
Brenna & Bystrzyca jedna drużyna! 
Historia transgranicznej współpracy w pigułce!

Brenna & Bystřice jeden tým!
Historie přeshraniční spolupráce v kostce!



Gmina Brenna i Gmina Bystrzyca należące do Euroregionu Śląsk Cieszyński, są doskonałym przykładem współ-
pracy transgranicznej na szczeblu euroregionalnym. Obie Gminy współdziałają ze sobą i podejmują wspólnie 
przedsięwzięcia od 2013 r., kiedy to podpisaniem umowy partnerskiej, rozpoczęto wzajemną współpracę. 
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Historia transgranicznej współpracy w pigułce! - wydawca Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
 
Brenna 2018, nakład 1000 sztuk. 
Egzemplarz bezpłatny dostępny w:

- Informacji Turystycznej w Brennej, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
- Informacji Turystycznej w Bystrzycy, čp. 276, 739 95 Bystřice nad Olší

Historia transgranicznej współpracy w pigułce!
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Historie přeshraniční spolupráce v kostce!
Obce Brenna a Bystřice patřící do Euroregionu Těšínské Slezsko, jsou  skvělým příkladem  přeshraniční spolu-

práce na euroregionální úrovni. Obě obce vzájemně spolupracují  a  sta-noví si  společné záměry od roku 2013, 
kdy na základě podpisu partnerské dohody, začala vzájemná spolupráce.  

Společné projekty:
”Poznejme se  – navázání přeshraniční spolupráce obcí Brenna a Bystřice”.....................................................str. 5
”Sport pro všechny – zdraví pro každého”..............................................................................................................str. 7
„Polsko-česká Stezka zamilovaných”.......................................................................................................................str. 9
„Aktivně cestou ke zdraví”......................................................................................................................................str. 11
„Pumptrack pro každého!”.....................................................................................................................................str. 13
„Slezské Beskydy – společné dědictví”..................................................................................................................str. 15
„Sport spojuje generace”........................................................................................................................................str. 17
„Brenna & Bystřice jeden tým!”...............................................................................................................................str. 19

Historie přeshraniční spolupráce v kostce! - vydavatel Středisko propagace kultury a sportu obce Brenna

Brenna 2018, náklad 1000 ks. 
Exemplář zdarma k dostání v:

- Turistickém informačním centru v Brenné, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
- Turistickém informačním centru, Bystřice čp. 276, 739 95 Bystřice nad Olší
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Od września do grudnia 2013 roku Gmina Brenna realizowała projekt pn. ”Poznajmy się – nawiązanie współ-
pracy transgranicznej Gminy Brenna i Gminy Bystrzyca”. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska z Funduszu Mikroprojektów Eu-
roregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko zakładał nawiązanie współpracy z Gminą Bystrzyca w Republice 
Czeskiej.

W trakcie dziewięciu zaplanowanych w ramach projektu spotkań, urzędnicy mieli szansę wymienić się informa-
cjami w zakresie bezpieczeństwa, inwestycji, oświaty, kultury i sportu oraz pomocy społecznej. Uczestnicy projektu 
mieli również okazję do wymiany swoich doświadczeń, jak również możliwość nawiązania ścisłych kontaktów, 
które w przyszłości mogłyby zaowocować realizacją wspólnych działań. Zwiedzano placówki i miejsca, które  
z punktu widzenia każdej gminy, mają bezpośredni wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców obu 
gmin. Ten etap projektu pozwolił na określenie wspólnych płaszczyzn w zakresie potencjalnej współpra-
cy oraz różnic dzielących obie gminy, które mogą okazać się decydujące przy podejmowanych w przyszło-
ści działaniach. Dało to podstawę do opracowania dokumentu zatytułowanego „Program Współpracy”. 
4 grudnia 2013 roku dokument ten został zaprezentowany i uroczyście podpisany przez przedstawicieli obu Urzę-
dów – Panią Iwonę Szarek Wójta Gminy Brenna oraz Starostę Gminy Bystrzyca Pana Ladislava Olšara.

”Poznajmy się – nawiązanie współpracy transgranicznej 
Gminy Brenna i Gminy Bystrzyca”

Wnioskodawca: Gmina Brenna
Partner: Gmina Bystrzyca 
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Od září do prosince 2013 obec Brenna realizovala projekt pod názvem ”Poznejme se  – navázání přeshraniční 
spolupráce obcí  Brenna a Bystřice”. Cílem projektu spolufinancovaného z Operačního programu  Přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk 
Cieszyński bylo navázání spolupráce s obcí Bystřice z České republiky.

 V průběhu devíti plánových setkání v rámci projektu, měli úředníci šanci předat si  informace z oblasti bezpe-
čnosti, investic, vzdělávání, kultury a sportu a také sociální péče. Účastníci projektu měli příležitost předat si své 
zkušenosti, jako rovněž možnost  navázat úzké kontakty, které by mohly v budoucnu  vést k realizaci společných 
aktivit. Byla navštívena zařízení a místa, která z pohledu každé obce, mají přímý dopad na zlepšení  životních 
podmínek obyvatel obou obcí. Tato etapa projektu umožnila definovat společné možné oblasti  spolupráce  
a rozdíly odlišující obě obce, které  mohou být rozhodující v budoucnu při stanovení aktivit. Toto bylo základem 
k vytvoření dokumentu pod názvem „Program spolupráce”. 4. prosince 2013 byl tento dokument představen 
a slavnostně podepsán zástupci obou obcí – paní Iwoną Szarek starostkou obce Brenna a starostou obce Bystřice 
panem Ladislavem Olšarem.

”Poznejme se  – navázání přeshraniční spolupráce  
obcí  Brenna a Bystřice”

žadatel: Gmina Brenna
Partneři: Gmina Bystrzyca 
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CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000355

Głównym założeniem realizowanego od 01.07.2016 r. do 28.12.2017 r. projektu „Sport dla wszystkich - Zdrowie 
dla każdego” była intensyfikacja współpracy Gmin Brenna i Bystrzyca poprzez wdrożenie wspólnych działań 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym, wspólne promowanie aktywności fizycznej i idei „Sportu dla wszystkich” 
wśród mieszkańców gmin partnerskich oraz rozwijanie bazy sportowej obu samorządów. 

Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie poziomu wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania między 
społecznościami po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Obszarem, który niewątpliwie sprzyja tym zamierze-
niom jest właśnie sport, który buduje relacje polsko-czeskie w oparciu o pozytywne doświadczenia związane 
z uprawianiem różnych dyscyplin sportowych. Efektem realizowanych w projekcie działań, oprócz wykona-
nia nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, która pojawiła się w Górkach Wielkich i w Bystrzycy, są przede 
wszystkim wspólne, polsko-czeskie imprezy sportowe, warsztaty i zawody dla młodzieży. Inwestycje realizo-
wane na terenie obu gmin mają bowiem służyć budowaniu przestrzeni dla wspólnych działań mieszkańców,  
a w konsekwencji prowadzić do zacieśniania kontaktów, a także umożliwić promocję obu gmin jako otwartych 
dla różnorodnych działań sportowo-rekreacyjnych. 

W ramach projektu powstała również Partnerska Baza Sportu, pozwalajaca na informowanie miesz-
kańców o rozwijającym się zapleczu sportowym obu gmin oraz na promowanie aktywnego trybu 
życia. Baza atrakcji sportowych dostępna jest na stronach internetowych obu partnerskich gmin. 

”Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego”

Wnioskodawca: Gmina Brenna
Partnerzy: Gmina Bystrzyca i Ośrodek, Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
Wnioskowana kwota dofinansowana: 36.915,00 EUR
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CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000355

Hlavním cílem projektu „Sport pro všechny – zdraví pro každého” realizovaného  od 01.07.2016  do 28.12.2017 
bylo posílení spolupráce obcí Brenna a Bystřice prostřednictvím realizace společných sportovně rekreačních ak-
tivit, společné propagace pohybových aktivit a myšlenky „Sportu pro všechny” mezi obyvateli partnerských obcí   
a rovněž rozšiřování sportovního  zázemí obou samospráv. 

Realizace projektu umožnila zvýšit úroveň vzájemného poznávání se, porozumění a důvěry mezi komunitami 
po obou stranách polsko-české hranice. Oblastí, která  nepochybně  podporuje tyto záměry je právě sport, který  
vytváří polsko-české vztahy  založené na pozitivních zkušenostech  spojených s  provozováním různých sportovních 
disciplín. Výstupem realizovaných aktivit v rámci projektu, kromě vytvoření nové sportovně rekreační infrastruktury, 
která vznikla  v Górkach Wielkich a v Bystřici, jsou především společné polsko-české sportovní akce, workshopy 
a  soutěže pro mládež. Jelikož investice realizované v obou obcích mají sloužit k budování prostoru pro společné 
aktivity obyvatel, a následně vést k posílení kontaktů, a také umožnit  propagací obou obcí, otevřených pro 
různorodé sportovně rekreační aktivity. 

V rámci projektu vznikla rovněž  Partnerská sportovní databáze, umožňující informovat obyvatele 
o  rozšiřujícím se sportovním zázemí obou obcí a také  propagaci  aktivního životního stylu. Databáze 
sportovních aktrakcí je k dispozici na internetových stránkách obou partnerských obcí.

”Sport pro všechny – zdraví pro každého”

žadatel: Gmina Brenna
Partneři: Gmina Bystrzyca i Ośrodek, Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna

Požadovaná výše dofinancování : 36.915,00 EUR
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CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000353

Realizacja  projektu pozwoliła na intensyfikację współpracy Gmin Brenna i Bystrzyca poprzez 
wdrożenie wspólnych działań na rzecz zwiększenia popularności regionu poprzez większe wy-
korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. W efekcie wspólnych działań 
powstał szlak zakochanych - zbiór miejsc magicznych, pomysłów na spędzenie czasu we 
dwoje, prezentujący jednocześnie piękno Euroregionu Śląska Cieszyńskiego. 

 Szlak liczy aż 20 miejsc/atrakcji z terenu pogranicza:  Gmina Brenna: Krzyż Zakochanych 
pod Bukowym Groniem i Dwór Kossaków w Górkach Wielkich; Cieszyn: Wzgórze Zamkowe oraz 
Cieszyńska Wenecja; Goleszów: Tuł; Istebna: Koczy Zamek i kościół Świętego Krzyża; Ustroń: 
Równica; Skoczów: Kaplicówka; Wisła: Wodospad Niagara. Natomiast po czeskiej stronie znalazły się: Bystrzyca: 
kościół Podwyższenia Krzyża Świętego; Czeski Cieszyn: Park im. Adama Sikory; Górna Łomna: kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego; Dolna Łomna: Dolina Łomnej; Herczawa: drewniany kościół  Św. Cyryla i Metodego; Jabłonków: 
Park oraz Klasztor Elżbietanek; Nydek: Wielka Czantoria; Trzyniec: Wielki Jaworowy; Wędrynia: Piece Wapienne. 

Ponadto w ramach projektu odrestaurowano Krzyż Zakochanych, znajdujący się pod Bukowym Groniem 
w Brennej, którego odsłonięcie zorganizowano 10.06.2017 r., odbył się również 24.06.2017 r. - Bieg Zakochanych 
oraz 17.07.2017 r. i 12.08.2017 r. - Wieczorne Wycieczki do Krzyża Zakochanych. Materiały promocyjne dotyczące 
szlaku dostępne są w Informacjach Turystycznych Brennej i Bystrzycy.  

„Polsko-Czeski Szlak Zakochanych” 

Wnioskodawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
Partner: Gmina Bystrzyca 
Wnioskowana kwota dofinansowana: 16.363,18 EUR
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CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000353

Realizace  projektu umožnila posílit  spolupráci obcí  Brenna a Bystřice  prostřednictvím 
realizace společných aktivit  přispívajících ke zvýšení popularity regionu díky většímu využití 
potenciálu přírodních a kulturních zdrojů. Výsledkem společných aktivit je stezka zamilova-
ných - soubor kouzelných míst, nápadů na trávení času  ve dvou, ukazující současně krásu 
Euroregionu Těšínské Slezsko. 

 Stezka zahrnuje 20 míst /atrakcí  v pohraniční oblasti:  obec Brenna: Kříž zamilovaných pod 
Bukowym Groniem a  Dvůr Kossaków v Górkach Wielkich; Cieszyn: Zámecký vrch a také Cie-
szyńska Wenecja; Goleszów: Tuł; Istebna: Koczy Zamek a kostel Svatého Kříže; Ustroń: Równica; 
Skoczów: Kaplicówka; Wisła: Vodopád Niagara. Zatímco na české straně  se nacházejí: Bystřice: Kostel Povýšení  
svatého Kříže; Český Těšín: Park Adama Sikory; Horní  Lomná: Kostel Povýšení svatého Kříze; Dolní Lomná: Dolina 
Lomné; Hrčava: dřevěný kostel  Sv. Cyrila a Metoděje; Jablunkov: Park a  Klášter sester Alžbětinek; Nýdek: Velká 
Čantoryje; Třinec: Velký Javorový; Vendryně: Vápenné pece. 

Navíc v rámci projektu byl zrestaurován Kříž zamilovaných, nacházející se  pod Bukowym Groniem v Brenné, 
jehož odhalení  se konalo 10.06.2017, 24.06.2017 se rovněž uskutečnil – Běh zamilovaných a 17.07.17 a  12.08.17 
– Večerní výlety ke Kříži zamilovaných . Propagační materiály týkající se stezky jsou k dostání v Turistických infor-
mačních centrech v Brenné a v Bystřici.  

„Polsko-česká Stezka lásky”

žadatel: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
Partneři: Gmina Bystrzyca 

Požadovaná výše dofinancování : 16.363,18 EUR
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CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000336

Od września 2016 r., w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich realizowano projekt „Aktywnie 
w drodze po zdrowie”. Nadrzędną ideą całego przedsięwzięcia była integracja polsko-czeskiego pogranicza po-
przez działania związane z promowaniem aktywnego stylu życia. W porozumieniu z czeskim partnerem projektu, 
Szkołą Podstawową im. Stanisława Hadyny z Polskim Językiem Nauczania w Bystrzycy, za kwestie priorytetowe 
uznano wzmacnianie znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia.

W oparciu o powyższe założenia projektu zorganizowano lekcje pływania oraz trening narciarski z uczniami  
z partnerskiej szkoły w Bystrzycy. 22 lutego 2017 r., uczniowie obu szkół wzięli udział w zajęciach z narciarstwa 
biegowego, które były okazją do bliższego poznania się oraz integracji. Wychowankowie ZSP wraz z kolegami  
z Czech brali także udział we współzawodnictwie sportowym w szkole w Bystrzycy, podczas którego 18 maja 2017 
r., uczestniczyli w zajęciach z floorballu czyli tak zwanego unihoka oraz w zajęciach na basenie znajdującym się 
przy tamtejszej szkole.

Ponadto w ramach projektu 17 czerwca 2017 r., odbyła się wycieczka rowerowa do Bystrzycy, a 19 czerwca 
2017 r., nastąpiło uroczyste otwarcie „ścieżki zdrowia” przy ZSP w Górkach Wielkich, na którym  gościliśmy part-
nerów z czeskiej szkoły.

„Aktywnie w drodze po zdrowie”

Wnioskodawca: Gmina Brenna (ZSP Górki Wielkie)
Partner: Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Stanisława Hadyny z Polskim Językiem Nauczania w Bystrzyc
Wnioskowana kwota dofinansowana: 22.700,30 EUR
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CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000336

Od září 2016, v Komplexu Veřejných škol v Górkach Wielkich byl realizován projekt „Aktivně cestou ke zdraví”. 
Hlavní myšlenkou celého  projektu  byla integrace polsko-českého pohraničí prostřednictvím aktivit spojených  
s propagací aktivního životního stylu. Po dohodě  s českým partnerem projektu, Základní školou Stanisława Hady-
ny s polským jazykem vyučovacím v Bystřici, byla stanovena priorita: posílení významu fyzické aktivity pro zdraví. 

Na základě výše uvedené koncepce  projektu byly zorganizovány lekce plavání a rovněž  lyžařský výcvik  
s žáky z parterské školy v Bystřici.   22. února 2017 se  žáci obou škol zúčastnili  běhu na lyžích, který byl příležitostí 
lépe se poznat  a integrovat. Žáci KVŠ společně  s kamarády z Čech se také zúčastnili  sportovní soutěže ve škole  
v Bystřici, během níž 18. května 2017 hráli florbal  tzv. unihokej a rovněž  plavali v bazénu, který se nachází v blíz-
kosti místní školy.

Navíc v rámci projektu 17. června 2017, se uskutečnil cyklistický výlet do Bystřice, a 19. června 2017, došlo ke 
slavnostnímu otevření „stezky zdraví” u KVŠ v Górkach Wielkich, na kterém   jsme přivítali partnery z české školy.

„Aktivně cestou ke zdraví”

žadatel: Gmina Brenna
Partneři: Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice

Požadovaná výše dofinancování : 22.700,30 EUR
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CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000681

Gmina Brenna w 2017 r., pozyskała środki na realizację projektu pn. „Pumptrack dla 
każdego!”, podpisując umowę o dofinansowanie z Funduszem Mikroprojektów  Euro-
region Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko w ramach Programu Interreg V-A Republika 
Czeska-Polska 2014-2020. Projekt był wspólnie realizowany przez Gminę Brenna oraz 

czeską Gminę Bystrzyca. 
Realizacja projektu miała na celu intensyfikację współpracy Gmin Brenna i Bystrzyca poprzez wdrożenie wspól-

nych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym, wspólne promowanie aktywności fizycznej i idei sportu wśród 
mieszkańców gmin partnerskich oraz rozwijanie bazy sportowej obu samorządów. Efektem realizacji projektu trans-
granicznego było poszerzenie bazy sportowej w Gminie Brenna o profesjonalny tor rowerowy typu pumptrack.

Wykonany w Brennej tor, to zamknięta pętla bitumicznego pasma jezdnego wijącego się pośród połaci trawni-
ka na zróżnicowanych wysokościowo pagórkach i łukowych rampach, tworząca swoisty rodzaj rzeźby terenowej. 
Obiekt ten w innowacyjny i ciekawy sposób uzupełnia przestrzeń publiczną, a swoją formą zachęca do dokład-
niejszego zapoznania się z jego przebiegiem i ukształtowaniem.

Tor rowerowy typu pumptrack znajduje się w Brennej przy ulicy Góreckiej 224 (za boiskiem ORLIK) i jest ogól-
nodostępny. Z pumptracka można korzystać od świtu do zmierzchu z uwzględnieniem ciszy nocnej i warunków 
atmosferycznych. Obowiązkowy dla każdego korzystającego jest kask rowerowy. Szczegółowe warunki korzysta-
nia określa regulamin, umieszczony na terenie obiektu. 

„Pumptrack dla każdego!”

Wnioskodawca: Gmina Brenna
Partner: Gmina Bystrzyca 
Wnioskowana kwota dofinansowana: 36.627,68 EUR
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CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000681

Obec Brenna v roce 2017, získala prostředky na realizaci projektu pod názvem „Pumptrack pro každého!”, na 
základě podpisu smlouvy o dofinancování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński  
v rámci  Programu Interreg V-A Česká republika-Polská republika 2014-2020. Projekt byl společně realizován obcí 
Brenna a  českou obcí  Bystřice. 

Realizace projektu měla za cíl  posílit spolupráci  obcí  Brenna a Bystřice prostřednictvím  realizace společných 
sportovně rekreačních aktivit, společné propagace  fyzické aktivity  a myšlenky sportu mezi obyvateli partner-
ských obcí  a také  rozvoj sportovní základny obou samospráv. Výsledkem realizace přeshraničního projektu bylo 
rozšíření  sportovní základny v obci Brenna o profesionální  cyklistickou dráhu typu pumptrack.

Vytvořená dráha v Brenné, je uzavřená smyčka  asfaltového jízdního pásu, který se vine mezi travnatou plo-
chou  na různě vysokých  pahorcích a klenutých rampách, vytvářejíc tak jakýsi druh terénního reliéfu. Toto zařízení 
inovativním a zajímavým způsobem doplňuje veřejné prostranství, a svojí formou  povzbuzuje k  důkladnějšími 
seznámení s jeho průběhem  a tvarem.

Cyklistická dráha typu pumptrack se nachází v Brenné, ulice Górecka 224 (za hřištěm ORLIK) a je volně 
přístupná. Pumtack je přístupný od úsvitu do soumraku s ohledem na noční klid a atmosférické podmínky. Pro 
každého uživatele je povinná cyklistická helma. Podrobné podmínky používání jsou v provozním řádu, umístěném 
v prostorách zařízení. 

„Pumptrack pro každého!”

žadatel: Gmina Brenna
Partneři: Gmina Bystrzyca 

Požadovaná výše dofinancování : 36.627,68 EUR
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CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000680

Projekt „Sport łączy pokolenia” realizowany był od 01.02.2017r. do 30.09.2017r. W ramach projektu zapla-
nowano działania pozwalające na intensyfikację współpracy Gmin Brenna i Bystrzyca, budowę nowych  
i pogłębianie istniejących relacji, szczególnie wśród seniorów i dzieci, po obu stronach granicy. Wdrożenie wspól-
nych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym, wspólne promowanie aktywności fizycznej i idei: Sportu 
dla wszystkich, wśród mieszkańców gmin partnerskich oraz rozwijanie bazy sportowej obu samorządów pozwo-
liło na podniesienie poziomu wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania między społecznościami po obu 
stronach granicy polsko-czeskiej. Rozbudowa gminnej infrastruktury o nowe atrakcje sportowe (strefa sportowo 
- rekreacyjna w Brennej Centrum oraz Senior Petanque Park w Bystrzycy) jest traktowana w kategoriach tworze-
nia podstaw dla rozwoju współpracy partnerskiej, budowania przestrzeni dla wspólnych działań mieszkańców,  
a w konsekwencji prowadzi do zacieśniania kontaktów, wzmocnienia lokalnych zasobów ludzkich, a także pro-
muje obie gminy jako otwarte dla różnorodnych działań sportowo-rekreacyjnych.

W ramach strefy sportowo - rekreacyjna w Brennej Centrum powstała m.in. siłownia zewnętrzna, huśtawka 
oraz zorganizowano szereg imprez integracyjnych, natomiast w Bystrzycy powstał m.in: Senior Petanque Park, 
zorganizowano szereg gier dla dzieci i seniorów oraz zajęcia z hipoterapii. 

„Sport łączy pokolenia”

Wnioskodawca: Gmina Brenna
Partnerzy: Gmina Bystrzyca i Ośrodek Poromocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna 
Wnioskowana kwota dofinansowana: 19.644,15 EUR

14



CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000680

Projekt „Sport spojuje generace” byl realizován od 01.02.2017 do 30.09.2017.  V rámci  projektu byly napláno-
vány aktivity  umožňující posílení spolupráce obcí Brenna a Bystřice, vytváření  nových a prohlubování existujících 
vazeb, zvláště mezi seniory a dětmi, po obou stranách hranice. Realizace společných sportovně rekreačních 
aktivit, společná propagace fyzické aktivity a myšlenky: Sportu pro všechny, mezi obyvateli partnerských obcí   
a rovněž rozvoj sportovní databáze obou samospráv umožnilo zvýšit úroveň vzájemného poznávání se, porozu-
mění a důvěry mezi komunitami na obou stranách polsko-české hranice. Rozšíření obecní infrastruktury o nové 
sportovní atrakce (sportovně rekreační zóna v Brenné Centru a také Senior Petanque Park v Bystřici) je  vnímáno 
z hlediska tvorby základů pro rozvoj partnerské spolupráce, vytváření prostoru pro společné aktivity obyvatel, a v 
důsledku vede  k posílení kontaktů, posílení místních lidských zdrojů, a také propaguje obě obce  jako otevřené  
pro různé sportovně rekreační aktivity.

V rámci sportovně rekreační zóny v Brenné Centru vznikla mimo jiné  venkovní posilovna, houpačka a rovněž  
bylo uspořádáno množství integračních akcí, zatímco v Bystřici vznikl mj.: Senior Pentaque Park, kde bylo připra-
veno množství her pro děti a seniory a také lekce hipoterapie. 

„Sport spojuje generace”

žadatel: Gmina Brenna
Partneři: Gmina Bystrzyca i Ośrodek Poromocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna 

Požadovaná výše dofinancování: 19.644,15 EUR
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Projekt Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo pozwoli na stworzenie wspólnego, polsko-czeskie-
go produktu turystycznego w oparciu o komplementarne zaplecze infrastrukturalne udostęp-
niające dziedzictwo Beskidu Śląskiego. Termin realizacji projektu przypada na lata 2017 i 2018. 
Poprzez realizację działań projektu zostanie wykonana rewitalizacja dwóch budynków – po pol-
skiej stronie zabytkowego Domu Katolicko-Ludowego, który obecnie będzie funkcjonował jako 
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”, natomiast po stronie czeskiej - budynku kina, które teraz będzie 
działało jako centrum kultury i informacji „MUZ-IC”. Budynki tworzą razem nieinstytucjonalne, 

transgraniczne Centrum Dziedzictwa Beskidu Śląskiego czyli dwa tematycznie powiązane oddziały w Brennej  
i Bystrzycy, które prezentują dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Beskidu Śląskiego. Wspólne dziedzictwo pre-
zentowane będzie w obu budynkach na powstałych, również w ramach transgranicznego projektu, wystawach 
stałych i czasowych. Ekspozycje prezentują  kulturę ludową górali beskidzkich, w tym również związaną z cyklami 
pór roku lub wykorzystaniem motywów przyrodniczych w kulturze tradycyjnej, a także roślinność Beskidów będącą 
elementem inspirującym obrzędowość górali. Lokalne nazwy ziół, a także rodzima beskidzka roślinność, odnoszą 
odbiorcę wystaw do świąt, obrzędów i uroczystości, a niejednokrotnie i do praktyk magicznych, które stanowią 
przyczynek do poznania kultury, gwary, tradycji i folkloru Beskidu Śląskiego. Połączone wspólnym tematem, dwa 
oddziały Centrum Dziedzictwa Beskidu Śląskiego są zarówno początkiem i końcem tras przechodzących przez 
masyw Beskidu Śląskiego. Na trasach łączących Przytulię i MUZ-IC znajdują się atrakcje turystyczne (trzy po stronie 
polskiej oraz trzy po czeskiej), umożliwiające zapoznanie się z dziedzictwem Beskidu kompleksowo.

CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000328

„Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo”

Wnioskodawca: Gmina Brenna
Partnerzy: Gmina Bystrzyca i Ośrodek, Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
Wnioskowana kwota dofinansowana: 1.692.803,82 EUR
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CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000328

Projekt Slezské Beskydy – společné dědictví umožní vytvořit společný, polsko-český turistic-
ký produkt  na základě komplementárního infrastrukturního zázemí zpřístupňujícího dědictví 
Slezských Beskyd. Termín realizace projektu – roky 2017 a 2018. Prostřednictvím realizace aktivit 
projektu bude provedena revitalizace  dvou budov  – na polské straně historického Katolicko-
lidového   domu, který nyní bude  fungovat jako Beskydský dům bylin „Przytulia”, zatímco  na 
české straně – budovy kina, které nyní bude fungovat jako kulturní a  informační centrum „MUZ-
IC”. Budovy společně tvoří neinstitucionální, přeshraniční Centrum dědictví Slezských Beskyd čili 

dva tématicky spojené oddíly v Brenné a v Bystřici, které prezentují kulturní a přírodní dědictví Slezských Beskyd. 
Společné dědictví  

bude prezentováno v obou budovách na vytvořených, rovněž v rámci přeshraničního projektu, stálých expo-
zicích a periodických výstavách. Expozice představují lidovou kulturu beskydských horalů,   související s  cykly ro-
čních období nebo využítím přírodních motivů v tradiční kultuře, a také beskydské vegetace, která je inspirujícím 
prvkem pro zvyky horalů. Místní názvy bylin, a také  původní beskydská vegetace, přenášejí účastníka výstav  do 
období svátků, obřadů a oslav, a nejednou i  do světa magie, jež přispívají k poznávání kultury, nářečí, tradic  
a folklóru Slezských Beskdy. Spojené společným tématem, dva oddíly Centra dědictví Slezských Beskyd jsou  záro-
veň začátkem i koncem tras  vedoucích  přes  masiv Slezských Beskyd. Na trasách, které spojují  Przytulii i MUZ-IC 
se nacházejí  turistické atrakce (tři na polské straně a tři  na české straně), umožňující komplexně poznat dědictví 
Beskyd.

„Slezské Beskydy  - společné dědictví”

žadatel: Gmina Brenna
Partneři: Gmina Bystrzyca i Ośrodek, Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna

Požadovaná výše dofinancování : 1.692.803,82 EUR
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CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001310

Przedmiotem projektu była kontynuacja integracji i współpracy pomiędzy mieszkańcami pogranicza polsko-
czeskiego gmin: Brenna i Bystrzyca. Dzięki organizacji wspólnych działań i wydarzeń integracyjno-sportowych raz 
jeszcze partnerskie gminy udowodniły swoją jedność w działaniu pro sportowym i pro ekologicznym. Tym samym 
realizacja projektu wpłynęła na zwiększenie intensywności współpracy społeczności w regionie przygranicznym, 
podniesienie poziomu wzajemnego poznania oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy społecznościami z obu stron 
granicy. 

W ramach projektu w Brennej postała strefa sportowa m.in. z kręgielnią zewnętrzna, stołami do tenisa stołowe-
go, boiskiem do unihokeja oraz stołami do gry w szachy i chińczyka. Po czeskiej stronie powstało boisko sportowe 
do gry w siatkówkę plażową oraz plac zabaw dla najmłodszych. Dodatkowo w ramach projektu zorganizowano 
spotkania o charakterze pro ekologicznym, informujące mieszkańców i uczestników projektu o tym jak ważna  
i unikatowa jest przyroda naszych gmin. Symbolem współpracy i troski o ekologię było posadzenie kilkudziesięciu 
drzew w Bystrzycy oraz jednego „Drzewa współpracy” w Brennej przez uczestników projektu.

„Brenna & Bystrzyca jedna drużyna!”

Wnioskodawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
Partner: Gmina Bystrzyca 
Wnioskowana kwota dofinansowana: 39.712,00 EUR
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CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001310

Předmětem projektu bylo pokračování v integraci a spolupráci mezi obyvateli polsko-českého pohraničí obcí: 
Brenna a Bystřice. Díky organizaci společných aktivit a integračně sportovních akcí,  partnerské obce ještě jed-
nou prokázaly svoji  jednotu v oblasti sportovní a ekologické činnosti. Tím pádem realizace projektu měla vliv na  
posílení spolupráce  komunity v přeshraničním regionu, zvýšení úrovně  vzájemného poznávání se  a navazování  
kontaktů mezi komunitami z obou stran hranice. 

V rámci projektu v Brenné vznikla  sportovní zóna mj.: s venkovním bowlingem, stoly pro stolní tenis, florbalo-
vých hřištěm a také stoly pro šachy a hru Člověče nezlob se! Na české straně vzniklo sportovní hřiště pro  plážový 
volejbal a hřiště pro děti. Navíc v rámci  projektu, se uskutečnila setkání, informující obyvatele a účastníky pro-
jektu o tom, jak  důležitá a jedinečná je příroda našich obcí. Symbolem spolupráce a péče o ekologii bylo to, že  
účastníci projektu  vysadili několik stromů v Bystřici a rovněž jeden „Strom spolupráce” v Brenné.

„Brenna & Bystřice jeden tým!”

žadatel: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
Partner: Gmina Bystrzyca 

Požadovaná výše dofinancování: 39.712,00 EUR
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