Wydarzenie roczne Programu Interreg Polska – Słowacja w ramach obchodów
Europejskiego Dnia Współpracy z udziałem członkiń KGW-ST w Pisarzowicach
6 października Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvojavidiekaSlovenskej Republiky i Wspólny Sekretariat Techniczny Programu
Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 zaprosili na Wydarzenie Roczne Programu połączone z
obchodami Europejskiego Dnia Współpracy.
Wydarzenie to miało charakter plenerowy i odbyło się w pięknej scenerii Vratnej Doliny, wśród
szczytów Małej Fatry i Gór Kisuckich w miejscowości Terchová u podnóża pomnika Juraja Janosika .
Do udziału zaproszeni byli sympatycy Programu, partnerzy projektowi oraz turyści i mieszkańcy
okolicznych gmin.
Rozpoczęło się ono o godzinie 11:00 oficjalnym przywitaniem uczestników przez przedstawicieli
polskich i słowackich władz krajowych, lokalnych i regionalnych, występem artystycznym oraz
prezentacją Programu Interreg Polska – Słowacja. O godzinie 11:30 przedstawione zostały
interaktywne prezentacje rezultatów projektów przez partnerów z Polski i Słowacji. Były to m. innymi
występy zespołów ludowych, warsztaty kulinarne,które prowadzone były przez członkinie KGW-ST
z Pisarzowic i panie wraz z młodzieżą z Czorsztyna, wystąpienia osobowości pogranicza oraz
prezentacja polskich i słowackich atrakcji turystycznych. Od samego południa zaproszeni goście
udzielali wywiadów indywidualnych. Między godziną 13:00 a 17:00 nastąpiła część warsztatoworekreacyjna podczas której uczestnicy mieli okazje skorzystać ze strefy profilaktyki i zdrowia, strefy
dla dzieci oraz warsztatów tanecznych i kulinarnych. Panie z Czorsztyna serwowały swoje tradycyjne
potrawy; m. innymi; grochówka, placki ziemniaczane pieczone na blasze ,smarowane masłem oraz
Haluszki z serem i boczkiem ,natomiast nasze panie z Koła „Strażniczki Tradycji” prowadząc
warsztaty pokazywały jak robi się kluseczki śląskie, a podawane były z usmażonym boczkiem i
ziołami. Nie zabrakło też domowego smalcu z cebulką, ogórkiem kiszonym ( tegoroczne przetwory) i
chlebem z rodzimej piekarni. Odbyły się również pokazy w mobilnym planetarium oraz prezentacje
projektów. Na godzinę 16:00 organizatorzy przewidzieli projekcje filmów o Janosiku w wersji
polskiej i słowackiej w Muzeum Juraja Janosika w Terchovej.
Na głównej scenie prezentowane były również projekty realizowane w ramach Programu, w tym
projekt „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL”,
wdrażany przez śląskiego partnera – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA.
Wydarzenie zakończyło się przy udziale muzycznym DJ o godzinie 18:00.
Panie z naszego Koła miały także czas na spędzeniu go w wyśmienitej atmosferze w promieniach
cudownego jesiennego słońca, otulającego miejscowość Terchova i zabarwiając kolorowo liściaste
pagórki i góry. Skorzystały z wędrówki pod pomnik Juraja Janosika, podziwiały występy zespołów
ludowych oraz uczestniczyły w wielu innych atrakcjach plenerowych.
Program Interreg Polska – Słowacja jest, obok Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska,
jednym z dwóch programów współpracy transgranicznej dostępnych dla partnerów z województwa
śląskiego. Tematyka realizowanych projektów dotyczy ochrony, wzmocnienia i rozwoju głównego
potencjału obszaru, tj. dziedzictwa naturalnego i kulturowego, usprawnienia infrastruktury drogowej
czy podejmowania działań z zakresu transportu oraz edukacji i uczenia się przez całe życie.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na warsztaty do Terchovej. Jesteśmy dumne, że mogłyśmy być
przedstawicielkami naszej miejscowości Pisarzowice, Gminy Wilamowice, Powiatu Bielskiego i
Województwa Śląskiego.
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