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Wyniki konkursu o Nagrodę Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2013 

 
 
W dniu 11.12.2013 r. w siedzibie Parku Krajobrazowego Gór Żytawskich 
w Großschönau, w obecności ok. 120 przedstawicieli trzech krajów 
Euroregionu (ERN), odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników jedenastej 
już edycji tego dorocznego konkursu.  
 
Spośród 28 instytucjonalnych kadydatur, zgłoszonych z obszaru całego 
ERN, trójstronne, 9-osobowe jury, w tajnej procedurze dokonało wyboru 
laureatów w trzech kategoriach:  
 
1. Kategoria  
„Najlepsza transgraniczna współpraca między samorządami” 

 
I miejsce:    Miasto Jablonec n/N i Miasto Bautzen 
II miejsce:   Miasto i Gmina Pieńsk i Gmina Neisseaue 
III miejsce:  Miasto Hrádek n/N, Miasto i Gmina Bogatynia i Miasto Zittau  
 
 
2. Kategoria 
„Najlepsza współpraca transgraniczna na rzecz rozwoju 
wspólnego regionu wakacyjnego” 

 
I miejsce:   Stowarzyszenie „JIZERKY PRO VÁS” i Gmina Stara Kamienica 
II miejsce:  Stowarzyszenie Regionu Granicznego „OBERE MANDAU /  
                 SPREEQUELLEN”  i TUR Lipová 
III miejsce: Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej  
                 i DSA Dienstleistungen für Struktur- und Arbeitsmarkten  
                 GmbH  
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3. Kategoria 
„Najlepsza współpraca transgraniczna w dziedzinie kultury / 
oświaty / sportu”  
 
I miejsce:      Stowarzyszenie Středisko pro volný čas děti a mládeže  
                    Turnov  i Jaworski Ośrodek Kultury  
II miejsce:     Przedszkole – Integrative Kita „KNIRPSENLAND” Oderwitz  
                    i  Mateřská škola Lovecká Jablonec nad Nisou   
III miejsce:    Stowarzyszenie SPORT Jablonec nad Nisou  
                    i MSV Bautzen 04 e.V. 
 
 
Decyzją trójstronnego Prezydium Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa po raz 
pierwszy wręczone zostały nagrody w kategorii – 
„Największe osobiste zaangażowanie na rzecz współpracy 
transgranicznej” 
Za wieloletnią aktywność we wspieraniu i w realizowaniu misji 
Euroregionu Nysa -  otrzymali je : 
ze strony niemieckiej  -  Erich Schulze   
ze strony czeskiej       -  Jiři Wachsmuth 
ze strony polskiej       -  Kazimierz Janik   
Stosowne laudacje prezentujące laureatów wygłosili trzej sekretarze ERN 
– Gerhard Watterott,  Jaroslav Zamečnik i Andrzej Jankowski.  
 
Wiceprzewodniczący Akademickiego Centrum Koordynacyjnego ERN  
dr inż. Ernst Richter, przedstawił liczną grupę laureatów nagród w 
kategorii „Młodzi naukowcy”  
 
Przedostatnim punktem w tej sekwencji było „Powołanie honorowych 
ambasadorów KOMPETENT 4 2013 Euroregionu Neisse-Nisa-
Nysa”.  Ich prezentacji dokonała dr Regina Gellrich – dyrektor Agencji 
PONTES z IBZ St. Marienthal w Ostritz. Czwórka po słowie „Kompetent” 
oznacza czwartą potęgę, a wiąże się to głównie z konsekwentnym 
dążeniem do przełamywania barier językowych czy mentalnościowych, 
blokujących procesy integracyjne. Znamienne było, iż „honorowymi 
ambasadorami” zostały osoby czterech narodowości, wśród których nie 
znalazł się przedstawiciel niemieckiej nacji. Tytuły te otrzymali :  
-   Serbołużyczanka - Gabriela Baitel, nauczycielka w Serbołużyckiej 
Szkole Podstawowej w Bautzen  
- Polka - Agnieszka Kruczek, nauczycielka w Zespole Szkół im. 

Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śl. gm. Lubawka 
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- Czeszka – dr Kamila Podrapská,  nauczycielka w szkole Klasterni 
Ulice w Libercu 

- Szwajcar – dr Marius Winzeler, dyrektor Muzeów Miejskich w 
    Żytawie/Zittau. 
 
Konkurs odbył się już po raz jedenasty.  
Jego kolejne edycje. zgodnie z regułą  r o t a c j i  - jednym z kanonów 
ERN, organizowane są przez wszystkie trzy strony, a miejsce finałowych 
gali jest każdorazowo inne.    
Akcentem końcowym środowej imprezy było przekazanie przez landrata 
Bernda Lange, prezydenta ERN ze strony niemieckiej, jego polskiemu 
odpowiednikowi, prezydentowi Bolesławca Piotrowi Romanowi. 
Poinformował on obecnych, że za rok współorganizatorem podobnego 
spotkania będzie Gmina Zgorzelec.  
 
Tegoroczna organizacja konkursowego finału była bardzo dobra.  
Uczestnicy spotkania mieli wcześniej możliwość zapoznać się 
ekspozycjami w Domu Parku Krajobrazowego Gór Żytawskich oraz  
z lokalnym muzeum a także z walorami tej atrakcyjnej okolicy.  
Górną część przysiółka Waltersdorf w znacznym stopniu tworzy 
tradycyjne budownictwo ludowe, słynne domy przysłupowe. Poza ich 
liczebnością, uwagę zwraca imponujący stan ich zachowania wraz z 
urodą otoczenia, z wyraźnymi przejawami pielęgnacyjnej dbałości ze 
strony ich gospodarzy.  
 
 

Podał: Jacek Jakubiec   
13.12.13   


