.


Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

-

Muzeum podjęło inicjatywę uruchomienia podpisanej w 2010 roku Europejskiej Sieci
Muzeów Pól Bitewnych. W piśmie z ofertą współpracy przedstawiono propozycje
pozyskania środków na rozbudowę sieci w ramach europejskiego Programu Kultura
2007-2013. Instytucje, które podpisały w minionym roku deklarację w większości nie
były zainteresowane jej kontynuowaniem, a w zasadzie jej faktycznym uruchomieniem
(po podpisaniu deklaracji sieć nie podjęła jakiejkolwiek działalności). Wyjątkiem jest
Muzeum Varusschlacht im. Osnabrücker Land Museum und Park Kalkriese (Niemcy), z
którym prowadzimy korespondencję. Niestety z powodów finansowych Muzeum
zrezygnowało m.in. z udziału w międzynarodowych konferencjach, m.in. „ Does War
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Belong in the Museum? The representation of violence in exhibitions” (Graz, Austria).
Muzeum jednak z uwagą śledzi wydarzenia w europejskim I światowym muzealnictwie,
by przy nadarzającej się okazji zaangażować się w ciekawy projekt.
-

Z uwagi na znaczenie Bitwy pod Grunwaldem dla Polski i Litwy, Muzeum podjęło
współpracę z partnerami litewskimi. W dofinansowanym ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego projekcie „ Tatarzy pod Grunwaldem. Historiadziedzictwo-szanse” uczestniczy partner litewski Asociacija Karines technikos megèjų
klubas „Vilniaus Vilkas”. Stowarzyszenie to od kilku lat organizuje „grunwaldzką
”imprezę w ruinach zamku w podwileńskich Miednikach. W ramach projektu
zamierzamy także nawiązać kontakt z ukraińskimi placówkami kulturalnymi. Muzeum
współpracuje także z białoruskim płatnerzem Siergiejem Nurmatovem.

-

Dni Grunwaldu- wydarzenie, podczas których Muzeum gości instruktorów i miłośników
historii z niemal całego świata. Impreza ta jest transmitowana i relacjonowana przez
zagraniczne media, takie jak telewizja ZDF. Muzeum za pośrednictwem poczty
elektronicznej prowadzi korespondencje z miłośnikami historii z całego świata, głównie
odpowiadając na pytania odnośnie organizacji inscenizacji Bitwy. Z myślą o
zagranicznych turystach Muzeum przygotowało ulotki informacyjne oraz filmy
edukacyjne w kilku wersjach językowych.

-

Muzeum nawiązało współpracę z działającym wciąż Zakonem Szpitala Najświętszej
Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Podczas spotkania z Wielkim Mistrzem
bp Bruno Platterem rozmawiano m. in. o możliwości organizacji wystawy nt. historii
Zakonu. W tym celu kontaktowano się z niemieckimi historykami (prof. Udo Arnold) i
muzealnikami (Muzeum w Bad Mergentheim). Zorganizowano także wykład naukowy
prof. Thomasa Torbusa z Centrum Humanistycznego do badań Europy ŚrodkowoWschodniej (tzw. GWZO) przy uniwersytecie w Lipsku (Niemcy).



Muzeum Warmii i Mazur wspólnie z partnerami z zagranicy realizowało następujące
przedsięwzięcia w zakresie wymiany wystaw:
- „Czarny Piec 2010” - ekspozycja poplenerowa w Wilnie i Niemenczynie (Litwa). W
plenerze udział brali m.in.Jolanta Betnerowicz, Ryszard Berczyński, Andrzej Bosowski,
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Tomasz Cieślik, Bob Hohman, Vera Krumphanzlova, Vlastimir Krumphanzl, Marek
Miśkiewicz, Jan Napiórkowski, Iwona Perlińska, Bogusław Maria Piasecki, Henryk
Trojan, Janusz Waga
- „Miejsca pamięci narodowej Ziemi Wileńskiej”. Dziedzictwo sakralne Ziemi
Wileńskiej”. Muzeum Mazurskie w Szczytnie, oddział Muzeum Warmii i Mazur. w
wernisażu udział wzięli:
- Jerzy Karpowicz, artysta fotografik, rzetelnie zasłużył na miano kronikarza polskości
na Litwie. Trudno doszukać się polskich imprez, czy wydarzeń kulturalnych w
Wilnie, bądź w innych miejscowościach na Litwie, których nie rejestrowałby ten
znakomity artysta. Kronikarski zapał i pasja przywiodły go także na Warmię i
Mazury, gdzie od szesnastu lat towarzyszy Festiwalowi Kultury Kresowej w
Mrągowie oraz – wielokrotnie – „Kaziukom-Wilniukom”, najstarszej w regionie
imprezie poświęconej tradycjom Wileńszczyzny.
- Krystyna Adamowicz, dziennikarka wileńska, całe swe życie zawodowe, związane z
polską prasą wileńską, poświęciła polskiemu dziedzictwu Wileńszczyzny i jego
współczesnym problemom. Przez ponad pięćdziesiąt była zastępcą redaktora
naczelnego dziennika „Kurier Wileński”.
- Romuald Piotrowski, muzyk, kierownik „Kapeli Wileńskiej”. Jest założycielem
istniejącej od trzydziestu lat „Kapeli Wileńskiej”, autorem wielu piosenek, lub ich
aranżerem. „Kapela Wileńska” znana jest nie tylko w Wilnie. Koncertuje w wielu
miastach w Polsce – jest m. in. niemal na każdym Festiwalu Kultury Kresowej w
Mrągowie, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Austrii, Włoszech.
- W dniach od 14 do 18 kwietnia realizowano projekt „II wileńska niedziela palmowa na
ziemi szczycieńskiej”, finansowany ze środków pozyskanych przez Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum w Szczytnie z Kancelarii Senatu RP oraz środków z porozumienia z
Powiatem Szczycieńskim, przy współpracy z Izbą Regionalną w Olszynach, z udziałem
GOK w Rozogach .Uczestniczyło

37 gości z Wileńszczyzny, którym towarzyszyła

oficjalna delegacja: Główny Specjalista Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w Rejonie
Wileńskim Waldemar Wiszniewski, starsi specjaliści tegoż wydziału - Darius Ņińka i
Leonas Pamerneckis.
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- „III Dni Wileńskie na Mazurach.Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy. Trwanie polskiej
tradycji kulturalnej na Wileńszczyźnie”.
- Udział pracowników Muzeum Warmii i Mazur w konferencji „Spotkanie z człowiekiem
– Czesław Miłosz” w Wilnie, organizowanej przez Muzeum Etnograficzne
Wileńszczyzny w Niemenczynie, Uniwersytet Wrocławski i Wileński Uniwersytet
Pedagogiczny.
- W dniach 1-2 sierpnia br. odbyły się warsztaty konserwatorskie oraz prace badawcze, na
zamku w Lidzbarku Warmińskim. oddziale Muzeum Warmii i Mazur. Celem spotkania
było pogłębienie badań na proweniencją i datowaniem opracowań malarskich w zamku
lidzbarskim oraz wymiana doświadczeń w zakresie metod badań nieniszczących
pomiędzy zespołem wykonawczym i specjalistami z Laboratorium ALMA (laboratorium
Czeskiej Akademii Nauk i Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. W trakcie prac
badawczych dokonano interpretacji dotychczasowych ustaleń wiążących malowidła
lidzbarskie ze sztuką czeską 2 poł. XIV w.
- Pan Jarosław Prassołow: (Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Zentrum für
Baltische

und

Skandinavische

Archäologie,

Archäologisches

Landesmuseum,

Schleswig):prowadził kwerendę w Dziale Archeologii Muzeum Warmii i Mazur,
poszukując materiałów naukowych do tematu „ noże-kindżały z okresu wędrówek ludów”
- Dr Mirosław Hoffmann, kierownik Działu Archeologii Muzeum przygotował referat: Die
wichtigsten Entdeckungen von Relikten der klösterlichen und bischöflichen Ansiedlung in
Pomesanien im Lichte der archäologischen Ausgrabungen von Waldemar Heym (18831967) und Dr. Antoni Pawłowski (1950-2008)/Kluczowe odkrycia reliktów osadnictwa
zakonnego i biskupiego w Pomezanii w świetle wykopalisk archeologicznych Waldemara
Heyma (1883-1967) i dr. Antoniego Pawłowskiego (1950-2008), który wygłoszony
zostanie na konferencji organizowanej przez Uniwersytet w Vechta w dniach 18-20
listopada br.
- Janusz Cygański, Dyrektor Muzeum przygotował i wygłosił referat „Mikołaj Kopernik na
Warmii” na zaproszenie Fundacji Gerharda Hauptmanna w Dusseldorfie ( Niemcy) z
okazji prawykonania „Symfonii Kopernikowskiej” Oskara Gottlieba Blaire.
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- W maju ponadto odbyła się w Muzeum w Olsztynie promocja książki „Listy z
Zanzibaru” ( nieznane listy Hr. Jana Tyszkiewicza,” – nieznane polonicum związane z
osobą Henryka Sienkiewicza. Rękopisy, zakupione do zbiorów Muzeum Historycznego w
Trokach, zostały przetłumaczone na język litewski i

opublikowane w wydaniu

dwujęzycznym, z licznymi fotokopiami, .W spotkaniu udział wzięli wydawcy i
redaktorzy z Litwy.

h) Współpraca w zakresie sportu
- organizacja sportowych zawodów seniorskich 50+ w 2012 roku
Departament Koordynacji Promocji i Departament Sportu zaangażowane są w działania
związane z planowaniem i organizacją na Warmii i Mazurach europejskich sportowych
zawodów seniorskich 50+ w 2012 roku. W 2010 roku Województwo WarmińskoMazurskie otrzymało zaproszenie od Holenderskiego Instytutu Sportu i Aktywności
Fizycznej (dalej NISB) – inicjatora projektu organizacji cyklicznych międzynarodowych
zawodów sportowych dla osób w wieku powyżej 50 lat – do przystąpienia do prac nad
powołaniem Europejskiego Stowarzyszenia Senior Games (European Senior Games
Associacion, dalej ESGA). Efektem rozmów było podpisanie przez Województwo
Warmińsko-Mazurskie w dniu

15 lipca 2011 roku

listu intencyjnego w sprawie

organizacji zawodów w 2012 roku na Warmii i Mazurach oraz w sprawie przystąpienia do
prac nad organizacją ESGA jako jeden z pięciu członków-założycieli z pięciu krajówczłonków Unii Europejskiej. W liście intencyjnym zaznaczono, ze zawody seniorskie w
2012 roku zostaną zorganizowane w województwie warmińsko-mazurskim jako projekt
autonomiczny, twórczo kontynuujący ideę Senior Games w Europie.
Do dnia złożenia sprawozdania, nie ma ostatecznej decyzji w sprawie powstania
Stowarzyszenia.
- Samorząd Województwa sfinansował zakup usług promocyjnych podczas imprez
sportowych o zasięgu europejskim i światowym mające istotne znaczenie promocyjne dla
województwa; były to między innymi: Puchar Świata w Siatkówce Plażowej w Starych
Jabłonkach finał Mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej, 68 Rajd Polski zaliczany do
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eliminacji Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Polski, Regaty From Olsztyn Match Race
2011 , Motocrossowe Mistrzostw Europy ,udział reprezentacji województwa policjantów
podczas Mistrzostw Europy Policjantów w piłce halowej „Copa del Mar” w Portugalii ,
XIX Memoriał Marka Włodarczyka Warmia – Mazury 2011 w tenisie ziemnym, Rajd
Warmiński , Żeglarskie Mistrzostwa Polski w klasie DZ , mecz Polska –Ukraina
(koordynacja: Departament Sportu).
- Samorząd Województwa współorganizował imprezy o charakterze sportowym, tj:
Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego „Euro Tour Warmia i Mazury 2011”
Ostróda, Mecz Europejskiej Ligi Narodów Polska – Hiszpania, wyjazd zespołu LUKS
„Nolet” z Żabiego Rogu

na szkolne Mistrzostwa Świata w unihokeju. (koordynacja:

Departament Sportu).

i) Współpraca Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Centrum
Badań Wschodnich przy Ośrodku Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w
Olsztynie
Udział i współorganizacja cyklu seminariów i spotkań organizowanych przez CBW na temat
sytuacji społeczno-politycznej w krajach byłego Związku Radzieckiego. W spotkaniach tych
uczestniczą naukowcy i eksperci z Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, wspierani przez
olsztyńskich specjalistów zajmujących się problematyką Europy Wschodniej. Jedną z grup
uczestników spotkań w OBN są pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz Radni Sejmiku
Województwa.
Ponadto zgodnie z umową pomiędzy Ośrodkiem Badań Naukowych a Samorządem
Województwa Warmińsko-Mazurskiego naukowcy związani z OBN przygotowali Biuletyny
Kaliningradzkie oraz ekspertyzy obejmujące zagadnienia polityki międzynarodowej.

j) Współpraca w zakresie projektów międzynarodowych i międzyregionalnych


Przedsięwzięcia koordynowane przez Departament Polityki Jakości
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- „Program poprawy jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie
Warmii i Mazur w latach 2004-2013”

-

W dniach 20 – 23 stycznia 2011 r. przedstawiciele Samorządu Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na czele z Panem Jarosław Słoma – Wicemarszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego wzięli udział w Targach Grüne Woche w
Berlinie. Celem wizyty przedstawicieli Województwa Warmińsko-Mazurskiego było
przede wszystkim zapoznanie się z bieżącymi trendami na rynku rolnictwa Unii
Europejskiej, W trakcie trwania Targów odbyło się również oficjalne spotkanie Pana
Jarosława Słomy, Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Panem
Jürgenem Stadelmannem - Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i
Środowiska Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt. Omówiono dalszą współpracę
między regionami, w tym w aspekcie włączenia do niej szkół zawodowych o profilu
gastronomiczno-hotelarskim.

-

W dniach 23 – 27 stycznia 2011 r. miała miejsce oficjalna wizyta przedstawicieli
Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Departamencie Côtes
d’Armor we Francji. (patrz: Współpraca z Francją (Cotes d’Armor)

-

W dniach 20-22 marca 2011r. odbyła się wizyta studyjna w Województwie
Warmińsko-Mazurskim dla przedstawicieli Prowincji Perugia we Włoszech.
(patrz: współpraca z Włochami-Prowincja Perugia).

-

W dniach 28 -

31 marca 2011r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli

zagranicznych szkół partnerskich Zespołu Szkół Gastronomiczno – Spożywczych
w Olsztynie: Pana Giovanni Granci oraz Pana Luca Datteri – przedstawicieli szkoły
z kierunkiem gastronomiczno- hotelarskim Istituto Felice Cavallotti Citta di Castello,
Prowincja Perugia, Włochy i Pana Loicka Sorin ze szkoły przy Izbie
Rzemieślniczej Saint Brieuc w Departamencie Côtes d’Armor, Francja.
Współpraca ze szkołą z Prowincji Perugia wpisuje się w Umowę o współpracy
międzyregionalnej między Prowincją Perugia a Województwem Warmińsko-
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Mazurskim z dnia 22 kwietnia 2008 r. oraz Umowę o współpracy międzyregionalnej
między Prowincją Perugia a Województwem Warmińsko-Mazurskim z dnia 27
marca 2009 r.. Współpraca

ze szkołą z Departamentu Côtes d’Armor, Francja

wpisuje się w Porozumienie o współpracy oraz Plan pracy na lata 2009-2011 między
Samorządem

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

a

Radą

Generalną

Departamentu Côtes d’Armor z dnia 24 czerwca 2000 r. Wizyta studyjna miała na
celu pogłębienie współpracy między szkołami przy okazji oficjalnego otwarcia
zmodernizowanego obiektu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w
Olsztynie w ramach Programu pt. „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy
szkolnictwa

zawodowego,

gastronomiczno-hotelarskiego,

z

uwzględnieniem

dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół GastronomicznoSpożywczych w Olsztynie”. Jednocześnie szkoły są partnerami w realizacji projektu
systemowego pn.: „Model kształcenia

w branży gastronomiczno – hotelarskiej

połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych” Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji

w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL, którego głównym celem jest
opracowanie i wdrożenie nowego modelu kształcenia opartego o kształcenie
modułowe powiązane z potrzebami regionalnego rynku pracy i najlepsze europejskie
praktyki w zawodach kucharz, kucharz małej gastronomii, kelner, piekarz, cukiernik,
technik hotelarstwa.

-

W dniach 16 – 20 maja 2011 r. dyrektor Departamentu Polityki Jakości wziął udział
w wizycie studyjnej w Regionie Perugia we Włoszech w ramach realizacji projektu
systemowego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX:
Rozwój wykształcenia i kompetencji

w regionach, działanie: 9.2 Podniesienie

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Model kształcenia w branży
gastronomiczno-hotelarskiej połączony

z systemem walidacji kwalifikacji i

kompetencji formalnych”. Organizatorem wyjazdu do Włoch była Fundacja
„Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości

na Warmii i Mazurach”, partner

projektu. W wizycie udział wzięli dyrektorzy czterech szkół z województwa
warmińsko-mazurskiego biorących udział w realizacji programu „Poprawa jakości
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usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 20042013” oraz w realizacji projektu systemowego: Zespół Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja
w Ełku, Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu, Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Szczytnie, Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie.
Celem wizyty było szczegółowe zapoznanie kadry zarządzającej szkół z systemem
zarządzania szkołami partnerów zagranicznych zgodnie z wdrażanym w ramach
realizacji projektu systemem modułowym, analiza funkcjonowania szkół od strony
administracyjno-finansowej, sposobu konstruowania budżetu, rozliczania dotacji
państwowej, etc. Spotkania odbywały się w każdej ze szkół partnerskich: Państwowy
Zespół Szkół Gastronomicznych, Handlowych i Turystycznych w Citta di Castello,
Państwowy Zespół Szkół Hotelarskich, Gastronomicznych i Turystycznych w
Spoleto, Państwowy Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Asyżu.

-

W dniach 25-28 października 2011r. odbyła się na Warmii i Mazurach wizyta
studyjna z udziałem ekspertów delegowanych przez partnerów zagranicznych w
szkołach biorących udział w projekcie systemowym POKL.09.02.00-28-056/092429 „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem
walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych” Priorytet IX – Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa wyższego. W delegacji uczestniczyli eksperci z partnerskich
szkół gastronomiczno-hotelarskich w Regionie Perugia we Włoszech: z Asyżu,
Spoleto, Citta di Castello, szkoły przy Izbie Rzemieślniczej w Ploufragan w
Departamencie Côtes d’Armor we Francji oraz ze szkoły Campus Bornholm na
Bornholmie, Dania. Spotkania eksperckie odbyły się w czterech uczestniczących w
projekcie szkołach w regionie, zmodernizowanych w ramach komplementarnego
programu „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego,
gastronomiczno-hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów
unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, Zespole Szkół Nr 2 im.
Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu,
Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie”.
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Przedsięwzięcia koordynowane przez Departament Polityki Regionalnej

-

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013
Na mocy porozumienia o współpracy w procesie wdrażania Programu Współpracy
Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 podpisanego 14 lipca 2008 roku, pomiędzy
Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Województwem Warmińsko-Mazurskim, w
Departamencie Polityki Regionalnej został utworzony Regionalny Punkt Kontaktowy
(RPK), który zajmuje się informacją i promocją Programu w województwie. Jego
działalność finansowana jest w 85% ze środków Pomocy Technicznej Programu oraz w
15% ze środków budżetu państwa. W zakresie informacji i promocji pracownicy RPK w
2011 r. zrealizowali następujące działania (zgodnie z Planem komunikacji Programu na
rok 2011):
 udzielali informacji na temat projektów możliwych do realizacji w Programie,
w szczególności podczas trwającego od 13 października 2011 r. piątego naboru
wniosków;
 prowadzili bieżącą współpracę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR)
oraz Wspólnym Sekretariatem Technicznym (WST) w Wilnie w procesie realizacji
Programu w województwie warmińsko-mazurskim;
 rozsyłali informacje o bieżących i nadchodzących wydarzeniach w ramach Programu
z

wykorzystaniem

bazy

danych

potencjalnych

wnioskodawców

z obszaru

województwa warmińsko-mazurskiego;
 zamieszczali aktualne informacje o Programie na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 pomagali potencjalnym beneficjentom z województwa warmińsko-mazurskiego
w poszukiwaniu partnerów na Litwie;
 uczestniczyli w konferencji kończącej projekt pt. „Śladami Księcia Witolda”,
realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Litwa-Polska, która
miała miejsce 30 marca 2011 r. w Stębarku;
 uczestniczyli w szkoleniu dla Partnerów Wiodących projektów zatwierdzonych po
czwartym naborze wniosków, które odbyło się 14 kwietnia 2011 r.
w Druskiennikach (Litwa);
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 uczestniczyli w dorocznym wydarzeniu Programu, które odbyło się 28 czerwca 2011
r. w Piszu;
 uczestniczyli w dwóch konferencjach projektu pt. Edukacja zawodowa w regionie
transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości, realizowanego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013, które odbyły się 30
maja 2011 r. w Alytus (Litwa) oraz 12 września 2011 r. w Wilkasach;
 uczestniczyli w szkoleniu raportowym dla polskich beneficjentów Programu LiwtaPolska, realizujących projekty, które miało miejsce 12 października 2011 r. w Ełku.
Przedstawiciele województwa wraz z pracownikami RPK uczestniczą w pracach
Wspólnego Komitetu Monitorująco-Sterującego (WKMS) Programu Litwa-Polska
oraz Komitetu Funduszu Małych Projektów (KFMP), które podejmują najważniejsze
decyzje dla funkcjonowania Programu. Do 30.09.2011 r. pracownicy RPK brali udział w:
 posiedzeniach KFMP, które odbyły się 10 lutego br. w Kownie (Litwa)
oraz 10 czerwca br. w Suwałkach;
 posiedzeniu WKMS, które miało miejsce 14 czerwca br. w Birsztanach (Litwa);
konferencji kończącej pierwszy etap Funduszu Małych Projektów, zorganizowanej
25 sierpnia 2011 r. w Druskiennikach (Litwa).
-

Projekt: TransBaltic – W kierunku zintegrowanego systemu transportowego w
Regionie Morza Bałtyckiego
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego występuje w roli partnera
ww. projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region
Morza Bałtyckiego 2007-2013. Realizacja projektu obejmuje lata 2009-2012. Całkowity
udział finansowy województwa warmińsko-mazurskiego to 110 593 euro, z czego 85%
kosztów kwalifikowalnych jest refundowane ze środków EFRR, a 15 % to wkład własny.
Idea projektu dotyczy zintegrowanego rozwoju systemu transportowego w regionie
Morza Bałtyckiego i stanowi kontynuację działań rozpoczętych w ramach projektów
Baltic Gateway oraz Baltic Gateway Plus, w których województwo warmińsko-mazurskie
aktywnie uczestniczyło. Partnerem Wiodącym jest Region Skane ze Szwecji, ponadto w
projekcie uczestniczy 21 partnerów z pozostałych państw regionu Morza Bałtyckiego.
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W ramach realizacji projektu przedstawiciele Samorządu Województwa uczestniczyli w
szeregu spotkań, m.in. w seminarium w Arlandzie (Szwecja) w dn. 25-26 lutego 2011 r.,
gdzie przedstawiciel województwa zaprezentował wyniki ekspertyzy pt.: „Studium stanu
i potencjału połączenia kolejowego: Szczecin – Koszalin – Słupsk – Gdańsk – Olsztyn –
Ełk”, zrealizowanej w ramach projektu. Ponadto przedstawiciele województwa
uczestniczyli w szeregu spotkań dotyczących planowania rozwoju infrastruktury
transportu w obszarze regionu Morza Bałtyckiego (17-18.03.2011 w Szwerinie, Niemcy,
13-14.09.2011 w Rydze, Łotwa) oraz weryfikacji Transeuropejskiej Sieci Transportowej
- TEN-T (29-30.03.2011 w Brukseli). W dniach 10-12.05.2011 r. w Skelleftea (Szwecja)
odbyła się konferencja polityczna projektu, w której uczestniczyli przedstawiciele
samorządu województwa W-M wraz z wicemarszałkiem województwa. Podczas
konferencji polityczni reprezentanci poszczególnych partnerów projektu przyjęli wspólne
stanowisko ws. promocji zrównoważonego systemu transportu w regionie Morza
Bałtyckiego. W ramach projektu przedstawiciel województwa uczestniczył również w
szkoleniu nt. metodologii działań dotyczących promocji projektu (9-10.10.2011 w
Malmo, Szwecja).
Ponadto samorząd województwa zorganizował seminarium podsumowujące wyniki
ekspertyzy pt.: „Studium stanu i potencjału połączenia kolejowego: Szczecin – Koszalin
– Słupsk – Gdańsk – Olsztyn – Ełk”, które odbyło się w dn. 4.03.2011 r. w Elblągu, z
udziałem interesariuszy z grona samorządów oraz rynku TSL (Transport-SpedycjaLogistyka). Wyniki ekspertyzy zostaną opublikowane w formie publikacji promocyjnej
w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej).

Samorząd województwa we

współpracy z Organizacją Portów Bałtyckich (BPO) zorganizował seminarium na temat
perspektyw rozwoju małych i średnich portów bałtyckich (7-8.06.2011 r. w Elblągu), w
trakcie którego poruszono m.in. problematykę pozycjonowania portu morskiego w
Elblągu na arenie międzynarodowej oraz żeglugi po Zalewie Wiślanym. Konkluzje z
seminarium ukazały się w branżowym piśmie o zasięgu międzynarodowym, pt. Baltic
Transport Journal (edycja lipiec /sierpień 2011). Zlecono również wykonanie ekspertyzy
pt. „Analiza potencjału oraz zasadności powstania na terenie województwa warmińskomazurskiego multimodalnego centrum logistycznego – suchy port („dry port”) o
charakterze ogólnodostępnym wraz ze wskazaniem rekomendowanego, potencjalnego
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terenu lokalizacji”. Odbiór ekspertyzy planuje się w grudniu 2011 r., zaś wyniki zostaną
podsumowane podczas seminarium z udziałem interesariuszy.

-

Program Polska – Litwa – Rosja 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa
Przedstawiciele

Samorządu

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

aktywnie

uczestniczą w pracach dotyczących wdrażania Programu Polska – Litwa – Rosja 20072013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Uczestniczyli m.in.
w 3 posiedzeniach Komitetu Oceniającego projekty, które odbyły się w Warszawie w
dniach 2-3 marca, 4-5 października oraz 8-9 listopada 2011 roku. W dniach 12-13 grudnia
br. planowane jest posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu, podczas
którego zostaną zatwierdzone projekty złożone w pierwszym naborze wniosków. Wezmą
w nim udział również przedstawiciele województwa.
-

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
Samorząd

województwa

bierze

udział

we

wdrażaniu

Programu

Współpracy

Transgranicznej Południowy Bałtyk, poprzez udział w procesie decyzyjnym w ramach
Komitetu Sterującego
i Monitorującego Programu. W Komitetach tych delegatami samorządu województwa
są: Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz Kierownik Biura Współpracy
Terytorialnej.

-

Programy Transnarodowe i Międzyregionalne
Biuro Współpracy Terytorialnej (BWT) w DPR pośredniczy w rozpowszechnianiu
propozycji projektowych z obszaru Programów Transnarodowych – Region Morza
Bałtyckiego i Europa Środkowa oraz Międzyregionalnego Programu INTERREG IV C
wśród beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego. BWT bierze także udział
w

wypracowywaniu

polskiego

stanowiska

przed

posiedzeniami

Komitetów

Monitorujących programów transnarodowych i międzyregionalnego (rozstrzygających
m.in. o dofinansowaniu wniosków) oraz obserwuje międzynarodową aktywność
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podmiotów z obszaru województwa poprzez aktualizację bazy danych projektów EWT na
szczeblu transnarodowym i międzyregionalnym.


Przedsięwzięcia koordynowane przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- ENGAGE (Enhancing ‘Next Generation Access’ Growth in Europe)
Decyzją Zarządu z dnia 8 marca 2011 roku Województwo Warmińsko - Mazurskie
przystąpiło do partnerskiego projektu ENGAGE (Enhancing ‘Next Generation Access’
Growth in Europe).
Projekt został złożony w ramach 4 naboru wniosków typu inicjatywy regionalne w
ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. Podstawowym celem
tego Programu jest przekazywanie dobrych praktyk, wypracowanych rozwiązań oraz
zasad pomiędzy regionami UE. Dofinansowanie udziału w zatwierdzonym projekcie sięga
85% kosztów kwalifikowanych.
Głównym celem projektu jest zwalczanie problemu wykluczenia w dostępie do Internetu.
W projekcie bierze udział dwunastu partnerów z dziesięciu krajów Europy (m.in.
Finlandii, Słowenii, Portugalii, Rumunii, Francji)
Każdy z partnerów będzie miał określone zadania do wykonania. Do zadań Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie między innymi:
1.

Organizacja 4-tego Komitetu Sterującego

2.

Organizacja 4-tych warsztatów tematycznych dotyczących planowania budowy
sieci szerokopasmowych z szczególnym uwzględnieniem charakteru Regionu oraz
opracowania modelu otwartego dostępu do sieci - Open Access Networks.

3.

Uczestnictwo w wizytach studyjnych w innych regionach uczestniczących w
projekcie.

4.

Organizacja wizyty studyjnej dla partnerów projektu.

Dokumentacja projektowa została złożona 1 kwietnia 2011 roku przez lidera projektu.
W chwili obecnej oczekujemy na decyzję zatwierdzającą złożoną dokumentację
projektową (inf. z dnia 20-11-2011).
- ERISA
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W ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo
warmińsko-mazurskie” realizowanego w ramach PO RPW Województwo WarmińskoMazurskie nawiązało kontakt ze stowarzyszeniem ERISA (European Regional
Information Society Association). Stowarzyszenie zrzesza firmy, oraz podmioty
zajmujące się kwestiami związanymi z budową sieci szerokopasmowych w obszarach
niskozurbanizowanych, oraz m.in. edukacją społeczną w obszarach zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym. Dzięki współpracy z ERISA Województwo może pozyskać
cenne informacje, dobre praktyki oraz skorzystać z doświadczenia innych podobnych
regionów Europy, które dotknięte są podobnymi problemami.
-

JASPERS
W ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo
warmińsko-mazurskie” realizowanego w ramach PO RPW Województwo WarmińskoMazurskie nawiązało kontakt z organizacją JASPERS (Joint Assistance to Support
Projects in European Regions). JASPERS asystuje i pomaga swoim beneficjentom w
przygotowaniu dużych projektów dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych.
Oprócz Polski beneficjentami inicjatywy JASPERS są także: Bułgaria, Czechy, Cypr,
Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

k) Współpraca Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego w ramach IX
Forum Parlamentów Południowego Bałtyku

-

30-31 stycznia 2011 r. w Schwerinie (Niemcy) odbyło się posiedzenie komitetu
ekspertów, związane z IX Forum Parlamentów Południowego Bałtyku. Spotkanie
dotyczyło międzynarodowej i regionalnej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego w
kontekście realizacji Strategii Unii Europejskiej, szczególnie w obszarze turystyki i
edukacji. Stronę Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowali radni: p.
Zbigniew Pietrzak oraz p. Eugeniusz Koch.

-

4 kwietnia 2011 r. w Brukseli (Belgia) odbyło się kolejne spotkanie zespołów roboczych
w ramach przygotowań do IX Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, którego
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organizatorem był Sejmik Województwa Pomorskiego. Pierwsza część spotkania
dotyczyła obszaru „Polityka makroregionalna Unii Europejskiej w obecnej i przyszłej
perspektywie programowania”. Druga część spotkania dotyczyła edukacji – „Szkolenie i
edukacja w ramach strategii Europa 2020 a Strategia UE dla Regionu Morza
Bałtyckiego”. Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowali: Przewodniczący
Sejmiku – p. Julian Osiecki oraz Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej
– p. Zbigniew Pietrzak
-

4-5 lipca 2011 r. w Gdańsku odbyło się IX Forum Parlamentów Południowego Bałtyku.
Głównym tematem Forum, które poprzedziły 3 spotkania robocze była ocena realizacji
strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Województwo WarmińskoMazurskie reprezentowali radni: pp. Julian Osiecki – Przewodniczący Sejmiku, Zbigniew
Pietrzak, Witold Strzelec, Bernadeta Hordejuk, Władysław Mańkut oraz Jan Bobek.
Delegacja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zabiegała o zwiększenie
poparcia i zaangażowania regionów przygranicznych dla „małego ruchu granicznego”, co
znalazło odzwierciedlenie w zapisie rezolucji.

4.

Zadania, na realizację których, zostały przekazane dotacje w ramach
otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie z roku 2010 w zakresie działania integracja europejska
oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami.

28 lutego br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę Nr 12/137/11/IV w
sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku
2011 z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami. W wykonaniu uchwały 15 organizacji otrzymało wsparcie
finansowe na realizację swoich projektów.
Lista dofinansowanych ofert.

100

1.

Nazwa organizacji: Fundacja Puszczy Rominckiej
Nazwa zadania: „Organizacja wizyty studyjnej samorządów z Gusieva i Nesterova w
Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej”
kwota dotacji: 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

2.

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Kulturalne Viva Art
Nazwa zadania: „V Międzynarodowe Spotkania Artystyczne”
kwota dotacji: 7000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

3.

Nazwa organizacji: Fundacja Dziedzictwo Nasze
Nazwa zadania: „Organizacja Międzynarodowej Konferencji „Lokalizacje i relacje
naturalnych miejsc kultu w regionie Morza Bałtyckiego”
kwota dotacji: 7000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

4.

Nazwa organizacji: Fundacja Promocji Przedsiębiorczości Pogezania
Nazwa zadania: „Ośrodek Współpracy Polsko – Rosyjskiej”
kwota dotacji: 11000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych)

5.

Nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Giżycku
Nazwa zadania: „Koncert integracyjnej orkiestry perkusyjnej Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku w ramach obchodów 20lecia współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Departamentem
Côtes d’Armor”
kwota dotacji: 30000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

6.

Nazwa organizacji: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Nazwa zadania: „V Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i
Żołnierskiej Swietłogorsk 2011”
kwota dotacji: 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

7.

Nazwa organizacji: Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Olsztynie
Nazwa zadania: „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i
współpracy między społeczeństwami”
kwota dotacji: 20000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

8.

Nazwa organizacji: Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w
Olsztynie
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Nazwa zadania: „Jubileuszowe V Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów
Trzeciego Wieku z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii”
kwota dotacji: 15000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
9.

Nazwa organizacji: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej
Nazwa zadania: „Kanał Mazurski – stan obecny i perspektywy w 100 rocznicę
rozpoczęcia budowy”
kwota dotacji: 13000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych)

10.

Nazwa organizacji: Warmińsko – Mazurski Okręgowy Związek Judo
Nazwa zadania: „Letnia szkoła judo – zgrupowanie międzynarodowe”
kwota dotacji: 7000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

11.

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Jantar
Nazwa zadania: „Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup”
kwota dotacji: 9000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

12.

Nazwa organizacji: Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych
i Obecnych„Ojcowizna”
Nazwa zadania: „X Dni Kultury w Obwodzie Kaliningradzkim”
kwota dotacji: 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

13.

Nazwa organizacji: Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego
Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9)
Nazwa zadania: „III Międzynarodowy spływ kajakowy Węgorapa – Angrapa”
kwota dotacji: 7000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

14.

Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd
Rejonowy Giżycko
Nazwa zadania: „VIII Biesiada Wileńska”
kwota dotacji: 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

15.

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej
Nazwa zadania: „Muzyka Czterech Kultur – Polska, Litwa, Łotwa, Rosja – Obwód
Kaliningradzki”
kwota dotacji: 5500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych)
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