Projekt „Węgrów – Święciany – Valsolda – trzy miasta, ta sama Europa”
został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu
„Europa dla obywateli”
Dotyczy działania 1, poddziałania 1.1
„Spotkania mieszkańców miast partnerskich”
Udział: projekt umożliwił spotkanie 3960 obywateli, z których 50 pochodziło z miasta Święciany (Litwa, LT),
10 z miasta Valsolda (Włochy, IT), 3900 z miasta Węgrowa (Polska, PL).
Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Węgrowie (Polska) w dniach od 07/08/2014 do 11/08/2014.
Krótki opis:
Dzień 1 - 07/08/2014 – poświęcono na przyjazd, zakwaterowanie i przywitanie zaproszonych uczestników warsztatów
muzycznych (orkiestry dętej z Litwy – 40 osób) - kolacja powitalna, spotkanie z władzami miasta i przedstawicielami orkiestry
z Węgrowa (10 osób), omówienie programu pobytu, wymiana doświadczeń w prowadzeniu orkiestr dętych.
Dzień 2 - 08/08/2014 - poświęcono na warsztaty muzyczne Orkiestr Dętych (cz.I i II-łącznie 6h) dla 70 osób w sali
Węgrowskiego Ośrodka Kultury (WOK) w oparciu o przygotowany i przesłany wcześniej repertuar poszczególnych partnerów.
Wymiana doświadczeń i wypracowanie programu wspólnego koncertu.
Przyjazd i zakwaterowanie delegacji oficjalnych z Włoch (10 osób) i Litwy (10 osób).
Następnie spotkanie z mieszkańcami miast partnerskich nt. postrzegania Unii i zaangażowania w udział w wyborach np. do
Parlamentu Europejskiego i wykład na Rynku Mariackim dla 200 osób (władze lokalne, orkiestry, mieszkańcy) nt. praw i
obowiązków obywateli UE promujący ich zaangażowanie do pełnego uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy.
Prowadzenie: Ekspert z Ośrodka Debaty Międzynarodowej przy MSZ. Dyskusja, wymiana poglądów i doświadczeń nt. roli
zwykłego mieszkańca w kształtowaniu wspólnoty europejskiej w celu zwiększenia poziomu wiedzy mieszkańców oraz
poszerzenia znajomości praw obywateli UE. Do organizacji i prowadzenia zaangażowana była organizacja pozarządowa
Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa" z Węgrowa i jej wolontariusze. Kolacja z wszystkimi uczestnikami projektu w sali
związanej z lokalną legendą o Mistrzu Twardowskim.
Dzień 3 - 09/08/2014 - poświęcono na :
1) Zwiedzanie Węgrowa i okolic -4h- wizyta studyjna oraz spacer po inwestycjach z dofinansowaniem UE
2) Piknik NGOs-2h-spotkania i wymiana doświadczeń przedstawiecieli NGOs
3) Konferencja plenerowa dot. problematyki europejskiej - 4h
a) Wykład nt. powstania UE z uwzględnieniem przystąpienia Polski i Litwy w roku 2004 (10 lat) – prelegent nauczyciel z
Gimnazjum w Węgrowie
b) prezentacja poszczególnych krajów-partnerów Włoch, Litwy i Polski (prelegenci: przedstawiciele władz lokalnych
Partnerów)
c) konkurs wiedzy o UE i partnerach projektu prowadzony przez animatora kultury z WOK, wręczenie 5 nagród - produktów
regionalnych wykonanych własnoręcznie przez lokalnych artystów,
d) wspólny koncert Orkiestr i uroczyste odegranie hymnu UE „Oda do radości” Ludviga van Beethovena
Łącznie udział wzięło 3960 osób.
Dzień 4 – 10/08/2014 - poświęcono na :
1) uroczystości związane z 70 rocznicą wyzwolenia Węgrowa przez Armię Krajową (Msza św.).,
2) uroczystą Sesję Rady Miejskiej Węgrowa z udziałem władz partnerów, zaproszonych gości i mieszkańców w sali WOK
w tym:
a) wykład nt. historii miasta z uwzględnieniem wydarzeń:600lecia erekcji pierwszego w Węgrowie kościoła pw.
Wniebowzięcia NMP,350lecia nabycia Węgrowa przez rodzinę Krasińskich,70lecia wyzwolenia Węgrowa spod okupacji
hitlerowskiej przez Armię Krajową (nauczyciel Gimnazjum)
b) prezentacja działalności gmin Partnerów, wymiana doświadczeń nt. zarządzania gminami, problemów związanych z
prowadzeniem polityki lokalnej,
c) koncert i odegranie hymnu UE.
3) Obiad
4) spotkanie integracyjne-dyskusja nt. zdobytych doświadczeń przez uczestników projektu - nad Zalewem w Węgrowie –
inwestycji zrealizowanej ze środków UE.
Łącznie udział wzięło 170 osób.
Dzień 5 – 11/08/2014 – poświęcono na pożegnanie i wyjazd zaproszonych gości z Włoch i Litwy- zakończenie projektu.

