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POLITYKA WSPÓ PRACY TRANGRANICZNEJNA
POLSKICH POGRANICZACH WSCHODNICH, PÓ NOCNYCH

I PO UDNIOWYCH A PRZYSPIESZENIE PROCESÓW
INTEGRACYJNYCH POLSKI Z PA STWAMI UE

Istotnym czynnikiem sprzyjaj cym przyspieszeniu procesów integracyj-
nych Polski z pa stwami Unii Europejskiej jest dzia anie euroregionów. Euro-
regiony funkcjonuj ce na polskich pograniczach stanowi  bowiem swego
rodzaju pomost mi dzy aktualnym systemem gospodarczym a pe n  integracj
z krajami cz onkowskimi. Przyspieszenie ogólnego rozwoju terenów polskich
obj tych wspó prac  transgraniczn  (ponad jedna trzecia obszaru kraju �
14 euroregionów) ma wp yw na poziom ca ej gospodarki oraz tworzy podstawy
funkcjonowania Polski we Wspólnocie Europejskiej.

Niniejszy artyku  stanowi prób  przedstawienia wp ywu wspó pracy
transgranicznej w oparciu o euroregiony na wschodniej, pó nocznej i po udnio-
wej granicy Polski na:
 aktywizacj  spo eczno-gospodarcz  terenów przygranicznych,
 poziom spo eczno-ekonomiczny stanu polskich terenów przygranicznych

w stosunku do wspó pracuj cych z nimi pa stw o ciennych,
 przy pieszenia procesów integracyjnych Polski z pa stwami Unii Europej-

skiej.

1. Przyczyny i warunki tworzenia w Polsce euroregionów

W Polsce podobnie jak i w innych krajach europejskich, u podstaw zacie-
niania wspó pracy transgranicznej znajduj  si  ró ne przes anki. W literaturze

tematu wymienia si  najcz ciej przes anki historyczne, polityczne, gospodar-
cze i spo eczne.1

Nie neguj c wa no ci czynników historycznych i politycznych w pog -
bianiu wspó pracy transgranicznej, uwa am jednak, e najwa niejszymi w tym
zakresie s  przes anki gospodarcze. Od nich to bowiem zale y w du ym stop-
niu realizacja podstawowych celów podejmowanej wspó pracy, wyra aj cych
si  d eniem do zrównowa onego rozwoju regionów oraz zbli enia mieszka -
ców i instytucji po obu stronach granicy.

1 Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych oraz materia y informacyjne,
dokumentacyjne i metodyczne, Wydawnictwo Perspektywy Press, Warszawa 1996; Prak-
tyczny przewodnik wspó pracy transgranicznej, SERG, Wyd. II, European Cornmission, Gro-
nau � Bruksela 1997.
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Komplementarny rozwój struktur gospodarczych wspó pracuj cych re-
gionów zamierza si  sfinansowa  g ównie ze rodków Unii Europejskiej, któ-
ra obszary przygraniczne traktuje w sposób priorytetowy, szczególnie
gdy prowadzone s  na nich inwestycje s u ce wspó pracy transgranicznej.
A zatem rozwój gospodarczy obszarów przygranicznych to nie tylko warunek
zrównowa onego ich rozwoju i podnoszenia poziomu ycia obywateli tam
mieszkaj cych, ale tak e sposób na uzyskanie na ten cel niezb dnych rod-
ków finansowych ze róde  pomocowych UE.

Du e znaczenie w zacie nianiu wspó pracy transgranicznej maj  tak e
przes anki socjologiczne, od których zale y pozytywny stosunek spo eczno ci
realizuj cych wspólne zadania. Niew tpliwie mo na to osi gn  poprzez
prze amywanie wzajemnych barier i uprzedze , zw aszcza w drodze wzmoc-
nienia kontaktów mi dzyludzkich, przy równoczesnym poszanowaniu odr bno-
ci kulturowej lokalnych spo eczno ci.

Zmiany spo eczno-ekonomiczne, jakie nast pi y w Europie Wschodniej
i rodkowej po 1989 r. spowodowa y dynamiczny rozwój wspó pracy transgra-
nicznej na wszystkich granicach Polski. Rozwój ten jednak nie by  taki sam na
poszczególnych odcinkach granicy pa stwowej.

2. Euroregiony na granicy wschodniej i pó nocnej

2.1. Euroregion �Bug�

Utworzenie Euroregionu �Bug� nast pi o 29 wrze nia 1995 r. W tym dniu
bowiem w ucku na Ukrainie wojewodowie dawnych województw: che mskie-
go, lubelskiego, tarnobrzeskiego i zamojskiego, reprezentuj cy stron  polsk
oraz Przewodnicz cy Wo y skiej Obwodowej Rady, reprezentuj cy stron
ukrai sk  podpisali porozumienie o utworzeniu Zwi zku Transgranicznego
Euroregion �Bug�.

W niespe na 3 lata pó niej, tj. 15 maja 1998 r. do euroregionu przyst pi a
strona bia oruska. W efekcie tego powsta  euroregion obejmuj cy obszar trój-
stronnej wspó pracy transgranicznej.

W sk ad euroregionu po stronie polskiej wesz o 251 gmin z województw
lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz wi tokrzyskiego o cznej
powierzchni 29269 km2 i ogólnej liczbie mieszka ców 2686,5 tys. osób.

Po stronie ukrai skiej w sk ad euroregionu wszed  obwód wo y ski
o cznej powierzchni 20143 km2 i ogólnej liczbie mieszka ców 1.075 tys.
osób.

Polsk  cz  euroregionu charakteryzuje du a ró norodno  tak pod
wzgl dem ukszta towania terenu, jak i rozwoju gospodarczego. Region posia-
da wiele bogactw naturalnych eksploatowanych przez przemys . Na przyk ad
w kopalni ko o cznej wydobywa si  w giel kamienny, za  w okolicach Tar-
nobrzega eksploatuje si  siark . Przemys y: rodków transportu, hutniczy
i stalowy, chemiczny, spo ywczy itp. skoncentrowane s  w wi kszych o rod-
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kach miejsko-przemys owych, zw aszcza w Lublinie, Stalowej Woli, Pu awach,
widniku. W regionie tym, dzi ki korzystnym warunkom glebowo-klimatycznym

rozwija si  równie  rolnictwo i le nictwo. Przez t  cz  euroregionu przebie-
gaj  wa ne szlaki komunikacyjne, m.in. z Warszawy do Kijowa przez Lublin
i Che m oraz z Warszawy do Lwowa przez Lublin i Zamo , z mo liwo ci
dotarcia do portów czarnomorskich.

Atrakcj  turystyczn  tej cz ci euroregionu s  Wy yna Lubelska, la-
sy Roztocza, Pojezierze czy sko-W odawskie oraz 18 parków krajobrazo-
wych i 49 rezerwatów. Znajduj  si  tu tak e liczne zabytki kultury i architektury.
Na szczególn  uwag  zas uguje Kazimierz nad Wis , Zamo , Sandomierz,
Lublin i inne historyczne miasta, posiadaj ce dobrze zachowan  staromiejsk
zabudow . Nie wolno nie wspomnie  równie  o wspania ych pa acach:
w Baranowie Sandomierskim oraz w Koz ówce. Lublin, najwi ksze miasto
polskiej cz ci euroregionu, jest du ym i wa nym o rodkiem akademickim.
Dzia aj  tu Uniwersytet im. Marii Curie-Sk odowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski, Akademia Rolnicza i Politechnika Lubelska.

W ukrai skiej cz ci euroregionu istnieje równie  dobrze rozwini ty
przemys . Wa n  rol  spe nia przemys  wydobywczy, zw aszcza w gla ka-
miennego w Zag biu Wo y sko-Lwowskim oraz przemys y: torfu, wirów, gliny
i innych surowców naturalnych wyst puj cych tu masowo. Ponadto badania
geologiczne wykaza y, e na tym obszarze wyst puj  bogate z o a gazu ziem-
nego, rud metali kolorowych oraz fosforanów. Stanowi  one nadzieje na prze-
mys ow  ich eksploatacj . W rejonie wyst puj  równie  inne ga zie przemy-
s u, mi dzy innymi przemys y rodków transportu, maszynowego, elektrotech-
nicznego, drzewnego, lekkiego, spo ywczego.

Wa ne miejsce w gospodarce euroregionu zajmuje rolnictwo i le nictwo.
Region specjalizuje si  w uprawie lnu, buraków cukrowych, zbó  i ziemniaków.
Rozwini ta jest tak e hodowla.

Na obszarze ukrai skiej cz ci euroregionu znajduje si  Szacki Park Na-
rodowy, na którym wyst puj  liczne jeziora oraz krajobraz le no-bagienny.
W regionie tym jest tak e park krajobrazowy i 8 rezerwatów z bogat  faun
i ro linno ci  obj t cis  ochron .

W bia oruskiej cz ci euroregionu przemys  wyst puje g ównie w o rod-
kach miejskich i ma charakter przemys u pracuj cego w oparciu o w asne
surowce oraz na lokalne potrzeby. Rolnictwo jest tak e zacofane, gdy  kon-
centruje si  g ównie na uprawach zbó , lnu i konopi. Wynika to z tego, e
w regionie tym wyst puj  olbrzymie obszary bagienne poci te g st  sieci
rzek.

Najwi kszym miastem tej cz ci euroregionu jest Brze  le cy na gra-
nicy z Polsk . Znajduje si  tu wa ny w ze  komunikacyjny spe niaj cy funkcj
ogniwa cz cego Europ  Zachodni  ze Wschodni . W Brze ciu od XVI ju
wieku odbywaj  si  s ynne mi dzynarodowe targi odgrywaj ce wa n  rol
w integracji poszczególnych cz ci euroregionu.

G ównym celem utworzonego Euroregionu �Bug� jest poprawa warunków
ycia jego mieszka ców poprzez wykorzystanie atutów po o enia geograficz-
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nego, wspieranie rozwoju spo eczno-ekonomicznego, ochron  walorów rodo-
wiska, wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i wspólne dzia ania
na rzecz budowy porozumienia mi dzy narodami.

Ide  t  zamierza si  osi gn  poprzez w czenie do realizacji celu ofi-
cjalnych w adz euroregionu, którymi s : Rada Zwi zku, Prezydium Rady
Zwi zku, Sekretariat Zwi zku oraz Komisja Rewizyjna. W ramach Zwi zku
dzia aj  ponadto ró ne grupy robocze.

O ywienie wspó pracy transgranicznej niew tpliwie nast pi po uko cze-
niu kompleksowego programu rozwoju Euroregionu �Bug�, opracowywanego
przez oko o 130 osobowy zespó  ekspertów z uczelni lubelskich i instytutów
naukowych z Warszawy.

2.2. Euroregion �Niemen�

W podpisanym w Augustowie w dniu 6 czerwca 1997 r. porozumieniu
o utworzeniu Zwi zku Transgranicznego Euroregion �Niemen� udzia  wzi li
przedstawiciele strony polskiej, bia oruskiej i litewskiej. Zabrak o natomiast
przedstawiciela strony rosyjskiej, która jeszcze w lutym 1997 r. deklarowa a
wol  wspó pracy transgranicznej w tym regionie. Sygnatariusze umowy
o utworzeniu Euroregionu �Niemen� za podstawowy cel przyj li pog bienie
wszechstronnej wspó pracy obszarów przygranicznych wchodz cych w zakres
porozumienia.

Po stronie polskiej w sk ad euroregionu wesz y 130 gminy z województw
podlaskiego (77 gmin) i warmi sko-mazurskiego (26 gmin). Ogólny obszar
wspomnianych gmin wynosi 20544 km2, za  liczba mieszka ców 1190,2 tys.
osób.

Ze strony bia oruskiej w sk ad euroregionu wszed  obwód grodzie ski li-
cz cy 25200 km2 i 1 198,5 tys. mieszka ców, natomiast ze strony litewskiej �
powiaty Alytus i Mariampol o cznej powierzchni 9889 km2 i liczbie mieszka -
ców 401 tys. osób.

Polska cz  euroregionu ma wybitnie charakter turystyczny, poniewa
nie ma korzystnych warunków ani dla rozwoju rolnictwa, ani wi kszego prze-
mys u, który reprezentowany jest tylko przez ma e zak ady przemys owe, g ów-
nie bran y spo ywczej, drzewnej, meblarskiej, odzie owej. A zatem jest to
przemys  wybitnie lokalny, wykorzystuj cy miejscowe surowce i produkuj cy
przede wszystkim na w asne potrzeby regionu.

Przez polsk  cz  euroregionu przebiega tak e wa ny szlak komunika-
cji mi dzynarodowej, zwany potocznie Via Baltica. czy on bowiem Helsinki
przez Talin, Ryg , Kowno, Suwa ki z Warszaw  oraz po udniow  cz ci
Europy. A zatem polska cz  euroregionu spe nia wa n  funkcj  w rozwoju
krajowej i zagranicznej turystyki. Wynika to z du ej lesisto ci euroregionu oraz
urozmaiconej rze by terenu, a zw aszcza du ej liczby jezior, rzek, strumieni
i kana ów, tworz cych atrakcyjne i rozleg e systemy wodne przebiegaj ce
przez liczne rezerwaty i parki narodowe. Du e turystyczne zainteresowanie t
cz ci  euroregionu wi e si  tak e z faktem wyst powania na nim wielu
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ciekawych zabytków. Wspomnie  tu trzeba m.in. o redniowiecznych pokrzy-
ackich zamkach, gotyckich ko cio ach, barokowych zespo ach klasztornych

i innych zabytkach kultury materialnej, które przetrwa y do dzi  mimo licznych
wojen i zawieruch dziejowych.

Bia orusk  i litewsk  cz  euroregionu charakteryzuj  cechy podobne
do cz ci polskiej, tj. niewielki rozwój przemys u oraz sprzyjaj ce warunki
naturalne dla rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej.

Dla realizacji wielokierunkowych zada  dotycz cych zacie nienia wspó -
pracy transgranicznej powo ane zosta y formalne organy Euroregionu �Nie-
men�. S  nimi Rada Euroregionu, Prezydium, Sekretariat, grupy robocze oraz
Komisja Rewizyjna.

W pierwszym roku dzia alno ci euroregionu wydatki zosta y sfinansowa-
ne w 57 % z bud etu wojewody suwalskiego, w 23 % ze rodków Polsko-
Litewskiej Izby Gospodarczej i w 20 % ze rodków PHARE CBS. Wspomniane
wydatki przeznaczone zosta y g ównie na tworzenie struktur organizacyjnych
euroregionu. Szczegó owy program dzia ania Euroregionu �Niemen� opraco-
wywany jest przez zespó  naukowy Politechniki Bia ostockiej, który wygra
og oszony przez Komitet Bada  Naukowych konkurs w tej sprawie.

W programie uwzgl dniono mi dzy innymi to, e obszar ten ma szcze-
gólny zwi zek z Ba tykiem i ochron  jego wód, oraz to, e Suwalszczyzna
zosta a w czona do pa stw Morza Ba tyckiego korzystaj cych z pomocy
finansowej UE. Ponadto program w swoich za o eniach uwzgl dnia  ma roz-
wój istniej cej od 1996 r. Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której
do ko ca 2005 r. ma powsta  15 tys. nowych miejsc pracy.

2.3. Euroregion �Ba tyk�

Euroregion �Ba tyk� powsta  w wyniku podpisania wielostronnej umowy
w Malborku w dniu 22 lutego 1998 r. W podpisaniu porozumienia udzia  wzi li
przedstawiciele regionalnych i lokalnych w adz przygranicznych 6 pa stw
le cych nad Ba tykiem, tj. Polski, Danii, Litwy, otwy, Rosji i Szwecji. Sygna-
tariusze umowy za g ówny cel postawili sobie realizacj  wspólnych planów
rozwoju terenów przygranicznych poprzez likwidacj  dotychczasowych barier
hamuj cych owocn  wspó prac  na rzecz poprawy warunków ycia ludzi za-
mieszkuj cych obszar euroregionu.

Ze strony polskiej do Euroregionu �Ba tyk� nale y 68 gmin o cznej po-
wierzchni 11067 km2 i liczbie mieszka ców 1.777,1 tys. osób. Wspomniane
gminy znajduj  si  na terenie województwa pomorskiego (40 gmin), warmi -
sko-mazurskiego (27 gmin) i województwa zachodnio-pomorskiego (1 gmina).

Do Euroregionu �Ba tyk� przyst pi y:
 Ze strony du skiej hrabstwo Bornholm licz ce 598 km2 i 46 tys. mieszka -

ców;
 Ze strony litewskiej okr g k ajpedzki o cznej powierzchni 5750 km2 i liczbie

mieszka ców 416 tys. osób;
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 Ze strony otewskiej miasto i region Liepaja o powierzchni 3594 km2 i liczbie
mieszka ców 150 tys. osób;

 Ze strony rosyjskiej Obwód Kaliningradzki z miastami pasa nadmorskiego
o ogólnej powierzchni 15100 km2 i liczbie mieszka ców 930 tys. osób;

 Ze strony szwedzkiej województwa Blekinge, Kalmar i Kronberg o cznej
powierzchni 22000 km2 i liczbie mieszka ców 580 tys. osób.

Polska cz  Euroregionu �Ba tyk� jest bardzo atrakcyjna zarówno pod
wzgl dem gospodarczym, jak i turystyczno-krajoznawczym. Mieszcz  si  tu
bowiem wa ne o rodki miejsko-przemys owe: Gda sk, Gdynia, Elbl g, S upsk.
W o rodkach tych rozwijaj  si  przemys y: stoczniowy, petrochemiczny,
drzewny, papierniczy, maszynowy, przetwórstwa rolno-spo ywczego, farma-
ceutyczny, lekki. Region pe ni tak e wa n  rol  w systemie komunikacyjnym. Znaj-
duj  si  tu wa ne w z y komunikacyjne o randze krajowej i mi dzynarodowej.
Na szczególn  uwag  zas uguj  morskie porty handlowe obs uguj ce ró ne ga zie
transportu w relacjach pó noc-po udnie Europy.

Malownicze krajobrazy wybrze a ba tyckiego i pojezierzy, liczne jeziora
otoczone lasami, atrakcyjne szlaki wodne, du a liczba rezerwatów i parków
krajobrazowych oraz zabytków kultury materialnej � to walory euroregionu,
które przes dzi y o tym, e jest on jednym z najwi kszych regionów turystycz-
nych w Polsce.

Ludno  du skiej cz ci euroregionu z g ównym miastem Ronne, utrzy-
muje si  z rolnictwa, rybo ówstwa oraz turystyki. Wyspa Bornholm w centralnej
swej cz ci poro ni ta jest lasami, natomiast na po udniu ma liczne pla e.
W pó nocnej cz ci wyspy wyst puj  postrz pione urwiska górskie. Wydoby-
wany jest tu m.in. granit i gliny kaolinowe, stanowi ce bogactwo naturalne
Bornholmu.

Litewska cz  euroregionu, z g ównym miastem K ajped , nale y do dobrze
rozwini tych pod wzgl dem gospodarczym. Posiada przemys y: stoczniowy, rybny,
drzewny, papierniczy oraz chemiczny. Ponadto osi ga du e korzy ci z portu han-
dlowego i rybackiego. Nadmorskie po o enie oraz liczne zabytki kultury materialnej
sprzyjaj  rozwojowi turystyki w tym regionie.

Rosyjska cz  euroregionu, z miastami Kalingrad, Sowietsk, Gusiew
i Ba tyjsk, stanowi enklaw  oddzielon  od terytorium Rosji. Jej walorem jest to,
e ma najkrótsze po czenia z krajami Europy Zachodniej, a wi c mo e sta-

nowi  cenny przyczó ek zapewniaj cy Rosji wspó prac  z tymi pa stwami.
Jest to szczególnie mo liwe ze wzgl du na to, e funkcjonuje tu specjalna
strefa ekonomiczna.

Cz  szwedzka euroregionu jest atrakcyjna pod wzgl dem gospodar-
czym, poniewa  jest to obszar o d ugiej tradycji przemys owej. Dzia aj  tu
mi dzy innymi takie zak ady, jak: Telecom, Ericsson, Volvo, ABB, Saab, Sca-
nia, IKEA. Wyst puj  w nim tak e zak ady przemys ów: rybnego, rolnego,
papierniczego, drzewnego, meblarskiego, szklarskiego i inne.
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O konieczno ci wspó pracy w ramach Euroregionu �Ba tyk� przemawia
ponadto fakt eksploatacji przez Szwecj  elektrowni atomowej, stanowi cej
szczególne zagro enie dla s siaduj cych regionów.

Szwedzka cz  euroregionu ma tak e dobrze rozwini t  sie  komuni-
kacyjn  (obejmuj c  transport drogowy, kolejowy, promowy i lotniczy), zapew-
niaj c czno  z ca ym krajem i z zagranic . Ta cz  euroregionu ma tak e
cenne i atrakcyjne walory turystyczno-krajoznawcze wykorzystywane przez
krajowych i zagranicznych turystów.

Dla realizacji celów i zada  nakre lonych umow  o utworzeniu Eurore-
gionu �Ba tyk� powo ane zosta y statutowe jego organy: Rada Euroregionu,
Prezydium, Sekretariat oraz grupy robocze.

3. Euroregiony na granicy po udniowej

3.1. Euroregion �Glacensis�

Pocz tki dzia a  zwi zanych z podpisan  5 grudnia 1996 r. w Hradec
Kralove umow  o utworzeniu euroregionu pogranicza Czech, Moraw i Ziemi
K odzkiej nosz cego nazw  �Glacensis�2 si gaj  pierwszych miesi cy 1992 r.

Umowa podpisana zosta a mi dzy Stowarzyszeniem Gmin Ziemi K odz-
kiej a Regionalnym Stowarzyszeniem do Spraw Wspó pracy Pogranicza
Czech, Moraw i Ziemi K odzkiej.

Euroregion po stronie polskiej obj  17 gmin województwa dolno l skie-
go o cznej powierzchni 1902 km2 i ogólnej liczbie mieszka ców 198,8 tys.
osób, za  po stronie czeskiej � kilkana cie gmin po o onych na terenie 7 po-
wiatów Sudetów rodkowych i Wschodnich. Euroregion �Glacensis� jest typo-
wo turystyczny.

Po polskiej stronie euroregionu jest wiele parków krajobrazowych, rezer-
watów przyrody i terenów specjalnie chronionych. Na wyró nienie zas uguj
Góry Sto owe, na obszarze których znajduj  si  m.in. park narodowy oraz park
krajobrazowy i 4 rezerwaty. Równie  na terenie Gór Bystrzyckich i Orlickich
znajduje si  atrakcyjny rezerwat oraz projektowany jest park krajobrazowy.

Ponadto na obszarze Masywu nie nika znajduje si  park krajobrazowy
i 5 rezerwatów. Pomnikami przyrody w polskiej cz ci euroregionu s  tak e:
Wielkie Torfowisko Batorowskie, Wodospad rzeki Wilczki oraz g boka jarowa
dolina tej rzeki w Mi dzygórzu, rezerwat le ny �Cisowa Góra� i inne.

Po polskiej stronie znajduje si  równie  wiele uzdrowisk wykorzystuj -
cych du e zasoby wód mineralnych. Wymieni  tu trzeba m.in.: Kudow  Zdrój,
Duszniki Zdrój, L dek Zdrój, Polanic  Zdrój, D ugopole Zdrój itp. Region posiada
tak e wiele obiektów kultury materialnej oraz ciekaw  architektur . Dotyczy to
zarówno miast (K odzko, Bystrzyca K odzka, Mi dzygórz), jak i mniejszych
jednostek osadniczych, zw aszcza sanatoryjnych i uzdrowiskowych.

2 Nazwa �Glacensis� ma historyczny rodowód wywodz cy si  ze redniowiecznego aci skiego
okre lenia Ziemi K odzkiej.
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Po stronie czeskiej znajduj  si  tak e malownicze krajobrazy górskie
i podgórskie. Ich dodatkowymi walorami jest dobre zagospodarowanie tury-
styczne, sprzyjaj ce rozwojowi turystyki krajowej i zagranicznej. Mimo tego
podstaw  gospodarki po stronie czeskiej jest przemys , zw aszcza przemys y:
maszynowy, w ókienniczy, spo ywczy i drzewny. Dotyczy to zw aszcza miast
powiatowych: Trutnow, Nachod, Rychnow nad Kneznou, Usti nad Orlici, �urn-
perk, Jesenik, Hradec Kralove itp. W regionach górskich natomiast dominuje
turystyka i wypoczynek.

Dla realizacji celów okre lonych w porozumieniu o ponadgranicznej
wspó pracy rejonu Sudetów rodkowych i Wschodnich powo ane zosta y for-
malne organy Euroregionu �Glacensis�, którymi s : Rada Euroregionu, Sekre-
tariat, Komisja Rewizyjna oraz grupy robocze. Siedzib  euroregionu jest
K odzko oraz Rychnow nad Kneznou.

Wspó praca transgraniczna napotyka na liczne trudno ci (niedogodno ci
w przekraczaniu granic, s aba kondycja finansowa podmiotów gospodarczych,
dekapitalizacja infrastruktury, brak systemowej ochrony rodowiska, zw aszcza
w miejscowo ciach uzdrowiskowych itp.), mimo to daje si  zauwa y  pewne
pozytywne w tym zakresie dzia ania. Do pozytywów zaliczy  nale y mi dzy
innymi odbywaj ce si  od kilku ju  lat we wrze niu i pa dzierniku Polsko-
Czeskie Dni Kultury Chrze cija skiej, anga uj ce znaczne rzesze mieszka -
ców po obu stronach granicy. Warto podkre li , e w ramach tych Dni odby o
si  ju  ponad 150 imprez, a w roku 1998 by y nawet dofinansowane przez Uni
Europejsk  z funduszy PHARE-Credo. Pog bieniu wspó pracy transgranicznej
s u y tak e wydawany miesi cznik �Ziemia K odzka � Od Kladskeho Pomezi-
Glatzer Bergland�, w którym publikowane s  liczne artyku y polskich i czeskich
autorów na temat Euroregionu �Glacensis�.

3.2. Euroregion �Pradziad�

Euroregion � Pradziad� utworzony zosta  2 lipca 1997 r. w wyniku podpi-
sania w tym dniu w czeskiej miejscowo ci Jesenik dwustronnej umowy.
W imieniu strony polskiej umow  podpisa o Stowarzyszenie Rozwoju Gmin
Dorzecza Osob ogi oraz Unia Turystyczna Ziemi Nyskiej, za  w imieniu strony
czeskiej � Stowarzyszenia Miast i Gmin powiatów Bruntal, Jesenik i Sumperk.

W sk ad euroregionu po stronie polskiej wesz o 12 gmin z województwa
opolskiego o cznej powierzchni 1613 km2 i ogólnej liczbie mieszka ców 214,4 tys.
osób, natomiast po stronie czeskiej  gminy trzech ww. powiatów o cznej po-
wierzchni 2465 km2 i liczbie mieszka ców 128 tys. osób.

Euroregion ten ma wybitnie charakter uzdrowiskowo-turystyczny. Prze-
mys  natomiast spe nia funkcj  uzupe niaj c .

Po stronie polskiej przemys  skoncentrowany jest w miastach, w szcze-
gólno ci w Nysie, b d cej najwi kszym w tej cz ci regionu miastem. Prze-
mys  reprezentowany jest g ównie przez zak ady przemys u maszynowego,
spo ywczego, obuwniczego, w ókienniczego, drzewnego itp..
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Jednak walory naturalne tej cz ci euroregionu oraz liczne zabytki kultu-
ry materialnej i dobrze rozwini ta sie  komunikacyjna przes dzaj  o jego
turystyczno-uzdrowiskowym charakterze.

Czeska cz  euroregionu le ca w pa mie Gór Opawskich i Jesioników
(z najwy szym szczytem Pradziad (1491 m.), od którego nazw  przyj  ca y euro-
region) ma doskona e warunki dla rozwoju turystyki. Wynika to z faktu, e wyst pu-
j ce tu malownicze stoki górskie poro ni te iglastymi lasami s  bardzo dobrze
zagospodarowane pod wzgl dem turystycznym. W regionie tym ponadto istnieje
wiele róde  wód mineralnych wykorzystywanych przez liczne uzdrowiska (Karlova
Studanka, Lazne Jesenik, Lipova Lazne) dzia aj ce tu ju  od XIX wieku. Spotka  tu
mo na tak e wiele atrakcyjnych obiektów kultury materialnej. W regionie tym istnieje
ponadto dobrze rozwini ta sie  komunikacyjna, co dodatkowo sprzyja w pe nieniu
przez t  cz  euroregionu funkcji turystyczno-uzdrowiskowych. Mimo przyj cia
w porozumieniu typowych dla wszystkich euroregionów celów i zada . Euroregion
�Pradziad� ma odmienn  struktur . Organami euroregionu s  bowiem: Parlament
oraz Prezydium Euroregionu. Ponadto wyst puje szereg organów euroregionu
dzia aj cych równolegle w ka dej ze stron. Dotyczy to: Walnych Zgromadze , Rad
polskiej i czeskiej cz ci euroregionu, Komisji Rewizyjnych, Sekretarzy, grup robo-
czych realizuj cych zadania zlecone przez Rad .

Ka da ze stron ma odr bn  siedzib . Polska strona euroregionu ma sie-
dzib  w powiatowym mie cie Prudniku, natomiast strona czeska  w mie cie
Bruntal. Pog bieniu wspó pracy transgranicznej s u  mi dzy innymi organi-
zowane w Prudniku Mi dzynarodowe Targi Przedsi biorczo ci i Rzemios a
INTERREGION.

3.3. Euroregion �Silesia�

Podpisanie umowy o utworzeniu polsko-czeskiego Euroregionu �Silesia�
nast pi o dnia 20 wrze nia 1998 r. w czeskiej miejscowo ci Opawa. W podpi-
saniu umowy udzia  wzi li przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Dorzecza
Górnej Odry oraz Stowarzyszenia Wspó pracy Czesko-Polskiej l ska Opaw-
skiego.

Euroregion �Silesia� obj  po stronie polskiej 14 gmin województwa opol-
skiego i l skiego o cznej powierzchni 1247 km2 i ogólnej liczbie mieszka -
ców 240,2 tys. osób, za  po stronie czeskiej tylko 6 gmin o cznej powierzchni
222 km2 i liczbie mieszka ców 119 tys. osób. Strona polska ma charakter
przemys owo-rolniczy. Na bazie bogatych z ó  naturalnych wyst puje tu prze-
mys  wydobywczy. Ponadto w tej cz ci euroregionu wyst puj  przemys y:
metalurgiczny, maszynowy, chemiczny, spo ywczy, w ókienniczy, mineralny
itp. Dobrze rozwini te jest tak e rolnictwo, które dostarcza produkty do bezpo-
redniego spo ycia oraz surowce dla miejscowego przemys u spo ywczego.

W euroregionie wyst puje wiele wód powierzchniowych, poniewa  poza
Odr  z jej dop ywami, tj. Opaw , Psin  i Olz  s  tak e liczne zbiorniki powyro-
biskowe oraz stawy. Miasta euroregionu maj  ciekaw  architektur  oraz wiele
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zabytków pochodz cych z XII  XIV wieku, stanowi cych przedmiot zaintere-
sowania licznych rzesz turystów zwiedzaj cych region.

Strona czeska ma tak e dobrze rozwini ty przemys . Dominuj  tu prze-
mys y: maszynowy, papierniczy, farmaceutyczny, tekstylny meblowy itp.

Wa n  rol  gospodarcz  na tym obszarze spe niaj  tak e rolnictwo i le-
nictwo. W tej cz ci euroregionu znajduje si  ponadto wiele interesuj cych

zabytków historycznych: ko cio ów, klasztorów, zamków, pa aców i innych.
obiektów kultury materialnej. Najwi cej zabytków znajduje si  w Opawie.
W mie cie tym ma tak e siedzib  najm odszy w Republice Czeskiej Uniwer-
sytet l ski.

Podstawowym celem utworzonego euroregionu by o podejmowanie
wspólnych dzia a  dla zrównowa onego rozwoju regionu oraz zbli enia jego
mieszka ców i instytucji. Realizacj  tego celu zapewni  maj  powo ane for-
malne organy Euroregionu �Silesia�. S  nimi: Rada Euroregionu, Prezydium,
Komisja Rewizyjna, Sekretariat euroregionu oraz grupy robocze. Niezb dne
rodki na dzia alno  euroregionu maj  pochodzi  ze sk adek cz onkowskich,

z dotacji, darowizn i innych róde .

3.4. Euroregion � l sk Cieszy ski�

Euroregion � l sk Cieszy ski� utworzony zosta  22 kwietnia 1998 r.
w wyniku podpisania polsko-czeskiej umowy. Stron  polsk  reprezentowa o
Stowarzyszenie Rozwoju i Wspó pracy Regionalnej �Olza�, natomiast stron
czesk  � Regionalny Zwi zek Czesko-Polskiej Wspó pracy l ska Cieszy -
skiego.

W sk ad euroregionu ze strony polskiej wesz o 15 gmin z województwa
l skiego o cznej powierzchni 928 km2 i ogólnej liczbie ludno ci 297,4 tys.

osób, za  ze strony czeskiej � powiat Karwina i przygraniczna cz  powiatu
Frydek-Mistek o cznej powierzchni 600 km2 i liczbie mieszka ców 360 tys.
osób.

Euroregion � l sk Cieszy ski� ma walory turystyczno-krajoznawcze, mi-
mo e ma tak e rozwini ty przemys  i rolnictwo.

Po stronie polskiej przebiegaj  liczne malownicze górskie szlaki turystyczne.
Znajduje si  tu równie  tzw. Jezioro Gocza kowickie. Na obszarze tym tury ci mog
korzysta  z dobrze rozbudowanej bazy noclegowej oraz licznych obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych. Istniej  tu tak e ciekawe zabytki kultury materialnej oraz wiele
muzeów i izb regionalnych. Do najbardziej znanych miejscowo ci wczasowo-
uzdrowiskowych zaliczy  nale y Wis  i Ustro  oraz tzw. beskidzk  trójwie ,
tj. Istebn , Jaworzynk  i Koniaków. Wis a s ynie z organizowanych imprez folklory-
stycznych w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Atrakcj  tego regionu jest mi -
dzy innymi to, e w gminie Chybie znajduje si  unikalna placówka PAN zajmuj ca
si  nowoczesn  hodowl  ryb.

Przez Cieszyn, wa ny dla euroregionu o rodek miejsko-przemys owy, prze-
biega mi dzynarodowa droga cz ca pó nocn  cz  Europy z po udniem.
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W Cieszynie mie ci si  tak e Filia Uniwersytetu l skiego, nadaj c temu granicz-
nemu miastu rang  o rodka akademickiego.

Czeska cz  euroregionu charakteryzuje si  podobnymi do polskiej cz ci
walorami naturalnymi. Wykorzystane zosta y one w pe ni dla rozwoju turystyki.
Sprzyja temu bardzo dobre turystyczne zagospodarowanie regionu.

Równie  po stronie czeskiej wyst puj  liczne zabytki w postaci histo-
rycznych ko cio ów, zamków, pa aców, drewnianych chat góralskich itp. Atrak-
cj  turystyczn  stanowi  tak e dzia aj ce na tym terenie muzea. Na uwag
zas uguj : Muzeum Huty i Druciarni w Boguminie, Muzeum Ziemi Cieszy skiej
w Czeskim Cieszynie, Muzeum Górnictwa w Petrvaldzie i inne.

Strona czeska posiada do  bogate zasoby surowców naturalnych, zw asz-
cza w gla kamiennego na obszarze Zag bia Ostrowsko-Karwi skiego. Surowce
te wykorzystywane s  przez miejscowy przemys . W mie cie Karwina dzia a
uniwersytet zapewniaj c euroregionowi pracowników z wy szym wykszta ce-
niem.

Podpisane porozumienie za podstawowy cel przyj o zacie nienie
wspó pracy transgranicznej oraz popieranie wszystkich dzia a , które prowa-
dz  do przyst pienia Polski i Czech do Unii Europejskiej. Organami Euroregio-
nu � l sk Cieszy ski� s  wy cznie: Rada i Sekretariat Euroregionu. Rada
Euroregionu mo e powo ywa  sta e lub tymczasowe grupy robocze, nie sta-
nowi ce jednak organów euroregionu. W ramach wspólnych dzia a  eurore-
gion realizuje 3 projekty finansowania z funduszu PHARE CREDO, tj.:
 aktywizacj  agencji przygranicznych w regionie l ska Cieszy skiego

(Inforeg 2000),
 strategi  rozwoju turystyki wokó  zbiorników wodnych: Terlicko i eromanice

oraz Gocza kowice,
 system tras rowerowych w ca ym euroregionie (Regiotour).

Nale y przypomnie , e na budow  w euroregionie oko o 600 km dróg
rowerowych otrzymano z PHARE dotacj  w wysoko ci 295 tys. ECU.

3.5. Euroregion �Tatry�

Zawarta w dniu 26 sierpnia 1994 r. w Nowym Targu umowa o utworzeniu
transgranicznego zwi zku Euroregion �Tatry� uwie czy a d ugotrwa e w tym
zakresie negocjacje mi dzy Samorz dami Rzeczypospolitej Polskiej i Republi-
ki S owackiej, które wspomnian  umow  podpisa y.

W sk ad euroregionu po stronie polskiej wesz o 18 gmin z województwa
ma opolskiego o ogólnej powierzchni 1952 km2 i liczbie mieszka ców 245 tys.
osób, natomiast po stronie s owackiej � 63 miejscowo ci z 9 powiatów o cz-
nej powierzchni 6572 km2 i liczbie mieszka ców ponad 223 tys. osób. Eurore-
gion �Tatry�, ze wzgl du na jego górskie po o enie, ma wybitnie charakter
turystyczno-wypoczynkowy.

Po stronie polskiej g ówne atrakcje to przede wszystkim Tatry i Pieniny
z Prze omem Dunajca i Zalewem Czorszty skim. Bogate zasoby wód mineral-
nych s  podstaw  funkcjonowania w tej cz ci euroregionu wielu uzdrowisk.
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W ród nich na szczególn  uwag  zas uguj : Rabka, Szczawnica i Muszyna.
Uzdrowiskowy charakter ma tak e Zakopane. Dodatkowymi turystycznymi
atrakcjami s  znajduj ce si  na terenie tego regionu zamki (Czorsztyn i Nidzi-
ca) oraz liczne zabytkowe ko cio y i budowle. Osobliwo ci  regionu jest rów-
nie  kultywowany przez liczne zespo y ludowe folklor góralski.

Po stronie s owackiej znajduje si  tak e wiele walorów turystycznych.
Znajduj  si  tu bowiem najwy sze szczyty Tatr i Karpat. Atutem tego regionu
jest jego turystyczne zagospodarowanie, charakteryzuj ce si  dobrze rozbu-
dowan  baz  noclegow  oraz us ugow . Wa nymi o rodkami turystyczno-
wypoczynkowymi w tej cz ci euroregionu s  niew tpliwie takie miejscowo ci,
jak: Stary Smokowiec, Tatrza ska omnica oraz rejon Jeziora Szczyrbskiego.
Miejscowo ci te uznawane s  tak e za zimowe centrum turystyczne i sporto-
we, poniewa  znajduj  si  tu liczne trasy narciarskie, wyci gi i skocznie.
Do atrakcji turystycznych s owackiej cz ci euroregionu zaliczy  nale y tak e
udost pnione turystom jaskinie (Lodowa, Bielska, Demianowska), liczne zam-
ki, dobrze zachowane zabytkowe miasta i wsie oraz du e rzeki (Wag, Orawa,
Poprad) z zaporami tworz cymi wi ksze akweny, wykorzystywane przez wod-
niaków i w dkarzy.

Podstawowym celem utworzonego Euroregionu �Tatry�, zgodnie z przy-
j tym statutem jest tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju wspó pracy
obszarów przygranicznych Polski i S owacji, w szczególno ci w zakresie
ochrony rodowiska, powietrza i wód, wykorzystania walorów turystycznych,
wypoczynkowych i lecznictwa.

Oficjalnymi organami euroregionu s : Kongres, Rada Euroregionu, Ko-
misja Rewizyjna, 2 Sekretarzy oraz komisje robocze.

W dotychczasowej wspó pracy transgranicznej odnotowano osi gni cia,
mi dzy innymi w dziedzinach kultury i ochrony rodowiska. Na przyk ad w roku
1995 odby y si  w Polsce Dni Kultury S owackiej, a rok pó niej w S owacji Dni
Kultury Polskiej. W roku 1997 natomiast odby y si  dni kultury Euroregionu
�Tatry�.

Je li chodzi o ochron rodowiska, to w roku 1997 opracowano projekt
odnowy szlaku turystycznego Szczyrbskie Jezioro � Rysy oraz wydano opinie
w sprawie nowych przej  granicznych i turystycznych.

Szanse na o ywienie wspó pracy transgranicznej euroregion wi e
z funduszem PHARE, z którego ma otrzyma  dofinansowanie na realizacj
projektów dotycz cych rozwoju ró nych dziedzin spo eczno-ekonomicznych Euro-
regionu �Tatry�.

3.6. Euroregion � Karpacki�

Porozumienie o utworzeniu Zwi zku Mi dzyregionalnego pod nazw  Eu-
roregion �Karpacki� podpisano w dniu 14 lutego 1993 r. w Debreczynie. Udzia
w tym akcie wzi li przedstawiciele w adz terytorialnych Polski, S owacji, W gier
i Ukrainy.
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W sk ad Euroregionu �Karpackiego� ze strony polskiej wesz o 180 gmin
z województw ma opolskiego i podkarpackiego o cznej powierzchni 18686
km2 i ogólnej liczbie mieszka ców 2375,5 tys. osób. S owack  cz  eurore-
gionu stanowi  kraj koszycki i preszowski o obszarze 10459 km2 zamieszkiwa-
nym przez 1 111 tys. osób. Ze strony w gierskiej do euroregionu wesz o
5 okr gów o cznej powierzchni 28639 km2 i liczbie mieszka ców 2 609 tys.
osób. Po stronie ukrai skiej w sk ad euroregionu wesz y 4 obwody o po-
wierzchni 56600 km2 i liczbie mieszka ców 6 430 tys. osób. Ch  przyst pie-
nia do Euroregionu �Karpaty� wyrazi a tak e Rumunia, proponuj c do wspó -
pracy transgranicznej 5 okr gów o cznej powierzchni 27104 km2 i ogólnej
liczbie mieszka ców 2 274 tys. osób. Wniosek Rumunii zosta  pozytywnie
rozpatrzony przez Rad  Euroregionu na posiedzeniu w dniach 29-30 kwietnia
1997 r. W rezultacie tego Rumunia zosta a przyj ta w charakterze cz onka
zwyczajnego.

Polska cz  euroregionu ma wybitnie przemys owo-rolniczy charakter.
W przemy le dominuj  ga zie wykorzystuj ce miejscowe surowce. Wymieni
tu nale y przede wszystkim przemys y: szklarski, wydobywczy, przetwórstwa
ropy naftowej, chemiczny, drzewny, lotniczy, maszynowy, spo ywczy. Wa n
rol  gospodarcz  spe nia tak e rolnictwo i le nictwo oraz turystyka wykorzy-
stuj ca urozmaicony krajobraz tej cz ci euroregionu, jak równie  znajduj ce
si  tu liczne zabytki i pomniki kultury. Przez polsk  cz  euroregionu przebie-
ga wa ny szlak komunikacyjny cz cy Zachodni  Europ  z Ukrain .

Na terenie polskiej cz ci euroregionu dzia a równie  wiele placówek
kulturalnych i o wiatowych, w tym kilka wy szych uczelni.

S owacka cz  euroregionu ma tak e dobrze rozwini ty przemys ,
zw aszcza ci ki. Ponadto wyst puj  tu takie przemys y, jak chemiczny, lekki,
spo ywczy itp.

Przez euroregion przebiega wiele wa nych szlaków komunikacyjnych
o znaczeniu mi dzynarodowym, w tym zw aszcza cz cych Polsk  z W grami
i pa stwami ba ka skimi oraz Europ  Zachodni  z Ukrain .

Pó nocno-wschodnia cz  s owackiego euroregionu ma równie  ko-
rzystne warunki dla rozwoju turystyki ze wzgl du na wyst puj ce tu górzyste
tereny oraz dobre ich zagospodarowanie. Koszyce, najwi ksze w tej cz ci
euroregionu miasto, stanowi  wa ne centrum kulturalno-o wiatowe. Dzia a tu
m.in. Uniwersytet im. P.Safarika.

W gierska cz  euroregionu jest uprzemys owiona. Dominuj  tu prze-
mys y: hutniczy, chemiczny, maszynowy, wydobywczy, energetyczny, mate-
ria ów budowlanych, spo ywczy. Wa n  rol  w tej cz ci euroregionu odgrywa
tak e rolnictwo. Uprawia si  tu nie tylko ro liny zbo owe, ale równie  winogro-
na, papryk , pomidory itp. Ponadto dobrze jest tu rozwini ta hodowla
oraz sadownictwo. Region posiada sprawny system komunikacyjny, w tym
dogodne mi dzynarodowe po czenia drogowe i kolejowe.

Ukrai ska cz  euroregionu posiada liczne bogactwa naturalne wyko-
rzystywane przez dobrze rozwini ty przemys . Do najwa niejszych ga zi
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zalicza si  tu przemys y: rodków transportu, maszyn rolniczych, sprz tu me-
dycznego, drzewny, lekki, spo ywczy.

Produkcja rolnicza specjalizuje si  w uprawach warzyw i winoro li oraz
hodowli zwierz t. Wa ne znaczenie gospodarcze maj  tak e lasy wyst puj ce
g ównie na Zakarpaciu. Przez t  cz  euroregionu przebiegaj  wa ne szlaki
komunikacyjne, w tym o znaczeniu mi dzynarodowym. Mieszcz ce si  tu
liczne instytucje naukowe i kulturalne sprawiaj , e ukrai ska cz  euroregio-
nu spe nia w tych dziedzinach wa n  rol . Na przyk ad lwowskie instytucje
naukowe i kulturalne maj  znaczenie ogólnokrajowe. Podobn  rang  maj
wy sze uczelnie dzia aj ce w Iwanofrankowsku i w Czerniowcach.

Rumu ska cz  euroregionu le ca we wschodnich Karpatach nie ma
zwartego terytorialnego charakteru, ani jednolitego profilu gospodarczego.
W okr gu Bihor wydobywa si  boksyty i rud elaza, za  w pozosta ych okr -
gach istniej  tradycyjne ga zie przemys ów, tj. maszynowego, rodków trans-
portu, w ókienniczego, metalowego, drzewnego, spo ywczego.

W najwi kszym mie cie Satu Mare dzia aj  liczne o rodki kultury i nauki
nadaj ce miastu rang  centrum kulturalno-o wiatowego euroregionu.

Powo aniu Euroregionu �Karpackiego� przy wieca  jeden zasadniczy cel,
a mianowicie pog bienie wspó pracy transgranicznej mi dzy cz onkami zwi z-
ku w dziedzinach okre lonych statutem. S u y  temu maj  formalne formy
organizacyjne euroregionu, tj. Rada Zwi zku, Przewodnicz cy Rady, Dyrektor
Wykonawczy oraz komisje robocze.

Euroregion od 1995 r. ma swój bud et, tworzony g ównie ze sk adek
cz onków zwi zku. Na obszarze tym powsta a specjalna fundacja wspieraj ca
rozwój Euroregionu �Karpackiego�. Euroregion uzyska  tak e bezzwrotn
pomoc ze rodków Rockefeller Brothers Fund oraz Institute for East-Weast
Studies. Ma otrzyma  równie  dofinansowanie z tzw. Funduszy Ma ych Pro-
jektów Euroregionalnych PHARE na realizacj  przedsi wzi  zwi zanych
z uprawnieniami przej  na granicach polsko-s owackiej i polsko-ukrai skiej.
Zacie nieniu wspó pracy transgranicznej s u y  maj  mi dzy innymi organizo-
wane od kilku ju  lat imprezy targowe. Du ym zainteresowaniem ciesz  si
g ównie Kro nie skie Targi Euroregionalne �Kontakt� oraz Targi w Rzeszowie,
Miszkolcu i Nyiregyhaza. Imprezom targowym towarzysz  cz sto seminaria
i szkolenia oraz imprezy kulturalne i sportowe z udzia em euroregionalnej
spo eczno ci. Szczególn  rol  spe niaj  Seminaria Pedagogiczno-O wiatowe
oraz Stowarzyszenie Uniwersytetów Euroregionu �Karpackiego�. Stanowi  one
wa ne formy spotka  nauczycieli ró nych narodowo ci, od których zale y
w znacznym stopniu kszta towanie ogólnej opinii na temat wspó pracuj cych
stron. Dzi ki zaanga owaniu nauczycieli w wielu szko ach wy szych i rednich
powstaj  kluby Euroregionu �Karpackiego�, popularyzuj ce w ród m odzie y
ide  wspó pracy transgranicznej. Zacie nia si  wspó praca na ró nych odcin-
kach ycia gospodarczego i spo ecznego, np. Podkarpacka Izba Gospodarcza
rozpocz a wspó prac  z Izbami Gospodarczymi Lwowa, Micha owic
oraz Koszyc. Wspó pracuj  tak e ze sob  regionalne urz dy i instytucje, do-
starczaj c niezb dnych danych informacyjnych o sytuacji euroregionu.
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W euroregionie organizuje si  wiele imprez kulturalnych o zasi gu mi -
dzynarodowym. Na szczególn  uwag  zas uguj  festiwale folklorystyczne �Eurofolk�
oraz Festiwal Kultury Karpackiej, integruj ce euroregion.

4. Próba okre lenia kierunków prointegracyjnej polityki we wspó pracy
transgranicznej

Niniejsza cz  artyku u zosta a przygotowana w oparciu o analiz  dzia-
alno ci euroregionów na ca ym pograniczu Polski.

Uwzgl dniaj c dotychczasowe trendy rozwojowe euroregionów dzia aj -
cych na polskich pograniczach, a w szczególno ci stawiane im nowe zadania
w zwi zku z przyspieszeniem wst pienia Polski do Unii Europejskiej, wydaje
si  konieczne podj cie w trybie pilnym wielokierunkowych dzia a , zwracaj c
uwag  przede wszystkim na konieczno :
 zacie niania i pog biania wspó pracy transgranicznej na wszystkich szcze-

blach, poczynaj c od o rodków naukowo-badawczych i wy szych uczelni,
na bezpo rednich kontaktach mieszka ców euroregionów ko cz c,

 o ywienia gospodarczego terenów przygranicznych na ogó  zacofanych
ze wzgl du na ich peryferyjne po o enie w stosunku do rozwini tych regio-
nów centralnych,

 komplementarnego rozwoju struktur gospodarczych wspó pracuj cych
regionów, zapewniaj cy zrównowa ony ich poziom ekonomiczny, zw asz-
cza zmniejszenie bezrobocia oraz wzrost poziomu ycia mieszka ców euro-
regionów,

 przebudowy struktury ga ziowej na rzecz przyspieszonego rozwoju prze-
mys ów efektywnych a zarazem przyjaznych dla rodowiska,

 ograniczenia dzia alno ci przemys ów wydobywczego i energetycznego,
podaj c je wnikliwej kontroli pod wzgl dem stopnia zagro enia ekologicz-
nego,

 zorganizowania euroregionalnego, zintegrowanego systemu energetyczne-
go i ciep owniczego,

 rekultywacji nieu ytków i zagro onych obszarów le nych oraz rozwoju
rolnictwa, zw aszcza produkcji ekologicznej, ciesz cej si  popytem na ca ym
wiecie, szczególnie w bogatych pa stwach UE,

 zwi kszenia dost pno ci komunikacyjnej poprzez rozwój i modernizacj
taboru oraz infrastruktury transportowej, zw aszcza sieci dróg ko owych,
i kolejowych oraz terminali i centrów logistycznych pod k tem sprawnej ob-
s ugi rosn cych dynamicznie przewozów krajowych i mi dzynarodowych,

 zag szczenia i modernizacji przej  granicznych, szczególnie na granicy
wschodniej maj cej si  sta  w nied ugim ju  czasie równie  granic  UE,

 rozwoju us ug handlowo-turystycznych zwi zanych z gwa townym wzrostem
ruchu przygranicznego oraz turystyki mi dzynarodowej, poprzez rozbudow
i modernizacj  istniej cej sieci handlowo-gastronomicznej oraz bazy nocle-
gowej, w czaj c w to równie  tzw. agroturystyk ,
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 poprawy sytuacji mieszkaniowej poprzez wspieranie ró nych form budow-
nictwa mieszkaniowego oraz dzia alno ci remontowej zapewniaj cej utrzy-
manie i modernizacj  istniej cej substancji mieszkaniowej,

 rozbudowy i modernizacji urz dze  komunalnych zapewniaj cych miesz-
ka com nie tylko pe ne zaopatrzenie w wod  pitn  i ciep , ale tak e od-
prowadzenie cieków i odpadów komunalnych, w czaj c w to równie  pe -
n  ich utylizacj  w euroregionalnych oczyszczalniach i spalarniach,

 dostosowanie liczby przedszkoli i szkó  podstawowych i rednich do liczby
uczniów nie tylko w uj ciu globalnym, ale i przestrzennym maj c na uwadze
ograniczenie promienia dowozu dzieci do wspomnianych placówek o wia-
towych,

 rozwoju us ug s u by zdrowia g ównie poprzez zwi kszenie liczby personelu
medycznego w istniej cych ju  o rodkach zdrowia,

 zwi kszenia liczby placówek kultury powszechnej, w tym zw aszcza: kin,
teatrów, bibliotek, muzeów itp.,

 uproszczenia przepisów umo liwiaj cych sprawne przekraczanie granicy
mieszka com euroregionów,

 o ywienia wymiany ró nych grup spo ecznych, w tym przede wszystkim
m odzie y, która dzi ki lepszemu poznaniu wspólnej historii, j zyka, kultury
i zwyczajów mieszka ców yj cych po obu stronach granicy zapewni  mo-
e d ugotrwa y wzrost mi dzynarodowej i mi dzyludzkiej przyja ni,

 ochrony rodowiska, jako dobra ogólnospo ecznego poprzez wspólne opra-
cowywanie planów regionalnych i przestrzennych, dotycz cych zw aszcza
lokalizacji wielkich inwestycji oraz systemowego monitorowania istniej cych
zak adów pod wzgl dem wielko ci i uci liwo ci zanieczyszczania gruntów,
wód i atmosfery z tytu u prowadzonej dzia alno ci produkcyjnej,

 usprawnienia systemu informatycznego, w tym zw aszcza uszczegó owienia
danych statystycznych dotycz cych podstawowych dzia alno ci euroregio-
nów, jako warunku stosowania nowoczesnych i skutecznych metod ich pro-
wadzenia pod wzgl dem wypracowania wy szej efektywno ci ekonomicz-
nej,

 wzmocnienia bezpiecze stwa wewn trznego euroregionów poprzez zacie-
nienie wspó pracy s u b porz dkowych i policyjnych dzia aj cych po obu

stronach granicy,
 zwi kszenia rodków pomocowych UE w finansowaniu wa nych dla euro-

regionów przedsi wzi  inwestycyjnych oraz pe nej realizacji programów
spo eczno-ekonomicznych, jakie postawi y przed sob  euroregiony w podpi-
sanych statutach.

5.  Podsumowanie

Wspó praca transgraniczna w euroregionach, mimo szerokiego jej zakre-
su przedmiotowego oraz wzgl dnie du ej swobody w tym zakresie, nie mo e
by  prowadzona przez adn  ze stron w sposób ywio owy, lecz musi by
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podporz dkowana ogólnym interesom oraz celom strategicznym pa stwa
polskiego.

Chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpiecze stwa narodowego,
g ównie poprzez kszta towanie wzgl dnej równowagi i wspó zale no ci ró -
nych interesów spo ecznych oraz likwidowania uk adów dominacji politycznej
i spo eczno-gospodarczej pa stw wspó pracuj cych z polskimi cz ciami
euroregionów.

Reasumuj c, stwierdzi  nale y, e realizacja wymienionych wcze niej
kierunków polityki wspó pracy transgranicznej stwarza realne podstawy dyna-
micznego rozwoju polskich Euroregionów, a tym samym obiektywne przes anki
rozszerzenia i pog bienia wspó pracy transgranicznej oraz przyspieszenia
wej cia Polski w sk ad Unii Europejskiej. Do wysuni cia takiego stwierdzenia, -
upowa nia mnie fakt, e generalne cele, jakie postawi y przed sob  polskie
Euroregiony s  zbie ne z zasadniczymi celami Unii Europejskiej. Dzi ki temu
osi gni cie za o onych celów przez Euroregiony, stanowi  b dzie równocze-
nie powa ny krok na drodze Polski do pe nej integracji europejskiej.

Trzeba bowiem pami ta , e Euroregiony stanowi  integraln , a zara-
zem istotn  cz  polskiej gospodarki narodowej, rzutuj c na wzrost jej ogól-
nych wyników ekonomicznych.
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