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Tytuł projektu:   
„Budatín-Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2”

Partner wiodący:  
Województwo Żylińskie, http://www.regionzilina.sk/pl/

Partner Projektu:  
Gmina Strumień, www.strumien.pl

Opis projektu: 
Projekt nawiązuje do współpracy Partnera i Partnera  
Wiodącego z poprzedniego okresu programowania, 
gdzie w ramach wspólnego projektu w Strumieniu  
piwnice ratusza zaadaptowane zostały na galerię sztuki  
„pod Ratuszem”, a po stronie słowackiej zagospodarowa-
no park zamkowy i przestrzeń wokół zamku w Budatínie. 

Jego celem jest intensywne wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzają-
ce i mieszkańców regionu pogranicza. Dzięki realizacji 
projektu zmodernizowane zostały dwa zabytki kultu-
ry: Ratusz w Strumieniu - najstarszy Ratusz na Śląsku  
oraz budynek gospodarczy przy zamku w Budatínie.  
Ponadto w wyremontowanych pomieszczeniach ratusza 
w Strumieniu powstała sala multimedialna a w wyremon-
towanych pomieszczeniach budynku gospodarczego przy 
zamku w Budatínie - ekspozycja rzemiosła druciarskiego  
w jego tradycyjnej i artystycznej formie. W ramach projek-
tu po stronie słowackiej powstała aplikacja mobilna zawie-
rająca informacje na temat zabytków kultury i wydarzeń  
w regionie pogranicza (w Województwie Žilińskim i w mie-
ście Strumień) w 3 wersjach językowych, która dostępna 
jest na stronach internetowych obu partnerów.

Działania w ramach projektu: Polsko-słowackie Dni rze-
miosła w Budatínie, Międzynarodowy Dzień Tradycji  
w Strumieniu, Prezentacja turystyki kulturowej - semina-
rium w Sali multimedialnej w Strumieniu mają na celu 
wzajemnie poznać tradycyjne ludowe zwyczaje i rze-
miosła, a także folklor. Realizacja projektu przyczyniła się  
do wzmocnienia tożsamości kulturowej, społecznej,  
budowanie pozytywnych relacji, a także dała możli-
wość na interesujące spędzanie wolnego czasu z rodziną  
u obu partnerów.
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Názov projektu:  
„Budatín-Strumień: spolupráca v pohraničí – II. etapa”

Vedúci partner:  
Žilinský samosprávny kraj, http://www.regionzilina.sk/pl/

Partner projektu:  
Gmina Strumień, www.strumien.pl

Opis projektu: 
Projekt nadväzuje na spoluprácu partnera a vedúceho 
partnera z predchádzajúceho programovacieho obdobia, 
počas ktorej boli v rámci spoločného projektu na galériu 
umenia „Pod radnicou“ adaptované pivničné priestory 
radnice v meste Strumień a na slovenskej strane bol revita-
lizovaný hradný park a areál pri Budatínskom hrade.

Cieľom projektu je zintenzívniť využitie kultúrneho  
a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi regió-
nu pohraničia. Vďaka realizácii projektu sa uskutočnila mo-
dernizácia dvoch kultúrnych pamiatok: radnice v meste 
Strumień, ktorá je najstaršou radnicou v Sliezsku a hospo-
dárskej budovy pri Budatínskom hrade, v ktorej vznikla ex-
pozícia drotárskeho remesla v jeho tradičnej a umeleckej 
forme.

V rámci projektu slovenský partner vypracoval mobilnú 
aplikáciu, ktorá obsahuje informácie o kultúrnych pamiat-
kach a podujatia v regióne pohraničia (v Žilinskom kraji  
a v meste Strumień). Aplikácia je dostupná v 3 jazykových 
mutáciách na internetových stránkach partnerov.

Aktivity realizované v rámci projektu: Poľsko-slovenské Dni 
remesla v Budatíne, Medzinárodný deň tradície v Strumie-
ni, Prezentácia kultúrneho cestovného ruchu – seminár 
v multimediálnej sále v Strumieni boli zamerané na vzá-
jomné spoznanie tradičných ľudových zvykov, remesla 
a folklóru. Realizácia projektu prispela k posilneniu kultúr-
nej a sociálnej identity, k budovaniu pozitívnych vzťahov 
a poskytla aj možnosti zaujímavého spôsobu trávenia  
voľného času pre celé rodiny u oboch partnerov.

o projekte



Project Title:  
“Budatín- Strumień: cooperation on the boarder- part 2”.

Leading partner:  
Government of the State of Žilina,  
http://www.regionzilina.sk/pl/

Project partner:  
Strumień County Council, www.strumien.pl

Project description: 
The project refers to the cooperation of the two Partners 
mentioned above from the previous team effort that saw 
the basement of the Strumien’s Town Hall transferred 
into an art gallery called “Beneath the Town Hall” and on 
the Slovakian side, in Budatín, the castle’s park and its  
surroundings got developed.

The purpose of the project is to effectively provide cul-
tural heritage and expose the natural environmental  
advantages of the region for both visitors and locals alike.

As a result of the project’s implementation, two landmarks 
got renovated: City Hall in Strumień- the oldest Town Hall 
in Silesia and the atelier by the castle in Budatín. Also in 
the renovated rooms in Strumień’s Town Hall a multimedia  
auditorium was built, in Budatín an expose of wire  
handicraft in its traditional and artistic way was presented. 

Another benefit of the project’s realization was creating  
a phone app in Slovakia on cultural landmarks and cultural 
events in the area of the border (in the Žilina state and in 
Strumień) and is available in three languages. Visit either 
partner websites for the app download.

Additional project outcomes: Polish- Slovakian Craft Days 
in Budatín, International Tradition Day in Strumień, and 
the Presentation of cultural tourism in the multimedia 
auditorium in Strumień. The purpose of these actions is 
to present and provide education on cultural traditions, 
handicraft, folk work and customs of both of countries.

The realization of the project has advanced cultural and 
social identity, helped with building human relations and 
gave many opportunities to spend leisure time for families 
on both sides of the border.
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