
 

 

European cooperation co-financed 

The Wilamowice commune was once again on the list of selected applications for co-

financing from the EU program "Europe for Citizens", Action 2.1 Town Twinning. The 

project called "Solidarity in Partnership: social and intercultural cooperation - the key to 

European solidarity" will be implemented on 5.06.2020-8.06.2020. 

The main objective of our project is to support the activities of local government bodies and 

non-governmental organizations in developing and implementing a more rational partnership 

policy based on the principle of solidarity, which should unite all EU countries. During 

conceptual workshops, together we will develop the campaign "Solidarity in Partnership - 

social and intercultural cooperation - the key to European solidarity", which will emphasize 

the need for cooperation within the EU if we want to achieve common goals (social, 

economic, political). We will also develop a comprehensive agreement "Cultural Cooperation 

in the EU - Let's get to know our heritage" as a signpost for the development of cultural 

cooperation. The participants of the project will integrate with the local community during 

their joint participation in the Wilamowskie Śmiergusty, the main artistic and cultural event of 

our region. There will be a number of performances by bands, brass bands and music groups 

from partner communes as well as competitions and quizzes. Debates with Eurosceptics will 

aim at understanding their arguments and presenting rational counter-arguments. We will deal 

with antimigrant rhetoric. Together we will consider whether the exit from the EU is the only 

way to solve the problems of EU countries. During the debate we will confront the arguments 

concerning the future of the EU. Do we opt for disintegration, stabilisation or further 

integration of the EU? This will be important for us in view of the cooperation agreements we 

intend to conclude.We will make a film "Seniors and young people - together we build the 

future of the EU" presenting talks between seniors and young people about the future of the 

EU. Agreements in various thematic areas concluded during the project will show that thanks 

to solidarity action it is possible to successfully cooperate in shaping the future of the EU 

without antagonisms and cultural intolerance. 

Project partners: 

1. Kisújszállás Város Önkormányzata - Hungary 

2. Obec Horná Súča - Slovakia 

3. Mesto Rajecké Teplice - Slovakia 

4. Obec Kunerad - Slovakia 

5. Městský úřad Dolní Benešov - Czech Republic 

6. Grad Županja - Croatia 

7. Grad Klanjec - Croatia 

 



 

Współpraca europejska dofinansowana 

Gmina Wilamowice znalazła się po raz kolejny na liście wybranych wniosków do 

dofinansowania z unijnego programu „Europa dla Obywateli”, Działanie 2.1 Partnerstwo 

Miast. Projekt pod nazwą „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa 

współpraca - kluczem do europejskiej solidarności” realizowany będzie w dniach 5.06.2020-

8.06.2020.  

Głównym celem naszego projektu jest wspieranie działań organów samorządu lokalnego i 

organizacji pozarządowych w opracowywaniu i wdrażaniu bardziej racjonalnej polityki 

partnerstwa opartej na zasadzie solidarności, która powinna zjednoczyć wszystkie kraje UE. 

Podczas warsztatów koncepcyjnych wspólnie opracujemy kampanię „Solidarność w 

partnerstwie - współpraca społeczna i międzykulturowa - klucz do solidarności europejskiej”, 

która podkreśli potrzebę współpracy w ramach UE, jeśli chcemy osiągnąć wspólne cele 

(społeczne, gospodarcze, polityczne ). Opracujemy także kompleksową umowę „Współpraca 

kulturalna w UE - poznajmy nasze dziedzictwo” jako drogowskaz dla rozwoju współpracy 

kulturalnej. Uczestnicy projektu zintegrują się ze społecznością lokalną podczas wspólnego 

uczestnictwa w Wilamowskie Śmiergusty , główne wydarzenie artystyczne i kulturalne 

naszego regionu. Odbędą się występy zespołów, orkiestr dętych i zespołów muzycznych z 

gmin partnerskich, a także konkursy i quizy. Debaty z udziałem eurosceptyków będą miały na 

celu zrozumienie ich argumentów i przedstawienie racjonalnych kontrargumentów. Zajmiemy 

się retoryką antyimigrancką. Wspólnie zastanowimy się, czy wyjście z UE jest jedynym 

sposobem na rozwiązanie problemów krajów UE. Podczas debaty skonfrontujemy argumenty 

dotyczące przyszłości UE. Czy wybieramy rozpad, stabilizację czy dalszą integrację UE? 

Będzie to dla nas ważne ze względu na umowy o współpracy, które zamierzamy zawrzeć. 

Opracujemy film „Seniorzy i młodzi ludzie - razem budujemy przyszłość UE” prezentujący 

rozmowy seniorów i młodych ludzi na temat przyszłości UE. Osiągnięcia w różnych 

obszarach tematycznych zawarte podczas projektu pokażą, że dzięki działaniom 

solidarnościowym możliwa jest skuteczna współpraca w kształtowaniu przyszłości UE bez 

antagonizmów i nietolerancji kulturowej. 

Partnerzy projektu: 

1.Miasto Kisújszállás - Węgry 

2. Miasto Horná Súča - Słowacja 

3. Miasto Kunerad - Słowacja  

4. Miasto Rajecké Teplice - Słowacja 

5. Miasto Dolní Benešov - Republika Czeska 

6. Miasto Županja - Chorwacja 

7. Miasto Klanjec - Chorwacja 

 


