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Równo 23 lata temu zostały podpisane dokumenty założycielskie Euroregionu Śląsk
Cieszyński. Z tej okazji odbyła się wideokonferencja, na której w trakcie której rozmawiano o
przyszłości współpracy przygranicznej.

Polska siedziba Euroregionu Śląsk Cieszyński. Fot. mat. pras.

- Czasy, w których przyszło nam realizować współpracę czesko-polską od marca ubiegłego roku są
szczególnie trudne, wymagające i ciężkie. Bardzo często słyszymy - nawet nie w ostatnich dniach,
tygodniach, ale nawet miesiącach - że współpraca transgraniczna w całej Europie jest w coraz gorszej
kondycji. Chcielibyśmy właśnie porozmawiać o tym, w czym uczestniczymy, co przed nami i co moglibyśmy
zrobić lepiej - mówił Bogdan Kasperek, dyrektor Euroregionu.
Jednym z zaproszonych do dyskusji gości był Jan Olbrycht, europoseł oraz współzałożyciel organizacji łączącej polską i
czeską część Śląska Cieszyńskiego. - COVID przypomniał wszystkim instytucjom europejskim, ale również
mieszkańcom i gminom, że granice nie zniknęły. Wszyscy, którzy są zaangażowani od lat w działalność

euroregionu zdają sobie sprawę z tego, że współpraca transgraniczna nie jest czymś łatwym, bo odbywa się
między obiema stronami granicy - ktoś, kto się na tym nie zna powie, że ona zniknęła. Granica jednak nie
zniknęła zarówno w sensie prawnym, gospodarczym czy kulturowym. Chodzi jednak o to, aby działalność
euroregionów ma budować mosty zaufania, które są niezbędne dla całej Unii Europejskiej - podkreślał
polityk.
W trakcie wideokonferencji wypowiadał się też, między innymi, Janusz Pierzyna. - Dzisiaj mamy COVID, ale
wcześniejsza migracja też była problemem na granicach, szczególnie w Cieszynie. Myślę, że to wciąż za
krótki okres, żeby mówić, że coś złego się wydarzyło dla współpracy między poszczególnymi gminami. Jeśli
popatrzymy na historię Euroregionu, to w ciągu tych ponad 20 lat funkcjonowania zostały wypracowane
pewne standardy, doświadczenia, które podpatrują różne samorządy. W gminach zmieniają się wójtowie,
burmistrzowie czy prezydenci, ale współpraca jest kontynuowana - przekonywał wójt gminy Jasienica.
Pełny zapis wydarzenia dostępny jest poniżej:

Rozmowa o roli Euroregionu i współpracy transgranicznej w…

·

Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński was live Follow

Facebook Watch

Rozmowa o działaności Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz roli współpracy
transgranicznej w czasie epidemii COVID-19 z okazji Dnia Euroregionu
— at Euroregion Śląsk Cieszyński.
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Rocznicę Euroregionu skomentowali w mediach społecznościowych także niektórzy samorządowcy z regionu:
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