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Zmodernizowany budynek MGOK w Wilamowicach 

 

  
Festiwal Święta Lata w Rajeckich Teplicach 
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 PROJEKT: 

 
   MODERNIZACJA OŚRODKÓW KULTURY  

   W WILAMOWICACH I RAJECKICH TEPLICACH  

   Z PRZEZNACZENIEM NA WSPÓŁPRACĘ MIEDZYNARODOWĄ 

Partner Wiodący: Gmina Wilamowice  

Partner Projektu: Miasto Rajecké Teplice 

Temat 2.2:  Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego:  209 188,91 € 

 
Opis projektu: 

Gmina Wilamowice i Miasto Rajeckie Teplice od 1997 roku 

aktywnie współpracują realizując przedsięwzięcia polegające m.in. 

na wymianie doświadczeń samorządowców, wymianie młodzieży, 

promocji dziedzictwa kulturowego, organizacji przedsięwzięć 

kulturalnych, turystycznych czy sportowych. Kolejnym etapem tej 

współpracy była realizacja wspólnego projektu mającego na celu 

m.in. zwiększenie znaczenia i pogłębienie wiedzy o bogactwie 

kulturalnym i krajobrazowym obszarów pogranicza polsko-

słowackiego.  

W ramach projektu, po obu stronach granicy zrealizowano zarówno 

działania inwestycyjne jak i przedsięwzięcia miękkie promujące 

współpracę i tradycję. Działania projektu po stronie polskiej 

polegały m.in. na termomodernizacji budynku Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Kultury, głównego obiektu o znaczeniu kulturalnym 

w Wilamowicach, a także centrum spotkań organizowanych 

w ramach umowy partnerskiej między gminną Wilamowice 

i Miastem Rajeckie Teplice, adaptacji garderoby dla Zespołu 

Regionalnego, zakupie mebli oraz akordeonów. W Rajeckich 

Teplicach, sala konferencyjna wyposażona została m.in. w sprzęt 

do prezentacji multimedialnej. Promocja projektu miała miejsce 

m.in. podczas konferencji „Poznajmy się lepiej” w trakcie 

Festiwalu Święta Lata, przyciągającej rzesze mieszkańców 

i turystów do Rajeckich Teplic. Realizację projektu zakończono 

w styczniu 2011 r. współpraca partnerów trwa… 

 

więcej na stronie: http://gmina.wilamowice.pl 

 

Zdjęcia: MGOK Wilamowice 



                                                                                

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou  

z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Festival sviatok leta v Rajeckých Tepliciach 

 

Fotografie: Gmina Wilamowice 

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  

POL’SKO – SLOVENSKÁ  REPUBLIKA  

2007-2013 
 

 

  PROJEKT: 

 

 MODERNIZÁCIA CENTRA KULTÚRY  

VO WILAMOWICIACH A ODDELENIA KULTÚRY MESTA RAJECKÉ TEPLICE  

NA ÚČELY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 

Vedúci partner: Gmina Wilamowice 

Projektový partner: Mesto Rajecké Teplice 

Oblast` podpory 2.2: Ochrana kultúrneho a prírodného 

dedičstva  

 

Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja:  209 188,91 € 

 
Popis projektu:  

Obec Wilamowice a mesto Rajecké Teplice od 1997 roku 

aktívne spolupracujú pri realizácii aktivít, ktoré sú založené 

okrem iného na: výmene skúseností samosprávnych orgánov, 

výmene mládeže, propagácii kultúrneho dedičstva, 

organizácii kultúrnych, turistických a športových podujatí. 

Ďalšou dôležitou etapou tejto spolupráce bola realizácia 

spoločného projektu, ktorého cieľom je okrem iného 

prehĺbenie vedomostí o kultúrnom a prírodnom dedičstve 

poľsko-slovenskej pohraničnej oblasti.   

V rámci projektu na obidvoch stranách hranici boli 

realizované investične aktivity a aj mäkké aktivity, ktoré 

poporujú spoluprácu a tradíciu. Aktivity projektu na poľskej 

strane boli založené najmä na termomodernizácii budovy 

mestského a obecného kultúrneho strediska, ktorá je kultúrne 

najvýznamnejšou budovou vo Wilamowicach, a taktiež 

centrum stretnutí organizovaných v rámci partnerskej zmluvy 

medzi obcou Wilamowice a mestom Rajeckie Teplice, 

adaptácia krojov pre regionálnu skupinu, kúpa nábytku a 

akordeónov. V Rajeckých Tepliciach sa vybaví konferenčnú 

sálu v zariadenia pre multimediálne prezentácie, laptop, 

obrazovku a klimatizačné zariadenia. Projekt sa propagovalo 

okre iného počas konferencie „Lepšie sa zoznámme“ počas 

Festivalu sviatok leta, ktorý priťahuje obyvateľov a 

návštevníkov do Rajeckých Teplíc. Realizácia projektu bola 

zakončená v januári 2011, spolupráca partnerov pokračuje...  

 

 

 


