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Słowo Wstępne
Grußwort

Niniejszy raport to próba ukazania różnorodnych działań podejmowanych przez Euroregion
„Pro Europa Viadrina” w ramach realizacji Inicjatywy Wspólnotowej (IW) Interreg III A.
W roku 2008 kończy się realizacja IW Interreg III A i zarządzanie Funduszem Mikroprojektów
oraz przypada XV-lecie powstania Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, co jest naturalną okazją
do sporządzenia bilansu naszej pracy w ostatnim okresie i przedstawienia jej rezultatów.
Powstałe opracowanie może stanowić źródło informacji na temat uczestników projektów,
form wspólnej pracy, na temat haseł programowych i celów, jakie stawiali przed sobą projektodawcy. W założeniu publikacja ta ma także przyczynić się do zwiększenia poziomu wiedzy
na temat sposobów wykorzystania Funduszu Mikroprojektów IW Interreg III A w Euroregionie.
Warto podkreślić, iż w kolejnym okresie programowania w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, będzie istniała możliwość współfinansowania
Mikroprojektów.
Dodajmy, że bez pracy i zaangażowania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa
Gospodarki i Kancelarii Stanu Kraju Związkowego Brandenburgii, Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz całego zespołu Euroregionu
„Pro Europa Viadrina” sprawna i owocna realizacja projektów z funduszy unijnych nie byłaby
możliwa.
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Martin Patzelt						

Tadeusz Jędrzejczak

Prezydent Euroregionu 					
Pro Europa Viadrina					

Viceprezydent Euroregionu
Pro Europa Viadrina

Der nachstehende Bericht ist der Versuch, die Vielfältigkeit der Aktivitäten aufzuzeigen,
die die Euroregion „Pro Europa Viadrina“ im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative (GI) Interreg
III A unternommen hat.
In das Jahr 2008 fällt sowohl der Abschluss der GI Interreg III A und mit ihr des Fonds-Managements Kleiner Projekte, als auch der 15. Jahrestag der Gründung der Euroregion „Pro Europa
Viadrina“. Dies bietet einen natürlichen Anlass für eine Bilanz unserer Arbeit und ihrer Ergebnisse in der letzten Programmperiode.
Die entstandene Ausarbeitung mag als vielseitige Informationsquelle dienen: zu den Teilnehmern der Projekte, zu Formen und Themen der Zusammenarbeit sowie über die Ziele, die
sich die Projektträger gesetzt haben. Schließlich soll diese Publikation auch dazu beitragen,
den Wissensstand innerhalb der Euroregion über die Nutzung des Fonds Kleiner Projekte im
Rahmen der GI Interreg III A zu erweitern.
Es darf an dieser Stelle betont werden, dass auch in der nächsten Programmperiode im Rahmen des Operativen Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Polen (Woiwodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013 innerhalb der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit die Möglichkeit der Ko-Finanzierung Kleiner Projekte besteht.
Lassen Sie uns hinzufügen, dass eine gut funktionierende und Nutzen bringende Realisierung
von EU-Projekten nicht möglich wäre ohne die Arbeit und das Engagement des Polnischen
Ministeriums für Regionalentwicklung, des Wirtschaftsministeriums und der Staatskanzlei
des Landes Brandenburg, des Woiwodschaftsamtes und des Marschallamtes Lubuskie sowie des gesamten Teams der Euroregion „Pro Europa Viadrina“.

Martin Patzelt						

Tadeusz Jędrzejczak

Präsident der Euroregion					
Pro Europa Viadrina					

Vizepräsident der Euroregion
Pro Europa Viadrina
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Nasz Region
Unsere Region

Obszar Euroregionu Pro Europa Viadrina
leży przy granicy polsko-niemieckiej. Odra,
jeden z krajobrazowych symboli tego regionu,
przekształciła się w ostatnich latach z rzeki
granicznej w element łączący.
Także działalność Euroregionu Pro Europa
Viadrina powinna integrować i wspierać na
różnych poziomach rozwój polsko-niemieckiego pogranicza. To zaangażowanie sprzyja celowi przygotowania regionu po obu stronach
granicy do przyszłości, jeszcze intensywniej
związanej z ideą europejską.
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Das Gebiet der Euroregion PRO EUROPA
VIADRINA liegt an der deutsch-polnischen
Grenze. Die Oder, eines der charakteristischen
Landschaftsmerkmale der Region, wandelte
sich in den letzten Jahren vom Grenzfluss zum
verbindenden Element.
Auch die Arbeit der Euroregion PRO EUROPA
VIADRINA soll integrieren und das Zusammenwachsen im deutsch-polnischen Grenzbereich
auf verschiedenen Ebenen unterstützen.
Das Engagement verfolgt das Ziel, die Region
beiderseits der Grenze auf eine noch stärker
europäisch verflochtene Zukunft vorzubereiten.
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Działalność Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA
Tätigkeitfelder der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

Euroregion „Pro Europa Viadrina” tworzy 51 podmiotów z Polski i Niemiec, ze strony polskiej 28 gmin
z Województwa Lubuskiego działających w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa
Viadrina”: Bledzew, Bogdaniec, Bierzwnik, Cybinka, Deszczno, Dobiegniew, Drezdenko, Gorzów Wlkp.,
Górzyca, Kłodawa, Kostrzyn, Krzeszyce, Lubiszyn, Lubniewice, Międzyrzecz, Ośno Lub., Przytoczna,
Rzepin, Santok, Skwierzyna, Słońsk, Słubice, Stare Kurowa, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Trzciel, Witnica,
Zwierzyn a ze strony niemieckiej organizacje działające w ramach Stowarzyszenie „Środkowa Odra” m.in.
powiaty Marchijsko-Odrzański, Odra-Sprewa, Frankfurt n.O., Uniwersytet Europejski Viadrina, Izba
Przemysłowo-Handlowa i Izba Rzemieślnicza z Frankfurtu n.O..
Łączny obszar Euroregionu o powierzchni prawie 10 000 km2 zamieszkuje ponad 800 000 mieszkańców.
Zgodnie z Koncepcją Rozwoju i Działania „Viadrina 2007”, Euroregion wyznaczył sobie za cel główny
wspieranie partnerstwa transgranicznego i współpracy, który ma być realizowany poprzez cztery cele tj.
wspieranie: tożsamości regionalnej i myśli europejskiej, turystyki jako czynnika wzrostu, wspólnej infrastruktury i ochrony środowiska, oraz rozwoju ducha przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Działalność Euroregionu w sferze współpracy polsko-niemieckiej odbywa się w różnego rodzaju gremiach
Euroregionu w Radzie, Prezydium i Grupach Roboczych Projektmanagement i ds. Turystyki.

>>
1993
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W swojej dotychczasowej działalności udało się zrealizować wiele przedsięwzięć o charakterze transgranicznym m.in.: spotkanie dziennikarzy z okazji 5-cio lecia Euroregionu, forum planowania przestrzennego,
konferencje na temat ścieżek rowerowych i wspólnych przedsięwzięć. Euroregion promował swoich członków na targach Investcity w Poznaniu, Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie, Targach
we Frankfurcie i Gorzowie Wlkp., Europartenariat w Poczdamie i na Lubuskim Forum Inwestycyjnym
w Słubicach. Gościł wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej, której przewodnim
tematem była współpraca transgraniczna realizowana w ramach Euroregionów. Wydawany jest serwis informacyjny Euroregionu pt. „EuroINFOrmacje”. Osoby zaangażowane w rozwój współpracy polsko-niemieckiej
otrzymują Medal Persona Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.

>

Podczas wdrażania programu przedakcesyjnego Phare CBC w Polsce Euroregion był zaangażowany
za realizację Fundusz Małych Projektów Phare CBC, Fundusz Projektów Infrastrukturalnych i Małej Infrastruktury Phare CBC. Dofinansowanych zostało 649 małych projektów oraz ponad 50 projektów infrastrukturalnych na kwotę ok. 100 mln euro. W ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interrreg dofinansowano w Euroregionie ponad 520 małych projektów i 140 projektów dużych, których kwota wsparcia wyniosła ok. 160 mln.
Euro). Strona polska Euroregionu posiada również status Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Wymiany
Młodzieży, dzięki czemu udało się dofinansować pod 500 spotkań, w których uczestniczyło ok. 20 000
młodych ludzi z Polski i Niemiec Euroregion jest zaangażowany w przygotowywanie wdrażania Programu
Operacyjnego Współpracy Przygranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013
Cel: „Europejska Współpraca Terytorialna“ .
W ciągu 15 lat istnienia w ramach Euroregionu powstała sieć współpracy polsko-niemieckiej. Samorządy
1994polskie nawiązały
1995współpracę z 1996
1997
1998 z partnerem1999
partnerami z europy
zachodniej, szczególnie
niemieckim. Na 282000
gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, 25 posiada umowy
partnerskie z gminami zagranicznymi.

51 deutsche und polnische Träger bilden die Euroregion „Pro Europa Viadrina”. Von polnischer Seite sind es
28 Gemeinden der Woiwodschaft Lubuskie, die Mitglied im „Verein Polnischer Gemeinden der Euroregion
Pro Europa Viadrina” sind: Bledzew, Bogdaniec, Bierzwnik, Cybinka, Deszczno, Dobiegniew, Drezdenko, Gorzów
Wielkopolski, Górzyca, Kłodawa, Kostrzyn (Oder), Krzeszyce, Lubiszyn, Lubniewice, Międzyrzecz, Ośno
Lubuskie, Przytoczna, Rzepin, Santok, Skwierzyna, Słońsk, Słubice, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie,
Sulęcin, Trzciel, Witnica und Zwierzyn. Die deutsche Seite ist im Verein „Mittlere Oder e.V.” organisiert, zu
deren Mitgliedern u.a. die Landkreise Märkisch-Oderland und Oder Spree, die Stadt Frankfurt (Oder), die Europa-Universität Viadrina, die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
zählen. Auf dem fast 10.000 km2 umfassenden Gebiet der Euroregion leben über 800.000 Menschen.
Im Einklang mit dem Entwicklungs- und Handlungskonzept „Viadrina 2007” hat sich die Euroregion als
Hauptziel die Förderung grenzüberschreitender Partnerschaft und Zusammenarbeit gesetzt, was über vier
Teilziele erreicht werden soll: Förderung der regionalen Identität und der europäischen Idee, Tourismus als
Wachstumsfaktor, Gemeinsame Infrastruktur und Schutz der Umwelt, Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen und ihres Unternehmergeistes.
Die deutsch-polnische Zusammenarbeit der Euroregion findet in Gremien verschiedener Art statt: im Rat, im
Präsidium und in den Arbeitsgruppen Projektmanagement und Tourismus.
Durch die bisherige Tätigkeit konnten zahlreiche grenzüberschreitende Projekte realisiert werden, z.B. ein
Journalistentreffen aus Anlass des 5-jährigen Bestehens der Euroregion, das Raumplanungs-Forum, Konferenzen über Fahrradwege und andere gemeinsame Projekte. Die Euroregion präsentierte seine Mitglieder auf
Messen wie der Investcity in Poznań, der internationalen Tourismusmesse ITB in Berlin, Messen in Frankfurt
(Oder) und Gorzów Wielkopolski, auf dem Europartenariat in Potsdam sowie auf dem Lebuser Investitionsforum in Słubice. Sie war Gastgeberin der auswärtigen Sitzung der Sejm-Kommission für Europäische Integration, deren Hauptthema die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der Euroregionen war. Die
Euroregion gibt den Informationsservice „EUROINFORMATION” heraus und zeichnet Persönlichkeiten, die
sich für die Weiterentwicklung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit einsetzen, mit der „Verdienstmedaille der Euroregion Pro Europa Viadrina” aus.

>

>>

Im Rahmen des Vor-Beitritts-Programms Phare CBC war die Euroregion in Polen mit der Realisierung des
Fonds Kleiner Projekte Phare CBC, des Fonds für Infrastrukturprojekte sowie der „Kleinen Infrastruktur Phare CBC“ betraut,. Es wurden 649 kleine Projekte und über 50 Infrastrukturprojekte mit einer Gesamtsumme
von etwa 100 Mill. Euro gefördert. Im Rahmen von Interreg wurden in der Euroregion über 520 kleine und 140
große Projekte mit einer Gesamtfördersumme von etwa 160 Mill. Euro kofinanziert. Die polnische Seite der
Euroregion hat außerdem den Status einer Zentraleinheit des Deutsch-Polnischen Jugendwerks, wodurch
über 500 Begegnungen gefördert werden konnten, an denen etwa 20.000 junge Leute aus Deutschland und
Polen teilnahmen. Die Euroregion ist beteiligt an der Vorbereitung der Umsetzung des Operativen Programms
für Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Polen (Woiwodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007–2013 im
2001Rahmen der „Europäischen
2002
2003 Zusammenarbeit“.
2004
2005
2006
2007
Territorialen
Im Verlauf der 15 Jahre ihres Bestehens ist im Rahmen der Euroregion ein dichtes Netz deutsch-polnischer
Zusammenarbeit entstanden. Die polnischen kommunalen Selbstverwaltungen knüpften Kooperationen mit
westeuropäischen, vor allem deutschen Partnern. Von den 28 Mitgliedern des Vereins Polnischer Gemeinden
der Euroregion haben 25 eine Partnerschaftsvereinbarung mit einer ausländischen Gemeinde.

2008
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Doświadczenia z INTERREG III A
Erfahrungen mit INTERREG III A

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” pozyskało do dyspozycji beneficjentów
środki w wysokości ok. 1 mln euro w ramach programu INTERREG IIIA na realizację Funduszu Mikroprojektów
w rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Województwo lubuskie miało do dyspozycji na realizację
Interreg IIIA około 30 mln euro, które zostały przeznaczone na projekty związane m.in. z rozbudową systemu
wodno-kanalizacyjnego z oczyszczalniami ścieków, z gospodarką odpadami oraz infrastrukturą transportową.
W biurze Euroregionu „Pro Europa Viadrina” złożono od początku wdrażania Funduszu Mikroprojektów, tj.
od 1 września 2005 roku, 246 wniosków, z czego zaakceptowano do dofinansowania 211. Wnioski oceniane
były podczas wspólnych polsko-niemieckich spotkań Komisji Oceniających, które odbywały się z reguły raz
w miesiącu.
Celem wspierania małych projektów w ramach Funduszu było wspomaganie nowych lub już istniejących kontaktów transgranicznych. W szczególności wspierane były przedsięwzięcia służące poprawie współpracy
w zakresie kultury, sportu, turystyki, gospodarki, kontaktów młodzieży, jak również spotkania i wymiana
dzieci i młodzieży szkolnej oraz wspólne przedsięwzięcia w ramach partnerstwa miast.
Euroregion prowadził także działalność szkoleniową oraz informacyjno–promocyjną, dotyczącą Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG IIIA. W latach 2005-2007 przeprowadzono około 20 szkoleń, z których skorzystało
około 500 osób. Ponadto przygotowano i wydano materiały informacyjno-promocyjne na temat INTERREG
IIIA i były one dostępne dla beneficjentów w biurze Euroregionu. Zadaniem pracowników Euroregionu było
także przeprowadzanie wizytacji projektów w miejscu ich realizacji.
Euroregion w ramach Grup Roboczych oceniał efekt transgraniczny projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Opinie były przesyłane do Urzędu Marszałkowskiego,
a następnie do Sekretariatu Technicznego w Poczdamie, odpowiedzialnego za przygotowanie decyzji do
projektów ocenianych przez Regionalny Komitet Sterujący, którego Euroregion był również członkiem.
Na poszczególnych posiedzeniach Komitetu zatwierdzano do realizacji projekty ze strony polskiej, m.in.:
rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie m. Skwierzyna, rozbudowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego
przy Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy, Europrzedsiębiorca – Polsko-Niemieckie Centrum
Kształcenia Kadr Gospodarki Pogranicza, Polsko-Niemiecka Fabryka Młodzieży (Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego), Zwiększenie efektywności przekazu informacji i współdziałania lubuskiej policji ze
służbami ratowniczymi w wymiarze transgranicznym (Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.),
budowa kanalizacji sanitarnej w Słońsku oraz budowa obiektu edukacyjnego w miejscowości Danków.
Euroregion brał również udział w pracach Regionalnego Komitetu Monitorującego, w którego kompetencjach
leżało sprawdzanie efektywności i jakości realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Polska
(województwo lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia.
Praca Euroregionu „Pro Europa Viadrina” przyniosła wymierne korzyści finansowe obu stronom zaangażowanym w realizację projektów z funduszy unijnych i dała podstawę do autentycznego poszerzenia kontaktów
mieszkańców przygranicznych gmin, należących do Stowarzyszenia.
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Im Jahr nach dem Beitritt Polens in die Europäische Union bekam der Verein der Polnischen Gemeinden
der Euroregion „Pro Europa Viadrina” für den Fonds Kleiner Projekte (SPF) im Rahmen des Programms
INTERREG IIIA Mittel in Höhe von etwa 1 Mill. Euro zur Verfügung gestellt. Der Woiwodschaft Lubuskie
wurden für die Umsetzung von Interreg IIIA etwa 30 Mill. Euro Projektförderung zugewiesen, welche für
den Ausbau des Abwassersystems sowie von Kläranlagen oder Transportinfrastruktur und in der Abfallwirtschaft eingesetzt wurden.
In der Geschäftsstelle der Euroregion „Pro Europa Viadrina” wurden seit Eröffnung des Fonds Kleiner Projekte, d.h. ab 1. September 2005, 246 Anträge eingereicht, von denen 209 bewilligt wurden. Das Ziel der
Förderung kleiner Projekte im Rahmen des Fonds war es, neue oder bereits existierende grenzüberschreitende Kontakte zu unterstützen. Vor allem gefördert wurden Projekte zum Zwecke der Verbesserung grenzüberschreitender Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Sport, Tourismus, Wirtschaft, Begegnungen von
Jugendlichen, Schüleraustausch sowie Städtepartnerschaften.
Die Euroregion führte in den Jahren 2005-2007 etwa 20 INTERREG-Schulungen durch, die von etwa 500 Personen genutzt wurden. Informationsmaterialien zum Thema INTERREG waren für Antragsteller in der Geschäftsstelle der Euroregion erhältlich. Darüber hinaus gehörte in den Kompetenzbereich der Euroregion,
die Effektivität und Qualität der Durchführung des Programms der Gemeinschaftsinitiative Interreg IIIA
Polen (Woiwodschaft Lubuskie) – Bundesland Brandenburg zu kontrollieren. In diesem Zusammenhang war
es auch Aufgabe der Mitarbeiter der Euroregion, den Projekten vor Ort Besuche abzustatten.
Die Euroregion bewertete eingehende SPF-Anträge im Rahmen deutsch-polnischer Arbeitsgruppensitzungen, die in der Regel einmal im Monat stattfanden. Bei Infrastrukturprojekten wurden sowohl deutsche als
auch polnische Anträge nach einer Stellungnahme hinsichtlich ihrer grenzüberschreitenden Relevanz zum
Marschallsamt und danach zum Technischen Sekretariat in Potsdam geschickt. Letzteres war verantwortlich dafür, die Entscheidungen des Regionalen Steuerungskomitees, in dem die Euroregion ebenfalls Mitglied ist, vorzubereiten. Auf seinen Sondersitzungen wurden Projekte der polnischen Seite zur Förderung
bewilligt. Eine Auswahl wichtiger Projekte: Ausbau des Abwassersystems der Stadt Skwierzyna, Ausbau
des Sport- und Erholungskomplexes des Deutsch-Polnischen Begegnungszentrums Górzyca, „Euro-Unternehmer“ – Deutsch-Polnisches Weiterbildungszentrum der Grenzregion für Führungskräfte der Wirtschaft,
„Deutsch-Polnische Jugendfabrik“ (Berufliches Weiterbildungszentrum der Woiwodschaft), „Effektivitätssteigerung der Informationsübermittlung sowie von gemeinsamen, grenzüberschreitenden Einsätzen der
Lubusker Polizei mit Rettungsdiensten (Polizeidirektion der Woiwodschaft in Gorzów Wielkopolski), Bau
der Kanalisation in Słońsk sowie Bau eines Bildungszentrums in der Ortschaft Danków.
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Wytyczne Funduszu Mikroprojektów INTERREG IIIA
Richtlinien des Fonds kleiner Projekte INTERREG IIIA

Zgodnie z Procedurą Realizacji Funduszu Mikroprojektów (FMP) dofinansowaniu podlegały
przedsięwzięcia służące poprawie transgranicznej kooperacji, które trwale przyczyniały się do strukturalnego rozwoju pogranicza.
Celem wspierania małych projektów kulturalnych oraz innych w ramach funduszu było wspieranie
nowych lub już istniejących kontaktów transgranicznych.
Procedura przewidywała realizację projektów głównie na obszarze objętym programem, realizowane
projekty nie mogły mieć charakteru komercyjnego, a ich najważniejszym zadaniem było wspieranie
trwałej współpracy na pograniczu.
Fundusz Mikroprojektów służył realizacji małych tzw.: „miekkich” projektów oraz wydarzeń „natury
społecznej” czyli tzw. działań „ludzie dla ludzi”. Wysokość wydatków podlegających dofinansowaniu w konkretnym projekcie wynosiła maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych – nie więcej
niż 11 250,00 EUR. Beneficjent był zobowiązany zapewnić wkład własny w minimalnej wysokości
25% kosztów kwalifikowanych. Do wkładu własnego mogło być zaliczane uzupełniające polskie
dofinansowanie ze środków rządowych w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych.
Do składania wniosków upoważnione były jednostki samorządu terytorialnego, instytucje prawa
publicznego oraz organizacje posiadające charakter niedochodowy. Beneficjent starający się
o dofinansowanie musiał posiadać siedzibę lub oddział na obszarze polsko-niemieckiego obszaru
wsparcia Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Polska Województwo Lubuskie / Kraj Związkowy
Brandenburgia lub realizacja projektu musiała odbywać się na wyżej wymienionym obszarze.
Wnioski przyjmowane były przez oba biura Euroregionu Pro Europa Viadrina w Gorzowie Wlkp. i Frankfurcie nad Odrą, w zależności od miejsca realizacji projektu. Składanie wniosku odbywało się wyłącznie
na specjalnych formularzach, które dostępne były na stronach internetowych. Wnioski mogły być
składane na bieżąco, jednak z reguły minimum 12 tygodni przed rozpoczęciem realizacji projektu.
Wszystkie złożone wnioski były rejestrowane przez biura Euroregionów, które dokonywały ich oceny
formalnej. Ostateczną decyzję o dofinansowaniu projektu podejmowała polsko-niemiecka Komisja
Oceniająca.
Każdy wnioskodawca otrzymywał informację na piśmie o pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie złożonego wniosku. Wnioskodawca, którego projekt został zatwierdzony podpisywał z Euroregionem umowę, precyzującą wszystkie kwestie związane z płatnościami, realizacja projektu itp.
Każdy realizowany projekt musiał być prawidłowo oznakowany, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a cały proces jego realizacji poddany był monitoringowi ze strony Euroregionu.

16

Końcowy etap realizacji wniosku stanowiło rozliczenie projektu polegające na złożeniu w biurze Euroregionu dokumentów poświadczających wydatki poniesione na jego realizację.

Im Einklang mit den Umsetzungsbestimmungen des Fonds Kleiner Projekte (SPF) können jene Projekte in den Genuss einer Förderung gelangen, die der Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit dienen und nachhaltig zur strukturellen Entwicklung der Grenzregion beitragen.
Mit der Ko-Finanzierung kleiner Projekte der Kultur oder anderer Bereiche wurde darauf abgezielt, neue
oder bereits bestehende grenzüberschreitende Kontakte zu fördern.
Die Vorgaben sahen vor, hauptsächlich Projekte innerhalb des Programmgebiets zu fördern, die keinen
kommerziellen Charakter hatten und deren wichtigste Aufgabe in der Unterstützung nachhaltiger Zusammenarbeit in der Grenzregion bestand.
Der Fonds Kleiner Projekte diente der Realisierung sog. „weicher” sowie sozialer Projekte, „Von Mensch
zu Mensch“ genannt. In jedem Projekt konnten maximal 75% der insgesamt förderfähigen Kosten finanziert werden, nicht jedoch mehr als 11.250,- EUR. Der Antragsteller war verpflichtet, Eigenmittel in
Höhe von mindestens 25% der förderfähigen Kosten bereit zu stellen. Unter Eigenmittel konnte auch
eine ergänzende polnische Ko-Finanzierung aus öffentlichen Mitteln in Höhe von 10% der förderfähigen Kosten gezählt werden.
Zur Einreichung von Anträgen berechtigt waren ausschließlich Träger der territorialen Selbstverwaltung, Einrichtungen öffentlichen Rechts sowie nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Organisationen.
Ein Antragsteller, der sich um eine Förderung bemühte, musste seinen Sitz oder eine Niederlassung
innerhalb des deutsch-polnischen Fördergebiets der Gemeinschaftsinitiative Interreg IIIA Polen (Woiwodschaft Lubuskie) / Bundesland Brandenburg haben oder die Realisierung des Projekts musste in
dem o.g. Gebiet stattfinden.
Die Anträge wurden, abhängig vom Ort der Umsetzung, durch die Geschäftsstellen der Euroregion Pro
Europa Viadrina in Gorzow Wielkopolski bzw. in Frankfurt (Oder) angenommen. Für die Antragstellung
mussten Vordrucke verwendet werden, die auf der Internetseite abrufbar waren. Anträge konnten ohne
Terminbindung eingereicht werden, spätestens jedoch 12 Wochen vor Beginn der Realisierung des
Projekts. Alle eingereichten Anträge wurden in den Geschäftsstellen der Euroregionen registriert, welche eine Bewertung aufgrund formaler Kriterien durchführten. Eine abschließende Entscheidung über
die Förderung eines Projekts traf die deutsch-polnische Auswahlkommission.
Jeder Antragsteller erhielt eine schriftliche Benachrichtigung über eine positive oder negative Entscheidung bezüglich des eingereichten Antrags. Antragsteller, deren Projekt angenommen wurde, schlossen mit der Euroregion einen Vertrag ab, der alle Fragen der Mittelauszahlung und Durchführung des
Projekts regelte. Jedes realisierte Projekt war im Einklang mit den Anforderungen der Europäischen
Kommission sowie des Ministeriums für Regionalentwicklung zu kennzeichnen, die Umsetzung unterlag der Kontrolle von Seiten der Euroregion.
Die letzte Etappe der jeweiligen Projektdurchführung war seine Abrechnung, d.h. die Vorlage aller
projektbezogenen Ausgabenbelege in der Geschäftsstelle der Euroregion.
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Wykorzystanie Funduszu Mikroprojektów INTERREG IIIA
Verwendung des Small Project Fund (SPF)

Wykorzystanie Funduszu Mikroprojektów Interreg IIIA po stronie polskiej
Realizacja Mikroprojektów Interreg IIIA trwała od września 2005 do czerwca 2008 r.
W dniu 28 marca 2006 roku została podpisana umowa pomiędzy Euroregionem a Wojewodą
Lubuskim o dofinansowanie Projektu „Interreg IIIA – Fundusz Mikroprojektów” obejmującego
realizację Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG IIIA Polska (woj. lubuskie) – Kraj
Związkowy Brandenburgia 2000 – 2006. W ramach przyznanej kwoty w wysokości 4 284 583,02
PLN dofinansowano 211 projektów.
W całym okresie wdrażania Funduszu Mikroprojektów Interreg IIIA przeprowadzono w sumie 24
szkolenia dotyczące zasad aplikowania o środki i rozliczenia przyznanych środków. Łącznie przeszkolono ponad 500 osób.
W przeważającej ilości, bo w 78 przypadkach beneficjentami były urzędy miast i gmin. Domy
kultury, ośrodki kultury i sportu złożyły 42 projekty, stowarzyszenia, fundacje i związki 23, szkoły
wyższe 8. Pozostałą liczbę beneficjentów stanowią inne instytucje.
Najwięcej zrealizowanych projektów dotyczyło priorytetu kultura (87). Na nieco niższym poziomie
kształtowała się liczba projektów zrealizowanych w priorytetach turystyka (31), młodzież (30),
oświata (21) , sprawy społeczne (17), gospodarka (15), środowisko (9) oraz zdrowie (1)

18

Mittelverwendung des Fonds Kleiner Projekte (Interreg IIIA) auf polnischer Seite
Die Realisierungsphase kleiner Interreg IIIA-Projekte dauerte von September 2005 bis Juni 2008.
Am 28. März 2006 wurde zwischen der Euroregion und dem Lebuser Woiwoden der Vertrag über die
Kofinanzierung des „Interreg IIIA–Fonds Kleiner Projekte” unterschrieben, der die Umsetzungsbestimmungen Kleiner Projekte im Rahmen von „INTERREG IIIA Polen (Woiwodschaft Lubuskie)
– Bundesland Brandenburg 2000–2006“ umfasst. Im Rahmen des bewilligten Budgets in Höhe
von 4.284.583,02 PLN wurden 211 Projekte gefördert.
Im gesamten Umsetzungszeitraum wurden insgesamt 24 Schulungen über die Richtlinien der
Mittelbeantragung sowie die Abrechnung der bewilligten Mittel durchgeführt. Insgesamt wurden
500 Personen geschult.
In überwiegender Anzahl, nämlich in 78 Fällen, waren die Antragsteller Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen. Kulturhäuser, Kultur- und Sportzentren reichten 42 Projekte ein, Vereine, Stiftungen
und Verbände 23, Hochschulen 8. Die verbleibenden Anträge fielen auf sonstige Einrichtungen.
Die meisten der realisierten Projekte fallen unter das Programmziel Kultur (87). Jeweils deutlich
weniger Projekte waren den Programmzielen Tourismus (31), Jugend (30), Schule/Bildung (21),
soziale Angelegenheiten (17), Wirtschaft (15), Umwelt (9) sowie Gesundheit (1) zuzuordnen.
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Alt Tucheband

Polsko-niemieckie spotkanie oldtimerów 2007
Deutsch polnisches Oldtimertreffen 2007
Beneficjent: Stowarzyszenie Die Tuchebander e.V.
Antragsteller: Die Tuchebander e.V.

Amt Golzow
Adres/Adresse
Seelower Straße 14
15328 Golzow
Tel. +49 (0)3 34 72/66 90
sekretariat@amt-golzow.de
www.amt-golzow.de

Pierwsze Polsko-Niemieckie Spotkanie
Oldtimerów i Samochodów Wojskowych było
okazją do spotkania się przyjaciół i fanów tych
pojazdów. Na zlot zaproszono wszystkich
sympatyków i kolekcjonerów wszelkego
rodzaju starych pojazdów. Historyczne samochody wojskowe, wozy strażackie, samochody
cywilne, pojazdy służące dawniej w przemyśle
i rolnictwie były tak samo mile widziane, jak
i wehikuły własnej konstrukcji. W centrum
uwagi znajdowały się pojazdy cywilne
i wojskowe powstałe po 1945 r. Piękne stare
wozy strażackie i nostalgiczne maszyny
rolnicze uzupełniały obraz zlotu. Stare wozy
wojskowe dawnych armii nieprzyjacielskich
stały w Alt Tucheband koło siebie i podkreślały
pokojowy charakter spotkania.

Das 1. Deutsch-Polnische Oldtimer und Militärfahrzeugtreffen war ein großes Treffen von
Freunden und Akteuren aus diesem Bereich.
Eingeladen waren alle Besitzer und Freunde
von Oldtimern aller Art. Historische Militärfahrzeuge, Feuerwehren, zivile Fahrzeuge,
Nutzfahrzeuge und Landtechnik waren ebenso
willkommen wie interessante Eigenbauten.
Schwerpunkt bildete die nichtmilitärische und
militärische Fahrzeugtechnik ab 1945. Sehenswerte Feuerwehren und alte Landmaschinen
rundeten das Bild ab. Militärfahrzeuge, einst
verfeindeter Armeen, standen in Alt Tucheband
als technische Zeugnisse vergangener Zeiten
einträchtig nebeneinander und unterstrichen
den friedlichen Charakter der gesamten Veranstaltung.

Projekt powstał z inicjatywy przedstawicieli
samorządów lokalnych oraz przedstawicieli
rady powiatu Märkisch-Oderland. Jednym
z osiągniętych celów było doprowadzenie do
spotkania pomiędzy młodzieżą i dorosłymi
z Polski i Niemiec. Hasło „Zamiłowanie do
techniki i oldtimerów łączy” stworzyło dzięki
zainteresowaniu techniką i historią platformę
porozumienia i wzajemnej tolerancji oraz było
okazją do lepszego poznania się. Dzięki dobrze
przygotowanej ekspozycji opisującej technikę,
tradycję, kulturę i historię regionu lebuskiego
udało się rozpropagować te wartości wśród
ponad 2 tys. przybyłych na zlot gości.

Das Projekt wurde auf Anregung von Kommunalvertretern und des Kreistages MärkischOderland konzipiert und durchgeführt. Das
Ziel, Jugendliche und Erwachsene aus Deutschland und Polen zusammenzubringen, wurde
mit dieser Veranstaltung erreicht. Nach dem
Motto „Technik und Oldtimer verbinden“
wurde für technisches Interesse, Toleranz und
gegenseitiges Kennenlernen geworben. Mit
der Veranstaltung, zu der mehr als 2.000 Gäste
kamen, wurde mit Hilfe der Technik auch Tradition, Kultur und Geschichte der Technik der
Lebuser Region bekannt.
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Alt Zeschdorf

Regionalny dzień sportu i turystyki
Regionaler Sport- und Tourismustag
Beneficjent: Powiatowy Związek Sportu Märkisch-Oderland
Antragsteller: Kreissportbund Märkisch-Oderland

W dniach 21-22 października 2006 r.
w miejscowości Alt Zeschdorf odbyły się I Regionalne Dni Sportu i Turystyki. Celem spotkania
było stworzenie podczas tych dwóch dni platformy wymiany kontaktów i doświadczeń
dla istniejących i działających w regionie po
polskiej i niemieckiej stronie stowarzyszeń, kół
sportowych, związków turystycznych i organizacji, jak i przeprowadzenie wspólnego szkolenia. Równocześnie przygotowano wspólną
prezentację regionalnych ofert turystycznych
w celu przedstawienia ich szerszej publiczności.
Około 2500 osób skorzystało z możliwości
zapoznania się z ponadgraniczną ofertą
turystyczną, a i pozytywna ocena mediów
potwierdziła sukces tego przedsięwzięcia.
W centrum uwagi organizatorów projektu
znajdowały się warsztaty i fachowe referaty,
w których wzięło udział około 50 wystawców
i prawie 350 aktywnych uczestników. Projekt
ten umożliwił stworzenie powiązań i kooperacji
pomiędzy poszczególnymi indywidualnymi
oferentami i uczestnikami zainteresowanymi
stworzeniem ponadgranicznej współpracy.

Am 21./22. Oktober 2006 fand in Alt Zeschdorf der 1. Regionale Sport- und Tourismustag
statt, mit den Zielen, touristische Betriebe,
Tourismusvereine- und verbände sowie
Sportvereine und verbände aus der Region
und Polen an den beiden Tagen zu gemeinsamen Schulungen und Erfahrungsaustausch
zusammenzubringen. Gleichzeitig wurde ein
gemeinsamer Ausstellungstag organisiert, um
die große Angebotspalette der touristischen
Anbieter der Region einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Dafür sprachen die große
Resonanz an Besuchern (ca. 2.500 Personen)
und die rundweg positive Berichterstattung in
Presse und Radio.

Alt Zeschdorf
Adres/Adresse
Breite Straße 1
15326 Alt Zeschdorf
Tel. +49 (0)3 36 04/44 50
info@amt-lebus.de
www.amt-lebus.de

Im Mittelpunkt der Veranstaltung spielten
Workshops und Fachvorträge eine bedeutende
Rolle, welche mit fast 50 Ausstellern und etwa
350 aktiven Teilnehmer ein großer Publikumsmagnet waren. Dank des Projektes konnten
Netzwerke zwischen den einzelnen Anbietern
und Teilnehmern geknüpft werden, die in der
Zukunft eine grenzüberschreitende Kooperation durchführen möchten.
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Amt Falkenberg Höhe

Pokonać dystans – polsko-niemiecki tydzień projektowy
Distanz überwinden – Deutsch-polnische Projektwoche
Beneficjent: Fundacja Stephanus Berlin – Szkoła Laurencjusza
Antragsteller: Stephanus Stiftung Berlin - Laurentiusschule

Amt Falkenberg Höhe
Adres/Adresse
Karl-Marx-Straße 2
16259 Falkenberg Höhe
Tel. +49 (0)3 34 58/646 10
alberti@amt-fahoe.de
www.amt-fahoe.de

Jak pokonać dystans? To pytanie zajmowało
uczniów Szkoły Laurencjusza z Cöthen. Z tego
też powodu bardzo różnymi środkami przemieszczania się – pociągiem, autobusem,
dorożką, kajakiem i na łyżworolkach – wybrali
się w podróż do Kościoła Immanuel
w Eberswalde.

Wie lässt sich Distanz überwinden? Diese
Frage beschäftigte die Schüler und Schülerinnen der Laurentiusschule Cöthen auf vielfältige
Art und Weise. So gelangten sie mit der Bahn,
dem Bus, mit der Kutsche, dem Paddelboot,
mit Inlineskatern oder per Pedes nach Eberswalde in die Immanuelkirche.

Szkoła Laurencjusza w dniach od 15 do 19 maja
2006 r. była organizatorem tygodniowego projektu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
i upośledzonej umysłowo. Przy pomocy przeprowadzonych zajęć sportowych, gier i zadań
uczniowie mieli nauczyć się nawiązać wzajemny kontakt i wspólnie podołać postawionym
zadaniom. W projekcie brała udział partnerska
placówka ze Zbąszynia

Die Laurentiusschule veranstaltete von 15. bis
19. Mai 2006 eine Projektwoche für Kinder und
Jugendliche mit geistiger Behinderung und
Mehrfachschädigungen. Anhand von sportlichen Aktionen, Spielen und Aufgaben sollten
die Schüler lernen, aufeinander zuzugehen und
sich Herausforderungen gemeinsam zu stellen.
An der gesamten Projektwoche nahmen Beschäftigte und Betreuer aus der polnischen
Partner-Werkstatt in Zbąszyn teil.

18 maja odbył się uliczny mecz piłki nożnej
pt. „HIPHOPBALL” połączony z muzyką
i multimedialną prezentacją. Na „ruchomych
scenach” występowały uczestniczące w projekcie drużyny, prezentując własny hip-hop i dorobek wspólnego tygodnia pracy w projekcie.
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Am 18. Mai fand ein Straßenfußballturnier
“HIPHOPBALL” statt, das mit Musik und multimedialen Elementen verbunden war. Auf der
“mobilen Bühne” präsentierten die teilnehmenden Mannschaften eigene Hip Hop-Songs
und die Ergebnisse der gesamten Projektwoche.

Amt Lebus

Polsko-niemieckie Święto Dzieci Urzędu Lebus
Deutsch-polnisches Kinderfest des Amtes Lebus
Beneficjent: Kinderring Neuhardenberg e.V.
Antragsteller: Kinderring Neuhardenberg e.V.

Gmina Podelzig w roku 2004 świętowała
swoje 650-lecie i z tej też okazji została wybrana
na miejsce świętowania II Polsko-Niemieckiego
Święta Dzieci Urzędu Lebus. Do wspólnego
świętowania zaproszono polskich gości
z Bledzewa i Górzycy.

Da die Gemeinde Podelzig im Jahr 2004
seinen 650. Geburtstag feiern konnte, wurde
sie als Austragungsort für das 2. deutsch-polnische Amtskinderfest gewählt. Eingeladen
wurden polnische Gäste aus Bledzew und
Górzyca.

Podobnie jak I Polsko-Niemieckie Święto
Dziecka, także ta impreza miała swoje szczególne motto. Wraz z polskim partnerami ustalono jako temat prezentacji wspólną historię
obu regionów. Goście z Górzycy przygotowali wystawę obrazującą ich małą ojczyznę
i historię miasta. Niemieccy partnerzy przy
aktywnej pomocy historyków hobbystów
przygotowali dla dzieci historyczną podróż
po regionie. Wspólne świętowanie było też
dobrą okazją do wspólnej refleksji i debaty na
temat „Perspektywy dla dzieci i młodzieży na
Ziemi Lebuskiej”. W czasie poprzedzającym
debatę utworzone zostało forum internetowe,
na którym także młodzi ludzie z Polski mogli
zwracać się ze swoimi osobistymi pytaniami
do działających w regionie polityków.

Ähnlich wie beim 1. Deutsch-polnischen
Kinderfest, wurde auch diese Veranstaltung
unter einem Motto durchgeführt. In Absprache mit den polnischen Partnern wurde die
gemeinsame Geschichte der Region als Thema
gewählt. Die Gäste aus Górzyca präsentierten
eine kleine Ausstellung über ihren Heimatort
und seine Geschichte. Die deutschen Partner
bereiteten wiederum mit Unterstützung von
Hobby-Historikern vor Ort eine “Expedition” in
die regionale Geschichte vor, die mit den Kindern gemeinsam unternommen wurde. Dank
des Kinderfestes wurde auch die Möglichkeit
genutzt, über das Thema “Perspektiven für
Kinder und Jugendliche im Lebuser Land” zu
debattieren. Im Vorfeld der Diskussion wurde
ein Forum im Internet eingerichtet, indem sich
auch Jugendliche aus Polen mit persönlichen
Fragen an die Politiker der dortigen Wahlkreises zu Wort melden konnten.

Amt Lebus
Adres/Adresse
Breite Straße 1
15326 Lebus
Tel. +49 (0)3 36 04/44 50
info@amt-lebus.de
www.amt-lebus.de
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Amt Neuhardenberg

Obóz pod namiotami dla młodzieżowej straży pożarnej
Deutsch-polnisches Zeltlager der Jugendfeuerwehren
Beneficjent: Urząd Miasta Neuhardenberg dla Ochotniczej Straży Pożarnej Neuhardenberg
Antragsteller: Amt Neuhardenberg für Freiwillige Feuerwehr Neuhardenberg

Amt Neuhardenberg
Adres/Adresse
Karl-Marx-Allee 72
15320 Neuhardenberg
Tel. +49 (0)3 34 76/59 50
amt-neuhardenberg@t-online.de
www.amt-neuhardenberg.de

W lutym 2007 r. podpisana została umowa
dotycząca partnerskiej współpracy między
Ochotniczą Strażą Pożarną Urzędu Neuhardenberg i Związkiem Ochotniczej Straży Pożarnej
Rzeczypospolitej Polskiej w Myśliborzu.
W treści porozumienia wśród celów zawarto
m.in. wspólną organizację spotkań strażaków
w celu wymiany doświaczeń w gaszeniu
pożarów. Obie partnerskie organizacje
zgodnie stwierdziły, że należy szybko przejść
do realizcji sformułowanych na piśmie celów
i zorganizowały wspólnie w czerwcu 2007 r.
czterodniowy polsko-niemiecki obóz pod
namiotami nad jeziorem w Gusow.

Im Februar 2007 unterzeichneten die Freiwillige Feuerwehr des Amtes Neuhardenberg und
der Verband der Freiwilligen Feuerwehren der
Republik Polen Myslibórz eine Vereinbarung
über die partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Diese Vereinbarung beinhaltet u.a. die Organisation gemeinsamer Begegnungen, die zum
Austausch von Erfahrungen im Bereich des
Brandwesens führen sollen. Beide Partner
waren sich schnell einig, dass den Worten auch
Taten folgen müssen und organisierten im Juli
2007 ein viertägiges deutsch-polnisches Zeltlager der Jugendfeuerwehren am Baggersee in
Gusow.

Głównymi zamierzeniami projektu było zapoznanie się z różnicami w strukturach i systemie
prac polskich i niemieckich straży pożarnych,
jak i wypracowanie planu przyszłych wspólnych działań obu partnerskich organizacji.
Program obozu oferował wiele interesujących
ćwiczeń, wśród których trzeba wymienić liczne
zawody sportowe, symulację wypadku wraz
z akcją niesienia pomocy, uczestnictwo w
ćwiczeniach niesienia pomocy na wodzie,
wstępny kurs nurkowania, gaszenie palącego
się tłuszczu wodooszczędną metodą czy też
odnajdywanie rannych przy pomocy tresowanych psów.

Wesentliche Ziele des Projektes waren die
Erörterung der unterschiedlichen Strukturen
und Arbeitsweisen der deutschen und polnischen Feuerwehren und das Abstimmen der
Zusammenkünfte der Partner. Höhepunkte des
Zeltlager waren die sportlichen Wettkämpfe,
die Nachstellung einer realistischen Unfallsituation mit der anschließenden Rettungsaktion,
das Erleben von Wasserrettungsübungen,
Schnuppertauchen, das Löschen eines Feuers
nach einer Fettexplosion mit Wasser sparender
Technik, das Aufspüren von “Verletzten” mit
einer Hundestaffel und vieles mehr.
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Amt Neuzelle

Leśne spotkanie
Waldtreffen
Beneficjent: Nadleśnictwo Neuzelle
Antragsteller: Oberförsterei Neuzelle

Wiosną 2006 r. Nadleśnictwo w Rzepinie
uroczyście otworzyło polsko-niemiecką
ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą „Bobrowy
Szlak“. Jesienią tego samego roku partnerskie
Nadleśnictwo z Neuzelle zakończyło prace nad
podobną polsko-niemiecką ścieżką edukacyjną
wiodącą śladem zimorodka. W październiku
2006 r. przy udziale dużych i małych, polskich
i niemieckich gości i przedstawicieli prasy
uroczyście otwarto i zainicjowano leśną
wycieczką nowo otwarty szlak zimorodka.
Szlak ten jest okazją do przeprowadzania
wspólnie z polskim nadleśnictwem
polsko-niemieckich imprez edukacyjno-przyrodniczych. Dobrą podstawą do tego jest już
ponad 10-letnia współpraca między oboma
nadleśnictwami.
Głównym celem projektu było nawiązanie kontaktu z polskimi i niemieckimi właścicielami
lasów, leśnikami i innymi zainteresowanymi
osobami. Partnerzy biorący udział w projekcie
postawili sobie za cel stworzenie na podłożu
istniejącej ścieżki edukacyjnej polsko-niemieckiego centrum edukacji przyrodniczej.
Wspólne przeprowadzanie imprez ma umocnić
istniejące ponadgraniczne kontakty i przyczynić się do zniesienia barier językowych.

Nachdem im Frühjahr 2006 in der Oberförsterei Rzepin der deutsch-polnische Biberlehrpfad eingeweiht werden konnte, hat die
Oberförsterei Neuzelle, die Partnerförsterei
von Rzepin, im Oktober 2006 das Pendant, den
deutsch-polnischen Eisvogellehrpfad, feierlich
eröffnet. Dieser Lehrerlebnispfad wurde mit
kleinen und großen, deutschen und polnischen
Gästen der Öffentlichkeit durch einen Festakt
mit anschließender Wanderung übergeben.
Der Eisvogellehrpfad eröffnete die Möglichkeit, nach über 10-jährigen Kontakt zu den
polnischen Partnern, gemeinsame waldpädagogische Veranstaltungen durchführen zu
können.

Amt Neuzelle
Adres/Adresse
Bahnhofstraße 22
15898 Neuzelle
Tel. +49 (0)3 36 52/83 50
amt@neuzelle.de
www.neuzelle.de

Das wesentliche Projektziel war die Kontaktaufnahme zwischen polnischen und deutschen
Waldbesitzern, Forstbediensteten und interessierten Bürgern. Die Projektpartner setzten
sich zum Ziel, den Wanderlehrpfad zum
deutsch-polnischen Naturbildungszentrum zu
gestalten. Durch gemeinsame Veranstaltungen
sollen bestehende Kontakte über die Grenze
hinweg gepflegt und Sprachbarrieren abgebaut
werden.
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Amt Odervorland

Polsko-niemieckie spotkanie dzieci
Deutsch polnisches Kindertreffen
Beneficjent: Briesen
Antragsteller: Briesen

Amt Odervorland
Adres/Adresse
Bahnhofstraße 3/4
15518 Briesen (Mark)
Tel. +49 (0)3 36 07/89 70
amt-odervorland@t-online.de
www.amt-odervorland.de

Od 2004 r. pomiędzy przedszkolem „Kinderrabatz“ z Briesen i zerówką szkoły w Lubiszynie istnieje partnerska współpraca. Dnia 12
kwietnia 2007 r. polskie i niemieckie dzieci
spotkały się na wspólnym wyjeździe do skansenu Altranft w powiecie Märkisch-Oderland.
Dzieci miały okazję zapoznać się z tradycyjnym
rzemiosłem, wypróbować pracę w starych, zapomnianych już zawodach oraz poznać historię
i kulturę mieszkańców dawnej wsi. Opiekę nad
dziećmi sprawowali doskonale do tego przygotowani pracownicy skansenu. Spotkanie to
i wspólnie przeprowadzone zadania przyczyniły
się do umocnienia partnerstwa między pedagogami obu placówek i do zawiązania nowych
kontaktów i przyjaźni między dziećmi z obu
krajów.
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Zwischen der KITA „Kinderrabatz“ und der
Vorschulgruppe der Schule in Lubiszyn besteht
seit 2004 eine partnerschaftliche Beziehung.
Am 12. April 2007 trafen sich die polnischen
Kinder aus Lubiszyn und die deutschen Kinder
aus Briesen zu einem gemeinsamen Projekttag
im Freilichtmuseum in Altranft in MärkischOderland. Die Kinder lernten dort traditionelles
Handwerk kennen. Im Freilichtmuseum konnten sie sich selbst aktiv mit alten Handwerksbräuchen beschäftigen und lernten das historische Arbeitsleben der ländlichen Bevölkerung
kennen. Betreut wurden die Kinder durch hervorragend ausgebildete Museumsmitarbeiter
der Einrichtung.
Dieses Treffen trug dazu bei, die partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen
zwischen den Kindern weiter zu festigen,
auszubauen und zu verbessern. Durch dieses
Treffen in Altranft und die dabei gemeinsam
durchgeführten Aktivitäten wurde die langjährige Partnerschaft weiter gepflegt und ein
besseres gemeinsames Verstehen zwischen
den deutschen und polnischen Kindern und
Erziehern erreicht.

Amt Schlaubetal

Opowieści o lesie, Odrze i łąkach
Wald-Oder-Wiesen-Geschichten
Beneficjent: Koło Friedrich-Bödeckel Landu Brandenburgii
Antragsteller: Friedrich-Bödeckel-Kreis im Land Brandenburg e.V.

Przedstawiony projekt jest wynikiem pracy
o charakterze integracji kulturowej podczas
przeprowadzonego spotkania w celu wymiany
młodzieży. Nad projektem pracowała specjalnie stworzona grupa robocza, w której skład
wchodziły takie instytucje jak Stowarzyszenie
Friedrich-Bödeckel-Kreis z Landu Brandenburgi e.V., Biblioteka Miejska z Frankfurtu nad
Odrą, Szkoła Integracyjna „Lessingschule”
z Frankfurtu nad Odrą i Zespół Szkół z Kowalowa.
Celem projektu było wsparcie, intensyfikacja
i podniesienie jakości kontaktów istniejących
pomiędzy obiema placówkami oświatowymi.
Dla realizacji założonych celów zaplanowano
wspólny tygodniowy pobyt uczniów z polskiej
i niemieckiej szkoły. W listopadzie 2006 r.
w Leśnym Schronisku Młodzieżowym w Müllrose
młodzież miała okazję wspólnie uczestniczyć
w warsztatach artystycznych, na których do
pisanych tekstów dopasowywano dźwięki i muzyczne wariacje. Wymyślone przez dzieci historie opowiadały o przyrodzie i mieszkańcach
nadodrzańskich terenów po obu stronach
granicy. Wybrane teksty stały się materiałem
do wydania płyty CD.

Das Projekt ist ein Ergebnis des Jugendaustausches mit integrierter kultureller Arbeit. Zu
seiner Realisierung wurde ein Netzwerk gebildet zwischen dem Friedrich-Bödeckel-Kreis im
Land Brandenburg e.V., seinem Mitglied und
Partner Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt
(Oder), der Allgemeinen Förderschule “Lessingschule” in Frankfurt (Oder) und der Gesamtschule in Kowalów. Ziel des Projektes war es,
bereits bestehende Beziehungen zwischen
beiden Schulen in Intensität, Qualität und
nachhaltiger Wirkung zu unterstützen.

Amt Schlaubetal
Adres/Adresse
Bahnhofstraße 40
15299 Müllrose
Tel. +49 (0)3 36 06/899-0
amt-schlaubetal@t-online.de
www.amt-schlaubetal.de

Geplant wurde ein einwöchiger gemeinsamer
Aufenthalt für polnische und deutsche Schüler
im November 2006 im Jugendwaldheim Müllrose. In der Begegnungswoche arbeiteten die
deutschen und polnischen Schülerinnen und
Schüler zusammen in künstlerischen Werkstätten, verfassten kurze Texte und verknüpften
diese mit Geräuschen und musikalischen
Variationen. Die ausgedachten Geschichten
sind alle über Natur und Menschen beiderseits
der Oder. Die Texte bildeten die Vorlage für die
Produktion einer CD.
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Bad Freienwalde (Oder)

Kultura codzienna nad Odrą
Alltagskultur im Oderland
Beneficjent: Kultur GmbH Märkisch-Oderland
Antragsteller: Kultur GmbH Märkisch-Oderland

Stadt Bad Freienwalde (Oder)
Adres/Adresse
Karl-Marx-Straße 1
16259 Bad Freienwalde (Oder)
Tel. +49 (0)33 44/41 20
stadtverwaltung@bad-freienwalde.de
www.bad-freienwalde.de

Dla optymalnego rozwoju osobowości
i poczucia przynależności społecznej ważne
jest poznanie własnych korzeni i dziedzictwa
kulturowego. To przesłanie stało się hasłem
przewodnim przygotowań do wystawy zorganizowanej wspólnie przez miasto Bad Freienwalde oraz jego partnerskie miasta – Chojnę
i Moryń. Wystawa, zatytułowana „Kultura
codzienna nad Odrą”, otwarta została 25
września 2005 roku. Ekspozycja miała na celu
zobrazowanie historycznych elementów, jak
i aktualnych powiązań istniejących między
terenami położonymi po obu stronach Odry.
Wystawa została przygotowana przez skansen
Altranft i Dom Kultury w Chojnie. Wystawa
prezentowana była zarówno po polskiej, jak
i po niemieckiej stronie Odry.

Der Zugang zu Wissen über das Kulturerbe
und zu seiner Nutzung muss als wesentlicher
Faktor zur persönlichen und kollektiven Entfaltung gefördert werden.
Unter diesem Motto wurde am 25. September
2005 gemeinsam mit dem polnischen Partner,
der Stadt Chojna für die Bewohner der Region
um Bad Freienwalde, Chojna und Moryń die
Ausstellung “Alltagskultur im Oderland” eröffnet.

Celem projektu było ukazanie dzisiejszym
mieszkańcom tego regionu wspólnych historycznych korzeni, które mogą stać się dobrą
podstawą do dalszego polsko-niemieckiego
rozwoju całego tego terenu. Region ten ma
możliwość stać się żywym przykładem takiej
ponadgranicznej wspólnoty gospodarczo-kulturowej, a przez to także atrakcyjnym terenem
dla turystów.

Das Projekt diente dem Ziel, den Bewohnern
der Region zu verdeutlichen, dass die gemeinsamen Wurzeln der Ausgangspunkt sein
können, die deutsch-polnische Gesamtregion
wirtschaftlich und kulturell zu entwickeln.
Diese könnte ein gemeinsamer lebendiger
Lebensraum werden, über die Grenzen der Region hinaus wachsen und damit touristischer
Anziehungspunkt sein.
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Die Exposition über die historischen und
aktuellen Gemeinsamkeiten beiderseits der
Oder wurde vom Freilichtmuseum Altranft und
dem Kulturhaus Chojna entwickelt. Sie wurde
sowohl auf deutscher als auch auf polnischer
Seite der Oder zur Schau gestellt.

Bad Saarow

Letni obóz Roteract 2007
Roteract Summer Camp 2007
Beneficjent: Stowarzyszenie Przyjaciół Roteract
Antragsteller: Verein der Freunde der Roteract

Frankfurcko-Słubicki Klub Roteract zorganizował w czasie od 6.08 do 10.08.2007 r. na
terenie placówki „Caritasu” w Bad Saarow obóz
letni dla dzieci ze Słubic i okolic w wieku 8-12
lat. Na terenie tej placówki przebywały też
różne niemieckie grupy, więc dzieci miały
okazję do nawiązania wielu ciekawych kontaktów i przyjaźni. Dla młodych obozowiczów
były to trzy dni pełne wrażeń. Dzieci przebywały pod opieką niemieckich rodzin, jak np.
podczas spływu do zapory na jeziorze Scharmützelsee. Do głównych atrakcji wspólnie
przeprowadzanego programu należały liczne
zawody sportowe i warsztat taneczny „Dancefever“. W ramach podziękowania za wspólną
pracę i przygotowanie projektu zorganizowane
zostało 25 sierpnia nad Helenensee spotkanie
wszystkich partnerów uczestniczących
w projekcie. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy obozu wraz z rodzicami, przedstawiciele
uczestniczących w projekcie organizacji oraz
goszczące dzieci rodziny. Była to dobra okazja do opowiedzenia sobie najciekawszych
wydarzeń i podzielenia się przeżyciami.
Letni obóz Roteract Summer Camp 2007
obudził ducha pracy zespołowej nie tylko
w dzieciach, ale także w samych członkach
stowarzyszenia. Hasło przewodnie
Stowarzyszenia Roteract „Uczyć-świętowaćpomagać“ zostało doskonale zrealizowane
w tym projekcie.

Der Roteract Club Frankfurt (Oder) / Slubice
hat vom 06.08. bis 10.8.2007 eine Aktion organisiert, bei der Kinder im Alter von 8-12 Jahren
aus Slubice und Umgebung eine Sommerzeit
in der Heimbildungsstätte der Caritas in Bad
Saarow verbringen konnten. Dort waren auch
verschiedene deutsche Gruppen untergebracht, so dass schon dort vielfältige Kontakte
und Freundschaften geschlossen wurden. Es
folgten drei ereignisreiche Tage. Die Kinder
wurden von deutschen Familien begleitet und
betreut, bspw. Bei einer Schleusenfahrt auf
dem Scharmützelsee. Neben Sportwettbewerben stand ein Tanzworkshop „Dancefever“ im
Mittelpunkt der gemeinsamen Aktivitäten.

Amt Scharmützelsee
Adres/Adresse
Forsthausstraße 4
15526 Bad Saarow
Tel. +49 (0)3 36 31 /451 41
poststelle@amt-scharmuetzelsee.de
www.amt-scharmuetzelsee.de

Als Danksagung für alle Beteiligten an diesem
Projekt fand am 25. August eine Dankeschönveranstaltung am Helenesee statt. Dabei
konnten sich die Teilnehmer mit ihren Eltern,
Organisatoren und Gästen über ihre zahlreichen Erlebnisse austauschen.
Roteract Summer Camp 2007 hat nicht nur den
Teamgeist zwischen Kindern geweckt, sondern
auch bei den unterschiedlichen Clubmitgliedern. AAAEWSSSDas Motto des Roteract
„Lernen-Feiern-Helfen“ wurde bei diesem
Sozialprojekt erfüllt.
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Beeskow

Szkoła partnerska Sulęcin - Beeskow
Partnerschule Sulecin - Beeskow
Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 1 w Beeskow
Antragsteller: Grundschule I Beeskow

Stadt Beeskow
Adres/Adresse
Berliner Straße 30
15848 Beeskow

Od 2001 r. szkoły podstawowe w Sulęcinie
i Beeskow łączą partnerskie stosunki. Pomocne
w nawiązaniu tego kontaktu było partnerskie
porozumienie, jakie zawiązały oba miasta.
W założeniach porozumienia ustalono m.in.
poznanie kultury i języka drugiego kraju,
wspólne obozy językowe, szkolne święta
sportowe, wystawy itp.

Tel. +49 (0)33 66/42 20
info@beeskow.de
www.beeskow.de

We wrześniu 2004 r. na taką wycieczkę szkolną
do Sulęcina wybrali się uczniowie szkoły
w Beeskow. Do głównych punktów programu
należał koncert przygotowany na cześć nadania patrona szkole partnerskiej, przygotowany
przez klasę instrumentów dętych w ramach
projektu „Klasy muzykują na instrumentach
dętych”. Po koncercie odbyły się jeszcze
wspólne zawody sportowe.
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Seit 2001 bestehen zwischen der Grundschule Sulęcin und der Grundschule I Beeskow
partnerschaftliche Beziehungen. Die Grundlage
hierfür bildet die Partnerschaftsvereinbarung
beider Städte, die einige Aktivitäten festgelegt
hat. Zu den gemeinsamen Aktivitäten gehören
beispielsweise das Kennen lernen der Kultur
und der Sprache der Partner, gemeinsame
Sprachlager, Schulsportfeste, Ausstellungen
u. ä.
Im September 2004 führten die Schüler der
Beeskower Schule eine Fahrt nach Sulęcin
durch. Als Hauptpunkt des Besuches wurde ein
Konzert zur Namensgebung der Partnerschule
geplant, das von der Bläserklasse im Rahmen
des Projektes “Klassen musizieren mit Blasinstrumenten” gespielt wurde. Nach dem Konzert
fand noch eine gemeinsame Sportveranstaltung statt.

Bledzew

Od wielu lat działania samorządu gminy Bledzew

Seit vielen Jahren strebt die Gemeinde Bledzew da-

zmierzają do stworzenia odpowiednich warunków

nach, Bedingungen zu schaffen, die dazu beitragen,

sprzyjających integracji mieszkańców jak i intensyfi-

die Bevölkerung stärker zu integrieren und die deutsch

kacji współpracy polsko-niemieckiej, szczególnie

-polnische Zusammenarbeit, vor allem mit der Partner-

z partnerską gminą Podelzig. Współpraca pomiędzy

gemeinde Podelzig, zu intensivieren. Die Zusammen-

Bledzewem a Podelzig rozpoczęła się w grudniu

arbeit zwischen Bledzew und Podelzig begann im De-

2003 r., a umowa partnerska w tym zakresie została

zember 2003, eine entsprechende Partnerschaftsver-

podpisana 03. 02. 2004 r. w Bledzewie.

einbarung wurde am 3.2.2004 in Bledzew unterschrieben.

W tym czasie odbyły się spotkania integracyjne,

Seither fanden Integrationsbegegnungen, gemein-

wspólne zawody sportowe oraz imprezy o charakterze

same Sportwettkämpfe sowie Kulturveranstaltungen

kulturalno-rozrywkowym. Do najważniejszych należą:

statt. Zu den wichtigsten gehören:

- udział mieszkańców gminy Bledzew
		 w obchodach 650-lecia Podelzig,
- zawody sportowe (mecze piłki nożnej)
		 w Zemsku i Podelzig,
- coroczne wyjazdy przedstawicieli gminy na święto
Podelzig na początku września każdego roku,
- wyjazdy młodzieży szkolnej z terenu gminy
		 Bledzew na występy artystyczne do Podelzig,
- udział przedstawicieli Podelzig w impre		
		 zach organizowanych na terenie Bledzewa.

- die Teilnahme von Einwohnern der Gemeinde
		 Bledzew an den 650-Jahr-Feierlichkeiten in 		
		 Podelzig,
- Fußballwettkämpfe in Zemsko und Podelzig,
- alljährliche Teilnahme von Vertretern aus Bledzew
		 am Gemeindefest in Podelzig Anfang September,

Tel. +48 095 743 66 10
Faks +48 095 743 66 11
poczta@bledzew.pl
www.bledzew.pl
Wójt / Gemeindevorsteher
– Leszek Zimny
Przewodniczący Rady Gminy /
Gemeindevertretervorsitzender
– Jerzy Dawidowicz

- Künstlerische Auftritte von Schulgruppen der 		
		 Gemeinde Bledzew in Podelzig,
- Teilnahme von Vertretern aus Podelzig an Veran
		 staltungen in Bledzew.

W związku z brakiem odpowiedniego zaplecza o cha-

Da auf dem Gebiet der Gemeinde weder Übernach-

rakterze hotelowo-konferencyjnym, gmina podjęła

tungsmöglichkeiten noch Konferenzräume zur Verfü-

starania o uzyskanie środków unijnych z Programu

gung stehen, hat sich die Gemeinde um eine Förder-

Interreg III A na projekt pt.: „Organizacja polsko-

ung der EU aus Interreg-IIIA-Mitteln für das Projekt

niemieckiego Euroregionalnego Ośrodka Spotkań

„Aufbau eines Deutsch-Polnischen Euroregionalen

w Starym Dworku”. Adaptacja budynku miała umożli-

Begegnungszentrums in Stary Dworek“ bemüht.

wić organizowanie spotkań i imprez o charakterze

Durch den Umbau des Gebäudes sollte die Durch-

konferencyjnym, kulturalnym, integracyjnym czy

führung von Begegnungen, Konferenzen, Kultur- und

sportowo-rekreacyjnym z udziałem gości krajowych

Sportveranstaltungen mit Beteiligung polnischer und

i zagranicznych. Niestety władze gminne nie uzyskały

ausländischer Gäste möglich werden. Leider haben

dofinansowania na projekt, ale w budynku udało się

die Gemeindevertreter für das Projekt keine Förder-

przeprowadzić w ograniczonym zakresie prace

ung erhalten. Nichtsdestotrotz konnten in dem Ge-

remontowe.

bäude Renovierungsarbeiten durchgeführt werden.
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Gmina Bledzew
Adres/Adresse
ul. Kościuszki 16
66-350 Bledzew
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Bogdaniec

Tradycje wypieku chleba po obu stronach Odry
Die traditionelle Kunst des Brotbackens auf beiden Seiten der Oder
Beneficjent: Gmina Bogdaniec
Antragsteller: Gemeinde Bogdaniec
Partner: Gmina Petershagen-Eggersdorf / Gemeinde Petershagen-Eggersdorf

W dniach 19-20 sierpnia 2006 r. na terenie Muzeum

Gmina Bogdaniec
Adres/Adresse
ul. Mickiewicza 45
66-450 Bogdaniec
Tel. +48 095 75 10 210
Faks +48 095 75 10 209
urzad@bogdaniec.pl
www.bogdaniec.pl
Wójt / Gemeindevorsteherin
– Krystyna Pławska
Przewodnicząca Rady Gminy /
Gemeindevertretervorsitzenderin
– Janina Mirosława Cytlak
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Am 19. und 20. August 2006 wurde auf dem Gelän-

Kultury i Techniki Wiejskiej w Bogdańcu został zreali-

de des Museums für Dorfkultur und landwirtschaft-

zowany projekt pod nazwą „Tradycje wypieku chleba

liche Technik in Bogdaniec das Projekt „Die tradi-

po obu stronach Odry”, którego celem była promocja

tionelle Kunst des Brotbackens auf beiden Seiten

produktów piekarniczo-cukierniczych, wymiana

der Oder” durchgeführt, um traditionelle Gebäcke

informacji i doświadczeń dotyczących kwestii zawo-

bekannt zu machen sowie Fachinformationen und Er-

dowych i współpracy transgranicznej. W projekcie

fahrungen mit grenzüberschreitender Zusammenar-

uczestniczyli piekarze, cukiernicy, samorządowcy

beit auszutauschen. An dem Projekt nahmen Bäcker,

i działacze kultury z gminy partnerskiej Bogdańca

Konditoren, Vertreter der kommunalen Selbstverwal-

- Petershagen/Eggersdorf. Stronę polską reprezento-

tung sowie Künstler der beiden Partnergemeinden

wali piekarze i cukiernicy z Izby Rzemieślniczej

Bogdaniec und Petershagen/Eggersdorf teil. Die pol-

w Gorzowie Wlkp.

nische Seite wurde von Bäckern und Konditoren der

Program pierwszego dnia spotkania nastawiony był

Handwerkskammer Gorzów Wielkopolski vertreten.

na integrację: dla dzieci i młodzieży zorganizowano
konkurencje sportowe i konkursy, odbył się turniej

Das Programm des ersten Tages war auf Integration

sołectw, podczas którego pokazano wieńce dożynkowe

ausgerichtet: Für Kinder und Jugendliche wurden

z terenu gminy Bogdaniec. Spotkania urozmaiciła

Sportwettkämpfe veranstaltet und es fand ein

degustacja domowych wypieków gości z Niemiec

Dorfturnier statt, auf dem die Erntedankkränze der

i z Polski. Przeprowadzono konkurs na potrawę regio-

Gemeinde Bogdaniec präsentiert wurden. Das Treffen

nalną, który został rozstrzygnięty, wręczono też

wurde durch die Verkostung selbst gemachter Gebä-

nagrody. Wieczorem mieszkańcy Bogdańca mogli

cke der Gäste aus Deutschland und Polen bereichert.

obejrzeć laserowy pokaz typu „światło i muzyka”. Do

Die „beste regionale Speise“ wurde prämiert. Am

późnych godzin nocnych trwała zabawa integracyjna

Abend konnten die Bewohner von Bogdaniec eine mit

pod gołym niebem.

Musik untermalte Laser-Show sehen. Die Feier unter

Drugi dzień rozpoczął się koncertem uczniów z par-

freiem Himmel dauerte bis in die späten Nachtstunden.

tnerskiej gminy ze Szkoły Muzycznej Hugo Distlera.

Der zweite Tag begann mit einem Konzert der „Hugo-

Kolejny punkt to przejście korowodu dożynkowego

Distler-Musikschule“ aus der Partnergemeinde.

z chlebami i wieńcami na miejsce, gdzie odbywały się

Danach zog eine Erntedank-Parade mit Broten und

główne uroczystości. Zebranym gościom zostało zap-

Kränzen zum Festplatz. Kinder und Jugendliche aus

rezentowane widowisko obrzędowe pt. „Tradycje wypie-

Bogdaniecer Schulen präsentierten den versammel-

ku chleba” przygotowane przez dzieci i młodzież

ten Gästen Traditionen und Gebräuche des Brotba-

z bogdanieckich szkół. Kolejną atrakcją była wystawa

ckens. Weitere Höhepunkte waren die Ausstellung

ozdobnych wypieków z ciasta chlebowego i prezen-

von Ziergebäcken aus Brotteig sowie musikalische

tacje wokalno-instrumentalne.Projekt zakończyło

Darbietungen. Das Projekt endete mit einem Treffen

spotkanie przedstawicieli Izby Rzemiosła z Frankfur-

von Vertretern der Handwerkskammern Frankfurt

tu n/O. i Izby Rzemieślniczej z Gorzowa Wlkp.

(Oder) und Gorzów Wielkopolski.

www.euroregion-viadrina.eu

Cybinka

„Kolory tęczy – czerwony”
„Farben des Regenbogens - Rot“
Beneficjent: Gmina Cybinka
Antragsteller: Gemeinde Cybinka
Partner: Freiwillige Feuerwehr Lossow

Projekt „Kolory tęczy – czerwony” jest
częścią planu rozwoju gospodarczego i turystycznego przygranicznej gminy Cybinka. Dał
on początek wielu inicjatywom o wymiarze
ponadgranicznym, obejmującym współpracę
kulturalną, artystyczną, naukową i społeczną,
a także ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze.
23 czerwca 2007 r. na terenach zielonych
przy Stadionie Miejskim w Cybince odbyło
się święto gminne pod hasłem „Nasza Gmina to Rodzina” – promujące walory wiejskiej
gminy Cybinka. Odbyło się ono w ramach
projektu „Kolory tęczy – czerwony”, którego
istotą było zainicjowanie promocji gminy oraz
podkreślenie wartości współpracy polskich
i niemieckich grup Ochotniczej Straży Pożarnej.
Nawiązanie do koloru czerwonego miało
symbolizować przyjaźń do drugiego
człowieka, polską gościnność, a nazwa
przedsięwzięcia „Nasza Gmina to Rodzina”
ukazać zaangażowanie w realizację działań
mieszkańców, firm, sołectw, instytucji
miejskich i lokalnych przedsiębiorców oraz
gości, turystów i stowarzyszeń z Niemiec.
Zaproponowano zabawy dla dzieci, stoiska
promocyjne firm, stowarzyszeń, stoiska z tradycyjnym rzemiosłem, przy których odbywały
się pokazy, m.in.: wykuwania podków i wyplatania koszy. Całość uatrakcyjniały występy
artystów-amatorów, dając możliwość wspólnego biesiadowania. Wykorzystano udział
polskich i niemieckich grup ze Straży Pożarnej
do działań promocyjnych i integracyjnych,
rozpowszechniając ideę dobrosąsiedzkiej
przyjaźni.
www.euroregion-viadrina.eu

Das Projekt „Farben des Regenbogens – Rot”
ist Teil des wirtschaftlichen und touristischen
Entwicklungsplanes der Grenzregion-Gemeinde Cybinka. Es bildete den Anfang für viele
grenzüberschreitende Initiativen der kulturellen, künstlerischen, wissenschaftlichen und
sozialen Zusammenarbeit sowie für gemeinsame Rettungs- und Feuerlöschübungen.
Am 23. Juni 2007 fand auf der Freifläche am
Städtischen Stadion Cybinka im Rahmen des
Projekts „Farben des Regenbogens – Rot”
das Gemeindefest unter dem Motto „Unsere
Gemeinde ist eine Familie” statt. Kern des
Projekts war der Aufbau eines Marketings für
die Gemeinde sowie die Stärkung deutschpolnischer Zusammenarbeit der Freiwilligen
Feuerwehr. Die Farbe Rot symbolisierte polnische Gastfreundlichkeit sowie die Freundschaft zu anderen Menschen. Die Freiwilligen
Feuerwehren waren prädestiniert dafür, die
„Schirmherrschaft“ über die Symbolfarbe
sowie für die gesamte Idee freundschaftlicher Nachbarschaft zu übernehmen. Das
Motto „Unsere Gemeinde ist eine Familie“
zielte darauf ab, Engagement seitens der
Bewohner, ortsansässiger Unternehmen,
Dorfgemeinden, städtischer Einrichtungen
sowie der Gäste, Touristen und Vereine aus
Deutschland hervorzurufen. Zum Angebot
gehörten Spiele für Kinder, Marketingstände
von Firmen und Vereinen sowie Stände, an
denen traditionelles Handwerk, z.B. Hufeisenschmieden und Korbflechten, vorgeführt
wurden. Das Fest wurde durch Auftritte von
Laienkünstlern eingerahmt und bereichert.

Gmina Cybinka
Adres/Adresse
ul. Szkolna 5
69-108 Cybinka
Tel. +48 068 391 13 08
Faks +48 068 391 13 63
sekretariat@cybinka.pl
www.cybinka.pl
Burmistrz / Bürgermeister
– Roman Siemiński
Przewodniczący Rady Miasta /
Stadtverordnetenvorsitzender
– Sławomir Kulczyński
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Deszczno
Święto Pieczonego Kurczaka – wielowiekowe tradycje w hodowli drobiu
na pograniczu polsko-niemieckim.
Broilerfest – jahrhundertelange Tradition in der Geflügelzucht
im polnisch-deutschen Grenzgebiet.
Beneficjent: Gmina Deszczno / Antragsteller: Gemeinde Deszczno
Partner: Steremat gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH

Gmina Deszczno
Adres/Adresse
66-446 Deszczno 63
Tel. +48 095 728 76 52
Faks +48 095 728 76 51
gmina@deszczno.pl
www.deszczno.pl
Wójt / Gemeindevorsteher
– Jacek Wójcicki
Przewodniczący Rady Gminy /
Gemeindevertretervorsitzender
– Jerzy Łochowicz
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2 września 2007 roku gmina Deszczno zorganizowała
po raz pierwszy Święto Pieczonego Kurczaka, czyli
Amatorskie Mistrzostwa Pogranicza w Grillowaniu
Drobiu. Dzień wcześniej w siedzibie Urzędu Gminy miała
miejsce polsko-niemiecka konferencja z udziałem
gospodarzy gminy, gości z Niemiec oraz zaproszonych
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
ze strony polskiej na temat: „Polsko-niemieckie tradycje
w hodowli drobiu”. Podczas konferencji omówione
zostały także zagadnienia ekologicznej hodowli
drobiu oraz zasady zdrowego żywienia ze szczególnym
uwzględnieniem potraw z drobiu.
Święto rozpoczęło się uroczystą mszą w kościele parafialnym w Deszcznie, potem uczestnicy przeszli korowodem na boisko w Maszewie, gdzie rozgrywano kolejne
konkurencje Mistrzostw Pogranicza w Grillowaniu Drobiu.
W pierwszej konkurencji wzięły udział koła gospodyń
wiejskich z gmin Deszczno i Bogdaniec. Wygrało koło
ze wsi Glinik, kolejne miejsca przypadły Lubczynowi
(gmina Bogdaniec) i Deszcznu. Organizatorzy przeprowadzili też wiele konkursów rodzinnych i konkursów dla
dzieci i młodzieży z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród
grillujący samorządowców najlepszą potrawę przyrządziła wójt Kłodawy Anna Mołodciak. Tuż za nią uplasował
się wicewojewoda lubuski Ireneusz Madej. Trzecie miejsce
zajęli ex aequo wójt Bogdańca Krystyna Pławska i wójt
Przytocznej Tadeusz Jasionek. W kategorii open wygrała
ekipa o nazwie „Stajnia Ornowia”. Potrawy oceniali
fachowcy - szefowie kuchni z renomowanych gorzowskich
restauracji „Don Vittorio” i „Pasja”. Triumfatorzy otrzymali
nagrody, dyplomy i medale. Z myślą o najmłodszych
uczestnikach Święta w projekcie wpisano stoiska
z zabawkami i watą cukrową, wesołe miasteczko, jazdę
konną i konkursy. Dla młodzieży przeznaczone były
występy formacji muzycznych. Wszyscy mogli wziąć
udział w zabawie prowadzonej przez Pyrzyckich Biesiadników i obejrzeć pokaz sztucznych ogni.

www.euroregion-viadrina.eu

Am 2. September 2007 organisierte die Gemeinde Deszczno zum ersten Mal das „Broilerfest” und die „Amateurmeisterschaften der Grenzregion im Geflügelgrillen“.
Am Vortag fand in der Gemeindeverwaltung eine deutschpolnische Konferenz mit Beteiligung der Gastgeber, Gästen
aus Deutschland sowie eingeladener Vertreter der polnischen territorialen Selbstverwaltung zum Thema „Deutschpolnische Traditionen der Geflügelzucht” statt. Während
der Konferenz wurden auch Fragen der ökologischen Geflügelzucht sowie einer gesunden Ernährung, unter besonderer
Berücksichtigung von Geflügelgerichten, angesprochen.
Das Fest begann mit einer Heiligen Messe in der örtlichen
Kirche, danach zogen die Teilnehmer auf das Sportfeld in
Maszewo, wo die Meisterschaften der Grenzregion im Geflügelgrillen ausgetragen wurden. Am ersten Wettkampf
nahmen Landfrauenkreise der Gemeinden Deszczno und
Bogdaniec teil. Es gewann das Team aus Glinik, die weiteren Plätze gingen an Lubczyno (Gemeinde Bogdaniec)
und Deszczno. Die Organisatoren führten mehrere Wettbewerbe für Familien, Kinder und Jugendliche mit attraktiven Preisen durch. In der Kategorie „Grillende Kommunalpolitiker“ bereitete das beste Gericht die Gemeindevorsteherin von Kłodawa Anna Mołodciak zu. Unmittelbar hinter ihr platzierte sich der Lebuser Vizewoiwode
Ireneusz Madej. Den dritten Platz teilten sich die Gemeindevorsteherin von Bogdaniec Krystyna Pławska sowie ihr
Kollege aus Przytoczna Tadeusz Jasionek. In der offenen
Kategorie gewann das Team „Pferdestall Ornowia”. Die
Gerichte wurden von Fachleuten bewertet, den Küchenchefs der renommierten Gorzower Restaurants „Don Vittorio” und „Pasja”. Die Sieger erhielten Preise, Urkunden
und Medaillen. Für die jüngsten Festteilnehmer wurden
Stände mit Spielzeugen und Zuckerwatte aufgebaut, es
gab einen Rummelplatz, Pferdereiten und verschiedene
Wettbewerbe. Für die Jugendlichen traten Musikbands
auf. Alle Teilnehmer bewunderten die Show der „Pyrzycer
Folkloregruppe“ und das abschließende Feuerwerk.

Dobiegniew

Spotkanie na miedzy
Begegnung „Am Feldrain“
Beneficjent: Gmina Dobiegniew
Antragsteller: Gemeinde Dobiegniew
Partner: Powiat Havelland / Landkreis Havelland

Projekt był zrealizowany w formule dwudniowego
spotkania, ukierunkowanego na integrację środowisk
administracji publicznej, instytucji sportowych, kultury i turystyki. Pierwszego dnia odbyła się międzyregionalna konferencja. Przybyli na nią zaproszeni
goście z Brandenburgii, Wielkopolski i Lubuskiego.
Program konferencji obejmował 3 bloki tematyczne:
turystyka i infrastruktura turystyczna, wspieranie
przedsiębiorczości oraz rozwiązywanie problemów
społecznych. W każdym bloku przedstawiono prezentacje przedstawicieli trzech powiatów. W trakcie
konferencji wymieniano doświadczenia związane
z trzyletnim uczestnictwem Polski w strukturach
Unii Europejskiej, co zaowocowało sformułowaniem
postulatów, zarówno ze strony polskiej jak i niemieckiej, dotyczących lepszego wykorzystania funduszy
unijnych w latach 2007-2013.

Das Projekt wurde in Form eines zweitägigen
Treffens ausgerichtet, um Gruppen der öffentlichen
Verwaltung sowie von Sport-, Kultur und Tourismuseinrichtungen miteinander zu verbinden. Am ersten
Tag fand eine internationale Konferenz statt. Zu
ihr kamen eingeladene Gäste aus Brandenburg,
Großpolen und Lubuskie. Das Konferenzprogramm
bestand aus drei Themenblöcken, die von drei
Landkreisen präsentiert wurden: Tourismus und touristische Infrastruktur, Wirtschaftsförderung sowie
Lösung sozialer Probleme. Im Verlauf der Konferenz
wurden Erfahrungen aus der dreijährigen EU-Mitgliedschaft Polens ausgetauscht. Die Teilnehmer
formulierten sowohl von polnischer als auch von
deutscher Seite politische Forderungen in Richtung
einer besseren Nutzung von EU-Fördermitteln in den
Jahren 2007-2013.

Drugi dzień spotkania przebiegał pod hasłem propagowania zdrowego trybu życia poprzez aktywny
wypoczynek i nastawiony był na integrację uczestników. Wybrane rodzaje dyscyplin sportowych,
związanych z wodą i lasem, miały zaakcentować
walory przyrodnicze gminy Dobiegniew. W jedenastu
konkurencjach (zawody wędkarskie nad jeziorem
Osiek, zawody w piłce plażowej, siatkowej i nożnej,
bieg na orientację, rajd rowerowy, spływ kajakowy
i zawody kajakarskie oraz konkurencje strzeleckie)
zmagali się goście z Niemiec i Polski.

Der zweite Tag stand unter dem Motto „Gesunde
Lebensführung durch aktive Erholung“ und war auf
die Integration der Teilnehmer ausgerichtet. Die ausgewählten Sportdisziplinen, allesamt verbunden mit
Wald und Wasser, unterstrichen die Schönheit der
Natur in der Gemeinde Dobiegniew. Die Gäste aus
Deutschland und Polen maßen sich in elf Wettbewerben, u.a. Anglerwettstreit am Osiek-See, Strand-,
Volleyball und Fußballturnier, Orientierungslauf,
Fahrradrallye, Kanufahrt und Kanuwettkampf sowie
Schießturnier.

Częścią finałową spotkania był festyn, podczas którego
prezentowano dorobek społeczno-kulturalny powiatów
polskich i powiatu niemieckiego. Organizatorzy przygotowali występy grup tanecznych, pokazy wokalne
i gry na instrumentach. Na stoiskach gmin i powiatów
wystawiano wyroby ludowe, rękodzielnictwo, produkty
spożywcze, a także foldery i albumy, ukazujące ciekawe
miejsca regionu.

Den Abschluss der Begegnung bildete ein Fest, zu
dem polnische und deutsche Landkreise ihren kulturellen Reichtum beitrugen. Gezeigt wurden Auftritte
mit Tanz, Gesang und instrumentaler Musik. Auf den
Ständen der Gemeinden und Kreise wurde örtliches
Kunsthandwerk, kulinarische Spezialitäten aber auch
Broschüren und Bildbände mit den Sehenswürdigkeiten der Region ausgestellt.

www.euroregion-viadrina.eu

Gmina Dobiegniew
Adres/Adresse
ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew			
			
Tel. +48 095 761 10 01
Faks +48 095 761 10 41
urzad@dobiegniew.pl
www.dobiegniew.pl
Burmistrz / Bürgermeister
– Leszek Waloch
Przewodniczący Rady Miasta /
Stadtverordnetenvorsitzender
– Tomasz Karpiński
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Drezdenko

Polsko-niemiecki turniej piłkarski, Gościm 2007
Deutsch - polnisches Fußballturnier Goscim 2007
Beneficjent: Gmina Drezdenko
Antragsteller: Gemeinde Drezdenko
Partner: Gmina Rehfelde / Gemeinde Rehfelde

W dniach 23–24 czerwca 2007 roku w Gościmiu,

Gmina Drezdenko
Adres/Adresse
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko
			
Tel. +48 095 762 02 02
Faks +48 095 762 02 20
umig@drezdenko.pl
www.drezdenko.pl
Burmistrz / Bürgermeister
– Roman Cholewiński
Przewodniczący Rady Miasta /
Stadtverordnetenvorsitzender
– Jerzy Skrzypczyński

Am 23. und 24. Juni fand auf dem Fußballplatz des

na boisku piłkarskim KS „Sokół” Gościm, odbył

Sportklubs „Sokół” (dt. Falke) in Gościm, eingerahmt

się połączony z festynem Polsko-Niemiecki Tur-

von einem Fest, das „Deutsch-Polnische Fußballtur-

niej Piłkarski, Gościm 2007. Wzięły w nim udział

nier Gościm 2007“ statt. An ihm nahmen vier Mann-

4 drużyny: dwie reprezentowały stronę polską

schaften teil, zwei polnische und zwei deutsche. Das

i dwie niemiecką. Turniej rozgrywany był syste-

Turnier wurde im Pokalmodus ausgetragen. Am 23.

mem pucharowym. 23 czerwca przeprowadzono

Juni fand die Vorausscheidung statt. Die Auslosung

eliminacje. W wyniku losowania zespoły ze strony

ergab, dass jeweils die beiden polnischen und die

polskiej walczyły o finał ze sobą, podobnie drużyny

beiden deutschen Teams gegeneinander um den

niemieckie. Taki wynik losowania par eliminacyjnych

Einzug ins Finale kämpfen würden. Dadurch war ein

zapewnił międzynarodowy finał w niedzielę, a prze-

internationales Endspiel am Sonntag sichergestellt,

grani rozegrali mecz o trzecie miejsce. Po wyrówna-

in dem nach ausgeglichenem Verlauf der regulären

nych zmaganiach sportowych, w rzutach karnych,

Spielzeit Sokół Gościm die 12-Mannschaft-Rehfelde

Sokół Gościm pokonał 12 Mannschaft-Rehfelde 3:1.

im Elfmeterschießen mit 3:1 bezwang. Die beiden
Verlierer der Vorrunde spielten um den 3. Platz.

W turnieju wzięło udział 100 uczestników (po
50 z Polski i Niemiec). Projekt był skierowany

Am Turnier nahmen 100 Menschen (jeweils 50 aus

bezpośrednio do młodzieży czynnie uprawiającej

Polen und Deutschland) teil. Das Projekt richtete sich

piłkę nożną, a także do kibiców i sympatyków tej

an Jugendliche, die im Verein spielen, aber auch an

dyscypliny sportu. Propagowano przestrzeganie

Fans und Fußballliebhaber. Es wurde auf „Fair-play”

„fair-play” i zachęcano do pogłębiania współpracy

geachtet sowie zu einer intensiveren Zusammenar-

między klubami polskimi i niemieckimi oraz do

beit zwischen deutschen und polnischen Klubs er-

nawiązywania prywatnych znajomości i przyjaźni.

mutigt und auch darauf, dass die Beteiligten private
Kontakte und Freundschaften knüpften.
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Organizatorzy przygotowali też występy artystyczne

Die Organisatoren hatten Auftritte von Künstlern und

i zabawę taneczną. Uczestnicy otrzymali upominki od

einen Tanzabend vorbereitet. Drezdenkos Bürger-

burmistrza Drezdenka, foldery, informatory i znaczki

meister überreichte allen Teilnehmern Andenken,

okolicznościowe. Wszystkie drużyny biorące udział

Informationsbroschüren und Sonderbriefmarken.

w turnieju dostały pamiątkowe dyplomy i proporczyki,

Die Spieler bekamen Urkunden und Wimpel, die

a zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharem.

Gewinner wurden mit einem Pokal ausgezeichnet.

Uczestnicy zawodów byli zadowoleni z udziału w tej

Alle waren mit ihrer Teilnahme an der Veranstaltung

imprezie i zaproponowali cykliczne jej rozgrywanie.

sehr zufrieden und schlugen vor, das Turnier regel-

Pierwszym tego wyrazem było zaproszenie piłkarzy

mäßig auszutragen. Die Fußballer von „Sokół Gościm”

„Sokoła” Gościm przez przedstawicieli gminy Reh-

wurden von den Vertretern der Gemeinde Rehfelde

felde na podobny turniej w przyszłym roku

zu einem ähnlichen Turnier im darauf folgenden Jahr

w Niemczech.

in Deutschland eingeladen.

www.euroregion-viadrina.eu

Eisenhüttenstadt

Mozart i jego muzyczni przyjaciele w Domu Sonnenhügel
Mozart und seine musikalischen Freunde im Haus Sonnenhügel
Beneficjent: Stowarzyszenie Przyjaciół Haus Sonnenhügel e.V.
Antragsteller: Förderverein Haus Sonnenhügel e.V.

Stowarzyszenie Przyjaciół „Haus Sonnenhügel“ (Dom Słonecznego Wzgórza) poświęca
większą część swojej pracy tematyce nawiązującej do postaci Mozarta i jego muzycznych
przyjaciół. W szczególności właśnie postać
Mozarta gra tutaj kluczową rolę we wdrażaniu
projektów pedagogicznych. Projekt ma na celu
zainteresowanie muzyką klasyczną polskich
i niemieckich młodych mieszkańców regionu pogranicza. To właśnie poprzez muzykę młodzież
ma mieć okazję do zapoznania się z różnicami
i cechami wspólnymi kultur. Język muzyki, znacznie łatwiejszy niż język obcy, jest pomocny
w komunikacji pomiędzy polskimi i niemieckimi
dziećmi. Podczas wspólnego spotkania w roku
2007 zaprojektowano i uszyto kostiumy i rekwizyty nawiązujące do epoki baroku. 5 września
2007 r. nastąpił długo oczekiwany dzień.
Wtedy to właśnie 150 dzieci spędziło niezapomniane muzyczne popołudnie na podwórzu
przedszkola „Haus Sonnenhügel“. Uroczystość
rozpoczął koncert z utworami trzech wielkich
muzyków. Dzieci ze wszystkich zaproszonych
krajów (z Polski z Jasienia, Gorzowa i Gubina,
z Rosji z miejscowości Gormel) i dzieci z Domu
na „Sonnenhügel“ dzięki swoim barwnym,
tradycyjnym kostiumom przedstawiały kraje
pochodzenia 3 wielkich kompozytorów:
Chopina z Polski, Czajkowskiego z Rosji i Mozarta.
Drugim wartym uwagi wydarzeniem było spotkanie muzyków, którzy w ramach tego projektu
wybrali dane utwory, przećwiczyli je i wspólnie
nagrali.

Das Thema Mozart und seine musikalischen
Freunde begleitet die Arbeit des Fördervereins
„Haus Sonnenhügel“. Insbesondere die Figur
Mozart spielt eine wichtige Rolle in der Umsetzung des pädagogischen Konzepts. Kinder
und Jugendliche der Grenzregion werden durch
dieses Projekt für klassische Musik interessiert.
Mit der Musik werden kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkundet. Die Sprache
der Musik hilft über verbale Sprachschwierigkeiten zwischen polnischen und deutschen Kindern hinweg. Bei gemeinsamen Treffen in 2007
wurden Kostüme und Requisiten der Barockzeit
entwickelt und genäht. Am 05.09.2007 war es
dann soweit. An diesem Tag haben insgesamt
150 Kinder einen tollen Nachmittag auf dem
Hof der Kita „Haus Sonnenhügel“ verbracht.
Dieses Fest ist mit einem Begrüßungskonzert
eröffnet worden, indem Stücke der drei großen
Musiker vorgestellt worden sind. Kinder jeder
Nation haben mit einem Lied oder einen Tanz
einen Beitrag zum Programm geleistet. Kinder
aus Jasien, Gorzów, Gubin, Gormel (Russland)
und dem Haus „Sonnenhügel“ verkörperten
durch ihre unterschiedliche Kleidung die Komponisten Chopin aus Polen, Tschaikowsky aus
Russland und Mozart. Weiterer Höhepunkt war
ein Komponistentreffen in dessen Rahmen
Musikstücke ausgewählt, eingeübt und auf
Tonträgern festgehalten wurden.

Eisenhüttenstadt
Adres/Adresse
Zentraler Platz 1
15890 Eisenhüttenstadt
Tel. +49 (0)33 64 /56 60
info@eisenhuettenstadt.de
www.eisenhuettenstadt.de
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Frankfurt (Oder)

Pielgrzymkowanie lączy. Drogi Jakubowe po wschodniej
i zachodniej stronie Odry
Pilgern verbindet. Jakobswege östlich und westlich der Oder
Beneficjent: Europejski Uniwersytet Viadrina
Antragsteller: Europa-Universität Viadrina

Stadt Frankfurt (Oder)
Adres/Adresse
Marktplatz 1
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 (0)3 35/55 20
pressestelle@frankfurt-oder.de
www.frankfurt-oder.de

Projekt „Drogi Jakubowe po wschodniej
i zachodniej stronie Odry“ oraz przebieg
samego szlaku w okresie średniowiecza na
terenie obecnej Brandenburgii i zachodniej
Polski jest od 2005 r. przedmiotem badań
Katedry Historii Europy Środkowej Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą. Na podstawie dokumentacji historycznej
starano się zrekonstruować Szlak Jakubowy
w celu stworzenia nowoczesnego szlaku pielgrzymkowo-krajoznawczego prowadzącego
przez całą Europę aż do grobu św. Jakuba
w hiszpańskiej miejscowości Santiago de
Compostella. Symbolem pielgrzymów jest biała
muszla Jakubowa. W ramach projektu udało się
połączyć owoce prac naukowych z badaniami
kulturowo-socjalnymi, jak i gospodarczymi
celami regionu.

Das Projekt “Jakobswege östlich und westlich der Oder” ist am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte Mitteleuropas der Europa
-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder)
eingegliedert und beschäftigt sich seit dem
Jahr 2005 mit der Erforschung der mittelalterlichen Routen der Jakobspilger in Brandenburg
und Westpolen anhand historischer Quellen.
Diese Recherche bildete die Grundlage für die
Reinstallation des Jakobsweges als moderner
Pilger- und Erlebnisweg, der durch ganz Europa
zum Grab des Heiligen Jakobus im spanischen
Santiago de Compostela führt. Symbol der
Pilger ist die weiße Jakobsmuschel. Es gelang
dabei eine Synthese aus der wissenschaftlichen Arbeit einerseits und den kulturellen,
sozialen, aber auch den wirtschaftlichen Zielen
der Region andererseits zu schaffen.

W celu lepszego poznania życia pielgrzymów
przygotowano wędrowną wystawę, którą
można było oglądać we frankfurckim
ratuszu i Kościele Pokoju. Wystawa miała na celu
popularyzację szlaku Jakubowego w danym
regionie, ukazanie piękna malowniczych
budowli szachulcowych, późnogotyckich
kościołów zbudowanych z kamienia polnego
i średniowiecznych murów miejskich. Była
również dobrą okazją do nawiązania kontaktu
z innymi pielgrzymami.

Um sich vor dem eigentlichen Pilgern orientieren zu können, gab es die Möglichkeit, sich
die Wanderausstellung anzuschauen, die im
Frankfurter Rathaus und in der Friedenskirche
gezeigt wurde. Die Schau soll die JakobswegRouten in der Region bekannt machen, die
Leute auf den Weg vorbei an malerischen Fachwerkhäusern, spätgotischen Feldsteinkirchen
und mittelalterlichen Stadtmauern bringen
und dabei einladen, mit anderen Pilgern ins
Gespräch zu kommen.
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Friedland

Puchar przyjaźni w wędkarstwie sportowym
Freundschaftspokal im Sportangeln
Beneficjent: Miasto Friedland
Antragsteller: Stadt Friedland

W dniach 1-3.06.2007 odbywały się nad jeziorem Schwielochsee zawody w wędkarstwie
sportowym, gdzie o puchar przyjaźni walczyli
przedstawiciele Sulęcina, Kamen, Beeskow
i Friedland.
W sobotę rano odbyło się losowanie miejsc
do wędkowania i rozpoczęto pierwszą rundę
zawodów. Ponieważ ryba od samego początku
brała dobrze, wśród wędkarzy panował
wyśmienity humor. Równocześnie z zawodami
przeprowadzono bogaty program artystyczny
przygotowany dla rodzin i osób towarzyszących
wędkarzom. Wspólne świętowanie i dobry
humor nie tylko wędkujących zawodników
stały się też doskonałą okazją do rozmów
pomiędzy burmistrzami uczestniczących
w zawodach miast. Druga część zawodów
odbyła się popołudniu. Ogółem złowiono
ponad 100 kg ryb. Zwycięzcą zawodów został
gminny związek wędkarski, zaraz po nim
Sulęcin, Friedland i Kamen. Puchar za najwięcej
złowionych ryb i największe ich okazy otrzymało miasto Beeskow. Spotkanie to było
kolejnym ogniwem łączącym zawiązane partnerstwo współpracy pomiędzy Friedlandem
i Sulęcinem. Amatorzy wędkarstwa z obu miast
mieli w sierpniu kolejną okazję do wspólnego
spotkania z okazji obchodów 60-lecia istnienia
Sulęcińskiego Związku Wędkarskiego.

Der Sieger im Freundschaftspokal im Sportangeln zwischen Sulecin, Kamen, Beeskow und
Friedland wurde am 01.06. – 03.06.2007 am
Schwielochsee ermittelt.
Am Samstagmoregn wurden die Angelplätze
verlost und die erste Runde des Wettkampfes
begann. Es wurde von Anfang an kräftig gefangen, so dass sofort eine gute Stimmung unter
den Anglern aufkam. Parallel zum Wettkampf
gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die Gäste und Begleitpersonen,
auf die die gute Stimmung der Angler schnell
übersprang. Am Rande der Veranstaltungen
kam es auch zu interessanten Begegnungen
und Gesprächen zwischen den Bürgermeistern der teilnehmenden Städte. Der zweite
Teil des Wettkampfes begann am Nachmittag.
Insgesamt wurden mehr als 100 Kilo Fisch
gefangen. Sieger im Freundschaftspokal wurde
der Kreisanglerverband, gefolgt von Sulecin,
Friedland und Kamen. Die Pokale für die meisten und größten Fische gingen nach Beeskow.
Das Treffen bildete einen weiteren Höhepunkt
in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
von Friedland und Sulecin. Die Angelfreunde
aus beiden Städten trafen sich im August in
Sulecin zum 60. Jubiläum des dortigen Anglerverbandes.

Stadt Friedland
Adres/Adresse
Lindenstraße 13
15848 Friedland
Tel. +49 (0)3 36 76 /60 90
Fax +49 (0)3 36 76 /609 28
info@friedland-nl.de
www.friedland-nl.de
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Fürstenwalde

Miasta Euroregionu
Die Städte der Euroregion
Beneficjent: Związek Przyjaciół i Wspierajacych OZS Palmnicken
Abtragsteller: Verein der Freunde und Förderer OSZ Palmnicken

Stadt Fürstenwalde
Adres/Adresse
Am Markt 6
15517 Fürstenwalde
Tel. +49 (0)33 61/557-0
stadtverwaltung@fuerstenwalde.de
www.fuerstenwalde-spree.de

Długoletnia partnerska współpraca między
niemieckim miastem Fürstenwalde i polskim
Choszcznem była ispiracją dla stworzenia
w kwietniu 2006 r. projektu, który miał na celu
zbliżenie do siebie młodych mieszkańców obu
miast. Przewodnia myśl europejska, niwelowanie wzajemnych uprzedzeń oraz zasięgnięcie
informacji na temat drugiego kraju stały się
wytycznymi dla przygotowywanego projektu
połączonego z treningiem tolerancji wobec odmiennych przekonań. Realizacji projektu miały
służyć wyjazdy na wybrane imprezy, zwiedzanie muzeów i ośrodków kultury.

Die langjährige Partnerschaft zwischen den
Städten Fürstenwalde und auf der polnischen
Seite Choszczno hat die Partner inspiriert,
im April 2006 ein Projekt durchzuführen, das
Jugendliche beider Städte näher zusammenrücken sollte. Mit der europäischen Leitidee wurde ein Ziel gesetzt, bei den Menschen Vorurteile abzubauen, mehr Informationen über den
Nachbarn zu erhalten und ein Toleranztraining,
also den Umgang mit anderen Meinungen, zu
realisieren. Der Besuch von Veranstaltungen,
Museen, Freizeiteinrichtungen sollten im wesentlichen dazu beitragen.

Projekt był realizowany naprzemiennie zarówno w Fürstenwalde, jak i w Choszcznie.
W czasie jego przebiegu zorganizowano konkurs
zatytułowany „Głowy-mosty“, odwołujący się
do polskiej i niemieckiej sztuki rzeźbiarskiej.
W ramach projektu i prowadzonego konkursu
powstały liczne bogato zdobione drewniane
skrzynie. Polskie uczennice przygotowały
dodatkowo pokaz tradycyjnego polskiego
tańca, który został zaprezentowany podczas
wręczenia nagród konkursowych.

Im Rahmen des Projektes, das abwechselnd in
Fürstenwalde und Choszczno stattfand, wurde
ein Wettbewerb “Brücken-Köpfe” durchgeführt.
Thema war die deutsche und polnische Holzkunst. Während der Veranstaltung entstanden
mehrere Holzkisten, die mit Schnitzereien
verziert wurden. Die polnischen Schülerinnen
studierten darüber hinaus einen traditionellen
Tanz ein, den sie bei der Preisverleihung ausführten.
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Gorzów Wielkopolski

Promocja rozwoju transgranicznych połączeń kolejowych
Förderung grenzüberschreitender Bahnverbindungen
Beneficjent: Miasto Gorzów Wielkopolski
Antragsteller: Stadt Gorzów Wielkopolski
Partner: Miasto Muencheberg / Stadt Müncheberg

Projekt skierowany był do przedstawicieli
samorządów oraz władz odpowiedzialnych za
transport z landów Berlin i Brandenburgia oraz
województwa lubuskiego, a także do przedstawicieli firm przewozowych. Zakładał on
organizację konferencji i opracowanie analizy
naukowej.

Das Projekt richtete sich an Vertreter der
Kommunalverwaltung, an Entscheidungsträger
im Bahnverkehr der Bundesländer Berlin und
Brandenburg und der Woiwodschaft Lubuskie
sowie an Vertreter von Verkehrsunternehmen.
Es bestand aus einer Konferenz und der Erstellung einer wissenschaftlichen Analyse.

W ramach konferencji została zaprezentowana
„Analiza dotycząca możliwości udrożnienia
połączeń na linii Krzyż – Gorzów Wlkp.
- Kostrzyn z połączeniami na linii Kostrzyn
– Berlin”, sporządzona przez Instytut Rozwoju
i Promocji Kolei na zlecenie Urzędu Miasta
w Gorzowie Wlkp. W dokumencie tym
niezależni specjaliści przedstawili możliwości
rozwoju pasażerskich połączeń kolejowych na
linii Krzyż - Gorzów Wlkp. – Kostrzyn. Liderem
przedsięwzięcia był Urząd Miasta w Gorzowie
Wlkp. a partnerem ze strony niemieckiej Urząd
Miejski w Münchebergu, również leżącym przy
linii kolejowej Berlin – Krzyż – Królewiec.
W organizację zarówno konferencji jak i całego
projektu zaangażowano Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych, którego
głównym celem jest rozwój bezpośrednich
transgranicznych połączeń kolejowych
pomiędzy Berlinem a Gorzowem Wlkp. i dalej
Krzyżem Wlkp.

Auf der Konferenz wurde die „Potenzialanalyse
für Ausbau und Verbesserung der Bahnverbindungen Krzyż – Gorzów Wielkopolski - Kostrzyn
(Oder) mit Anschluss zur Strecke Kostrzyn (Oder)
– Berlin” präsentiert, welche durch das Institut
für Bahnentwicklung und Bahnmarketing erstellt
wurde. In der Studie untersuchten unabhängige
Experten im Auftrag der Stadtverwaltung Gorzów
Möglichkeiten der Weiterentwicklung von Bahnverbindungen im Personenverkehr auf der Strecke Krzyż - Gorzów – Kostrzyn (Oder). Partner
von deutscher Seite war die Stadt Müncheberg,
die an der Bahnstrecke Berlin – Krzyż – Królewiec
liegt. In die Organisation der Konferenz sowie
des gesamten Projekts wurde eine Europäische
Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)
einbezogen, deren Hauptziel die Entwicklung
direkter grenzüberschreitender Bahnverbindungen zwischen Berlin und Gorzów sowie weiter
nach Krzyż Wielkopolski ist.

Dzięki współpracy z partnerem niemieckim
wnioski z „Analizy” zostały przekazane do
wykorzystania niemieckiemu przewoźnikowi
NEB oraz VBB, który zleca przewozy na terenie
regionu.

www.euroregion-viadrina.eu

Dank der Zusammenarbeit mit dem deutschen
Partner wurden die Schlussfolgerungen der
Studie zur weiteren Verwendung an die regionalen Verkehrsunternehmen NEB (Niederbarnimer Eisenbahn AG) und VBB (Verkehrsverbund
Berlin-Brandenburg) weitergeleitet.

Miasto Gorzów Wielkopolski
Adres/Adresse
ul. Sikorskiego 3-4
		
66-400 Gorzów Wielkopolski		
			
Tel. +48 095 7355 500
Faks +48 095 7355 670
um@um.gorzow.pl
www.gorzow.pl
Prezydent / Präsident
– Tadeusz Jędrzejczak
Przewodnicząca Rady Miasta /
Stadtverordnetenvorsitzenderin
– Krystyna Sibińska
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Górzyca

„Widziane sercem”. Polsko-niemieckie spotkanie warsztatowe.
„Mit dem Herzen gesehen“ – deutsch-polnische Begegnungswerkstätten
Beneficjent: Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach
Antragsteller: Beschäftigungstherapeutische Werkstatt in Żabice (WTZ)
Partner: Pro Futura Märkisch-Oderland (MOL) e.V.

Gmina Górzyca
Adres/Adresse
ul. 1-go Maja 1
69-113 Górzyca
			
Tel. +48 095 759 12 11
Faks +48 095 759 12 15
ug@gorzyca.pl
www.gorzyca.pl
Wójt / Gemeindevorsteher
– Tomasz Kowalczyk
Przewodniczący Rady Gminy /
Gemeindevertretervorsitzender
– Bogdan Nerko
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„Widziane sercem”. Polsko-niemieckie
spotkania warsztatowe – to nazwa projektu realizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Żabicach w gminie Górzyca. Projekt realizowano od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku.
Obejmował on łącznie 8 spotkań warsztatowych niepełnosprawnej młodzieży z obu
stron Odry, w tym 4 spotkania warsztatowe po
stronie polskiej w siedzibie WTZ w Żabicach
i 4 spotkania w Strausbergu (a dokładnie
w miejscowości Petershagen-Eggersdorf)
w siedzibie Stowarzyszenia Pro Futura MOL e.v.

Die deutsch-polnischen Begegnungsworkshops mit dem Titel „Mit dem Herzen gesehen“
wurden vom 1. Januar bis 30. Juni 2007 von
der Beschäftigungstherapeutischen Werkstatt
Żabice (WTZ) der Gemeinde Górzyca durchgeführt. Das Projekt bestand aus insgesamt acht
Workshops mit behinderten Jugendlichen von
beiden Seiten der Oder, jeweils vier Treffen auf
polnischer Seite am Sitz der WTZ in Żabice sowie
auf deutscher Seite in Strausberg, Gemeinde
Eggersdorf, am Sitz des Vereins Pro Futura MOL
e.V.

W czasie zajęć powstały samodzielnie wymalowane i odręcznie zdobione prace o różnej
tematyce i ekspresji: regularne odlewy, abstrakcyjne bryły i figury, wielobarwne świece
o różnych kształtach. Ponadto haftowane
obrazy na bazie gotowych kanw i podkładów.
Technika prac była dowolna, w zależności od
upodobań, zainteresowań i inwencji twórczej
niepełnosprawnych uczestników projektu.
Efekt końcowy przerósł oczekiwania organizatorów.

Im Verlauf der Begegnungen entstanden selbst
gemalte und dekorierte Handarbeiten mit unterschiedlichen Techniken und Themen: Gießen
nach Formen, abstrakte Formen und Figuren,
mehrfarbige Kerzen in unterschiedlicher Gestalt,
gestickte Bilder nach verschiedenartigen Mustern.
Die Arbeitstechniken waren frei wählbar, je nach
Lust und Laune, Vorlieben und künstlerischer Eingebung der behinderten Projektteilnehmer. Das
Ergebnis übertraf die Erwartungen der Organisatoren.

Biorący udział w projekcie niepełnosprawni
nawiązali nowe znajomości, a w ramach pracy
i zabawy poznali ciekawe zajęcia i techniki
pracy z takimi tworzywami jak gips, wosk,
glina i wełna. Wszystkie spotkania odbywały
się w miłej atmosferze, a ich uczestnicy szybko
się zaprzyjaźnili. W odczuciu organizatorów
rozpoczęta współpraca daje solidną podstawę
do dalszej wymiany doświadczeń i poznania
tradycji i kultury oraz wartości regionalnych
u partnerów z obu stron Odry.

Die am Projekt teilnehmenden Behinderten lernten neue Freizeitbeschäftigungen und Arbeitstechniken kennen, unter Verwendung von Materialien wie Gips, Wachs, Ton und Wolle. Alle Treffen
fanden in angenehmer Atmosphäre statt und die
Beteiligten schlossen schnell Freundschaft. Die
Organisatoren gewannen den Eindruck, dass die
begonnene Zusammenarbeit eine stabile Grundlage bietet für den weiteren Erfahrungsaustausch
und das Kennenlernen von Traditionen und regionaler Kultur auf beiden Seiten der Oder.
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Groß Lindow

Wyścigi smoczych łodzi
Drachenbootrennen
Beneficjent: Stowarzyszenie Ludowe Lindow 2003 e.V
Antragsteller: Heimatverein Groß Lindow 2003 e.V.

W dniach 13-14.07.2007 odbyło się już po raz
dziewiąty Święto Kanału, na które do Groß Lindow zaprosiło lokalne stowarzyszenie ludowe
Heimatverein Groß Lindow 2003 e.V. Święto
to, corocznie organizowane na kanale im.
Fryderyka Wilhelma, cieszy się coraz większą
popularnością. Od 2004 r. poza licznymi zawodami sportowymi odbywa się na kanale także
wyścig smoczych łodzi. W tym roku w zawodach wzięły udział aż dwie polskie drużyny
ze Zbąszynia, gminy partnerskiej Groß Lindow.
Polscy goście z dużym zapałem uczestniczyli
także w innych licznie przygotowanych zawodach i konkursach. Już od dwóch lat polska
gmina partnerska z dużym zaangażowaniem
udziela się we wspólnych imprezach.
Tak było też tego roku, kiedy to ze Zbąszynia
przybyło na zawody ponad 50 polskich
sportowców. Zaangażowanie to ma charakter
obustronny. Także niemieckie drużyny chętnie
uczestniczą w zawodach organizowanych przez
polską gminę partnerską.
W roku 2004 Groß Lindow otrzymało tytuł najbardziej sportowej gminy w Landzie Brandenburgii. Tego rodzaju wydarzenia o charakterze
sportowym, jakimi są zawody smoczych łodzi,
nie tylko zbliżają do siebie przedstawicieli
wielu generacji i sąsiadujących krajów, ale też
sprawiają, że region ten staje się atrakcyjny dla
turystów.

Zum nunmehr 9. Kanalfest hatte der Heimatverein Groß Lindow 2003 e.V. am 13. und
14.07.2007 nach Groß Lindow eingeladen.
Das Kanalfest am Friedrich-Wilhelm-Kanal
erfreut sich immer stärkerer Beliebtheit im
Ort und der Umgebung. Seit dem Jahr 2004
wird in Ergänzung zu zahlreichen sportlichen
Aktivitäten ein Drachenbootrennen veranstaltet. In diesem Jahr wurden zwei Bootsmannschaften durch Telnehmer aus Polen
besetzt. Die Mannschaften kamen aus der
Partnergemeinde von Groß Lindow aus
Zbaszyn. Auch an den weiteren Wettkämpfen des Tages nahmen die polnischen Gäste
mit großer Freude teil. Wie in den vergangenen zwei Jahren wurde das Fest durch die
polnische Beteiligung stark belebt und das
partnerschaftliche Miteinander gestärkt.

Amt Brieskow-Finkenheerd
Adres/Adresse
August-Bebel-Straße 18a
15295 Brieskow-Finkenheerd
Tel. +49 (0)3 36 09/88-0
amt.b-f@t-online.de
www.amt-b-f.de

Insgesamt nahmen an den Veranstaltungen
mehr als 50 polnische Sportler teil. Die
aktive Teilnahme beschränkt sich nicht nur
auf die polnischen Mannschaften, sondern
auch deutsche Mannschaften werden zu den
Sportfesten in die polnische Nachbargmeinde eingeladen.
Groß Lindow wurde 2004 als sportlichste Gemeinde im Land Brandenburg ausgezeichnet.
Höhepunkte wie das Kanalfest sorgen für
das sportbetonte Zusammentreffen der Generationen, stärken den Zusammenhalt und
machen die Region für Touristen attraktiv.
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Grünheide

Międzynarodowe spotkanie sportowe “Sąsiedzi będą partnerami
sportowymi”
Internationale Sportbegegnung “Aus Nachbarn werden Sportpartner”
Beneficjent: Europejska Akademia Sportowa Landu Brandenburgii Poczdam
Antragsteller: Europäische Sportakademie des Landes Brandenburg e.V. Potsdam

Gemeinde Grünheide
Adres/Adresse
Am Marktplatz 1
15537 Grünheide
Tel. +49 (0)33 62/58 55-0
service@amt-gruenheide.de
www.gemeinde-gruenheide.de

Podczas czterech kolejnych weekendów
w okresie od września do listopada 2004 r.
w centrum sportowym w Kienbaum miały
miejsce spotkania sportowców z Euroregionu
Pro Europa Viadrina poświęcone różnym dyscyplinom sportu. Z polskiej strony na spotkanie
przybyli członkowie Związku Kultury Fizycznej
z Zielonej Góry. Spotkania te, wzbogacone
o pozyskane doświadczenia, przyczyniły się do
intensyfikacji procesu nauki.

An vier Wochenenden im Zeitraum von
September bis November 2004 fanden sich
Sportler der Euroregion Pro Europa Viadrina im
Sportzentrum Kienbaum zum Austausch über
verschiedene Themen des Sports zusammen.
Aus Polen wurden Mitglieder des Verbandes
der Physischen Kultur aus Zielona Góra eingeladen. Bedingt durch die bisher gemachten
Erfahrungen konnte der Lernprozess intensiviert werden.

Uczestnicy należeli do osób otwartych na nowe
kontakty i chętnie komunikujących się, stąd też
poza zadaniami sportowymi powstał pomysł
stworzenia tandemów, które codziennie przez
godzinę wzajemnie uczyły się od siebie nawzajem drugiego języka. Owocem tej pracy był
mały słownik polsko-niemiecki zawierający
najważniejsze pojęcia sportowe.

Das Bedürfnis der Teilnehmer, miteinander
zu kommunizieren, war sehr groß. Neben den
sportlichen Aufgaben ist die Idee entstanden,
Tandems zu bilden und täglich eine Stunde
gegenseitig die Sprache zu lehren. Im Folge
dessen wurde ein kleines Wörterbuch mit den
wichtigsten sportbezogenen Begriffen erstellt.
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Hoppegarten

Polsko-niemieckie dni kultury i sportu
Deutsch-polnische Kultur- und Sporttage
Beneficjent: Wiejski Związek Jeździecki Münchenhofe e.V.
Antragsteller: Ländlicher Reitverein Münchenhofe e.V.

Corocznie Stowarzyszenie Wiejskiego
Związku Jeździeckiego Münchenhofe e.V. organizuje w gminie Hoppegarten, w miejscowości
Münchenhofe turniej skoków i zawody jeździeckie. Z czasem turnieje te zyskały wśród uczestników sławę dzięki temu, że oferują coś więcej
niż tylko podziwianie koni. Każde z zawodów
mają swoje indywidualne motto, np. turniej
organizowany w dniach 1-3 września 2006 r.
odbywał się pod hasłem współpracy gmin
Hoppegarten i Rzepin.
W czasie trwania turnieju zaplanowano wiele
atrakcji kulturalnych i sportowych, jak również
danie okazji polskiej stronie do lepszgo zapoznania się z gminą partnerską, jej mieszkańcami
i samym regionem. Dodatkowym ubogaceniem
programu dla niemieckich gości był na pewno
występ polskiej orkiestry dętej i młodzieżowego
zespołu tanecznego z Polski. Ochotnicza straż
pożarna z Münchenhofe miała możliwość
zaprezentować swoim polskim kolegom
remizę, sprzęt gaśniczy i pojazdy strażackie.
Zainteresowane firmy z obu gmin partnerskich
miały okazję do prezentacji i wzajemnego poznania się oraz nawiązania nowych kontaktów.
Powstałe polsko-niemieckie przeszkody
jeździeckie mają służyć obu stowarzyszeniom
w organizacji dalszych imprez i być trwałym
symbolem zapoczątkowanej kooperacji.
Przeprowadzony projekt stał się kamieniem
milowym w dotychczasowej historii polsko-niemieckiej współpracy między obiema gminami,
jak i podłożem dla dalszych kontaktów
polskich i niemieckich sportowców, urzędników, polityków i przedsiębiorców.
www.euroregion-viadrina.eu

Jährlich veranstaltet der Ländliche Reitverein Münchenhofe e.V. in der Gemeinde
Hoppegarten im Ortsteil Münchenhofe ein Reitund Springturnier. Diese Turnierveranstaltung
hat inzwischen den Ruf, mehr als “nur Pferde”
zu bieten. Die Turniere werden immer unter
ein bestimmtes Motto gestellt. So wurde die
Veranstaltung vom 1. bis 3. September 2006 der
Zusammenarbeit der Gemeinden Hoppegarten
und Rzepin gewidmet.
Geplant war, verschiedene sportliche und kulturelle Höhepunkte in das Rahmenprogramm
des Turniers zu integrieren, den polnischen
Partnern aber auch die Gelegenheit zu geben,
die Gemeinde und ihre Region näher kennen
zu lernen. Eine polnische Blaskapelle und eine
jugendliche Tanzgruppe aus Polen boten den
deutschen Gästen ein tolles Kulturprogramm.
Die freiwillige Feuerwehr aus Münchenhofe
stellte wiederum den polnischen Kameraden
ihr Gerätehaus inklusive Fahrzeugen und
Ausrüstung vor. Interessierte Unternehmen
und Institutionen beider Gemeinden hatten Gelegenheit, sich zu präsentieren und Kontakte
zu knüpfen.
Der deutsch-polnische Teamsprung soll beiden
Vereinen für zukünftige Veranstaltungen zur
Verfügung stehen und die gemeinsame Kooperation symbolisieren. Das Projekt war ein
Meilenstein in der bisherigen Geschichte der
deutsch-polnischen Gemeindepartnerschaft
und der Beziehungen zwischen deutschen und
polnischen Sportlern, Funktionären, Politikern
und Geschäftsleuten.

Gemeinde Hoppegarten
Adres/Adresse
Lindenallee 14
15366 Hoppegarten
Tel. +49 (0)33 42/39 30
www.gemeinde-hoppegarten.de
post@gemeinde-hoppegarten.de
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Kłodawa

Polsko-niemieckie zawody wędkarskie „O kłodawską rybkę“
Deutsch-Polnischer Anglewettbewerb „Um den Klodauer Fisch“
Beneficjent: Gmina Kłodawa
Antragsteller: Gemeinde Kłodawa
Partner: Urząd Seelow / Amt Seelow Land

Gmina Kłodawa
Adres/Adresse
ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
			
Tel. +48 095 721 66 60
Faks +48 095 721 66 60
sekretariat@klodawa.pl
www.klodawa.pl
Wójt / Gemeindevorsteherin
– Anna Mołodciak
Przewodniczący Rady Gminy /
Gemeindevertretervorsitzender
– Andrzej Legan

9 czerwca 2007 r. nad Jeziorem Kłodawskim
odbyły się Polsko-niemieckie zawody
wędkarskie „O kłodawską rybkę”. W imprezie
wzięło udział 50 wędkarzy z Polski oraz 34
wędkarzy z Niemiec.

Am 9. Juni 2007 fand am Klodauer See der
Deutsch-Polnische Anglerwettbewerb „Um
den Klodauer Fisch“ statt. An der Veranstaltung nahmen 50 Angler aus Polen und 34
aus Deutschland teil.

Przybyłych na zawody gości i zawodników
powitali przedstawiciele gminy Kłodawa, po
czym przedstawiono zasady turnieju i rozlosowano stanowiska. Turniej wędkarski, trwający
kilka godzin, zakończył się oceną połowów
i wspólnym posiłkiem, następnie dokonano
dekoracji najlepszych wędkarzy. Osiemnastu
zawodników w różnych kategoriach zostało
nagrodzonych nagrodami i dyplomami, puchary otrzymali najlepsi w poszczególnych kategoriach. Honorując zwycięzców, nie zapomniano
o wyróżnieniach dla uczestników w kategoriach
„najlepsza zawodniczka”, „najlepszy zawodnik
niemiecki” oraz „największa ryba zawodów”,
którą okazał się leszcz ważący 1,53 kg.

Nach der Begrüßung der Gäste und Wettkampfteilnehmer durch die Vertreter der
Gemeinde Kłodawa wurden die Turnierregeln
bekannt gegeben und die Angelplätze ausgelost. Der mehrstündige Anglerwettkampf
endete mit der Bewertung der Fänge und
einem gemeinsamen Essen, danach wurden
die besten Angler geehrt. 18 Teilnehmer in
unterschiedlichen Kategorien wurden mit
Preisen und Urkunden ausgezeichnet, Pokale erhielten die jeweils Besten in den einzelnen Kategorien wie z.B. „Beste Teilnehmerin”, „Bester deutscher Teilnehmer” oder
„Schwerster Fang”, als der sich eine Brasse
mit einem Gewicht von 1,53 kg herausstellte.
Alle Teilnehmer erhielten zur Erinnerung ein
T-Shirt und einen Anstecker.

Po zakończeniu dekoracji odbyła się
uroczystość podpisania listu intencyjnego
o podjęciu współpracy kół wędkarskich
z Kłodawy i Seelow. Wszystkim uczestnikom
imprezy rozdano koszulki oraz butony.
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Im Anschluss an die Siegerehrung wurde
feierlich die Willenserklärung über den
Aufbau einer Zusammenarbeit zwischen
den Anglerkreisen aus Kłodawa und Seelow
unterzeichnet.

Kostrzyn nad Odrą

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Kostrinella“
IV. Internationales Musikfestival Kostrinella
Beneficjent: Kostrzyńskie Centrum Kultury
Antragsteller: Kostrzyner Kulturzentrum
Partner: Kindervereinigung e.V. Seelow

Kolejna edycja festiwalu miała miejsce
w dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2006 r.
Tradycyjnie koncerty odbywały się na kilku
scenach, przede wszystkim na scenie plenerowej
w Parku Miejskim w Kostrzynie, a także na terenie Starówki oraz w galerii ,,dialog’’. Odbyło
się osiem koncertów, na których prezentowano
różnorodną muzyką, z przewagą klasycznej.
Z uwagi na obchody Roku Mozartowskiego,
muzyka tego genialnego twórcy obecna była
w repertuarze kilku wykonawców. Podczas
koncertu finałowego zagrała Orchestra der
Frankfurter Musicfreunde, która wykonała
najbardziej popularne klasyczne utwory.
Wśród wykonawców publiczność miała
okazję oklaskiwać muzyków znanych już
z wcześniejszych edycji „Kostrinelli”, jak
chociażby znakomitego skrzypka Mariusza
Monczaka, jednak większość artystów gościła
na kostrzyńskim festiwalu po raz pierwszy.
W tym czasie odbyły się spotkania muzyków
polskich i niemieckich, w trakcie których
dyskutowano o możliwości organizowania
wspólnych koncertów w Polsce i Niemczech,
wymieniono się doświadczeniami w organizacji
festiwali i występów po obu stronach Odry.
Muzyka klasyczna, jazz, piosenka autorska
zyskuje w Kostrzynie nad Odrą coraz więcej
zwolenników, a Festiwal Muzyczny
„Kostrinella” na stałe wpisał się kalendarz
imprez kulturalnych miasta, dzięki czemu ma
znakomitą oprawę i wysoki poziom artystyczny.

Das Festival fand im Jahre 2006 vom 29. Juni
bis 2. Juli statt. Für die Konzerte wurden mehrere Bühnen aufgestellt, die größte unter freiem
Himmel im Kostrzyner Stadtpark, weitere in der
Altstadt sowie in der Galerie „Dialog’’. Es wurden insgesamt acht Konzerte, überwiegend mit
klassischer Musik, aufgeführt. Anlässlich des
Mozart-Jahrs hatten viele Künstler die Musik
dieses genialen Komponisten in ihrem Repertoire. Während des Abschlusskonzerts gab
das Orchester der Frankfurter Musikfreunde
ein Medley besonders populärer klassischer
Stücke zum Besten.
Das Publikum applaudierte Musikern, die ihm
bereits von früheren „Kostrinella”-Festivals
bekannt waren, wie z.B. dem herausragenden
Violinisten Mariusz Monczak. Die Mehrzahl
der Künstler trat auf dem Kostrzyner Festival
jedoch zum ersten Mal auf. Dieses Mal fanden
darüber hinaus Begegnungen von polnischen
und deutschen Künstlern statt, um Erfahrungen
mit Festivals und Auftritten auf beiden Seiten
der Oder auszutauschen und über Möglichkeiten zu diskutieren, gemeinsame Konzerte in
Polen und Deutschland zu organisieren.

Gmina Kostrzyn nad Odrą
Adres/Adresse
ul. Kopernika 1
66-470 Kostrzyn nad Odrą
			
Tel. +48 095 727-81-00
Faks +48 095 727-81-02
urzad@kostrzyn.um.gov.pl
www.kostrzyn.pl
Burmistrz / Bürgermeister
– Andrzej Kunt
Przewodnicząca Rady Miasta /
Stadtverordnetenvorsitzenderin
– Maria Jasińska

Klassische Musik, Jazz und Liedermachermusik gewinnen in Kostrzyn eine immer größere
Fangemeinde. Das Musikfestival „Kostrinella”
ist ein ständiger Bestandteil des städtischen
Kulturkalenders geworden und hat dadurch ein
hohes Renommée und künstlerisches Niveau
gewonnen.
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Krzeszyce

Międzynarodowe Spotkania Ludzi Aktywnych - Krzeszyce 2006
Internationale Begegnungen Aktiver Menschen – Krzeszyce 2006
Beneficjent: Gmina Krzeszyce
Antragsteller: Gemeinde Krzeszyce
Partner: Urząd Altlandsberg / Amt Altlandsberg

Gmina Krzeszyce
Adres/Adresse
ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce
			
Tel. +48 095 757 31 61
Faks +48 095 757 30 86
krzeszyce@pro.onet.pl
www.krzeszyce.pl
Wójt / Gemeindevorsteher
– Czesław Symeryak
Przewodniczący Rady Gminy /
Gemeindevertretervorsitzender
– Jerzy Tomaszewski
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Od 21 do 23 lipca 2006 roku odbywały
się na stadionie sportowym w Krzeszycach
Międzynarodowe Spotkania Ludzi Aktywnych.

Vom 21.-23. Juli 2006 fanden im Sportstadion von Krzeszyce die „Internationalen
Begegnungen Aktiver Menschen“ statt.

Pierwszego dnia miały miejsce 3
polsko-niemieckie turnieje piłkarskie w kategorii
juniorów, seniorów i turniej siatkówki plażowej.
Drugiego dnia odbyły się polsko-niemieckie
zawody pożarnicze, natomiast ostatniego
dnia zawody wędkarskie. Wszyscy uczestnicy zmagań sportowych otrzymali dyplomy
i upominki. Wśród imprez towarzyszących
należy wymienić otwarcie wystawy malarstwa
Wolfganga Arnolda pt. „Ocalić od zapomnienia”, konferencję poświęconą dotychczasowej współpracy i planom na przyszłość oraz
zabawę plenerową.

Am ersten Tag fanden drei deutsch-polnische
Turniere statt: Fußball (Junioren und Senioren)
sowie Beachvolleyball. Am zweiten Tag stand
ein deutsch-polnischer Feuerlösch-Wettkampf
auf dem Programm und am letzten Tag ein
Anglerwettbewerb. Alle Teilnehmer erhielten
Urkunden und Souvenirs. Vom Begleitprogramm soll die Eröffnung der Bilderausstellung „Vor dem Vergessen bewahren” von
Wolfgang Arnold, eine Konferenz zur bisherigen und zukünftigen Zusammenarbeit
sowie ein Fest unter freiem Himmel erwähnt
werden.

Realizacja projektu przyczyniła się do zniesienia barier w kontaktach społeczności
przygranicznych i w opinii uczestników miała
wpływ na zatarcie wzajemnych uprzedzeń oraz
pokazała, że narody Europy stanowią jedną
wielką rodzinę. Wykonano dwujęzyczną tablicę
z planem gminy Krzeszyce i rozmieszczonymi
na niej ścieżkami turystycznymi i zabytkami,
co pozwoli przyjezdnym z Niemiec na lepsze
poznanie gminy i nawiązanie nowych znajomości.
Dzięki projektowi może wzrosnąć napływ
turystów zainteresowanych turystyką rowerową
na tym terenie.
Następstwem realizacji tego przedsięwzięcia
było zaproszenie mieszkańców gminy do
zaprezentowania swoich dokonań na Święcie
Strachów w Altlandsbergu (02.09.2006).

Das Projekt trug dazu bei, in der Grenzregion
Barrieren im Kontakt der Bewohner abzuschaffen. Die Teilnehmer konnten gegenseitige Vorurteile aufgeben und erleben, dass
die Völker Europas wie eine große Familie
sind. Es wurde eine zweisprachige Tafel mit
der Karte der Gemeinde Krzeszyce erstellt,
auf der touristische Wege und Sehenswürdigkeiten eingetragen sind, was Besuchern
aus Deutschland das Kennenlernen der
Gemeinde erleichtert. Dank des Projekts
kann die Anzahl von Fahrradtouristen in der
Region steigen.
Als Folge des Projekts wurden die Bewohner
der Gemeinde eingeladen, sich auf dem
„Gespensterfest“ in Altlandsberg am
02.09.2006 zu präsentieren.
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Landkreis Märkisch-Oderland

Transgraniczne ćwiczenia przeciwpożarowe na obszarach leśnych
Grenzüberschreitende Waldbrandübung
Beneficjent: Powiat Märkisch-Oderland
Antragsteller: Landkreis Märkisch-Oderland

Blumenthal – Dolina Kwiatów – jest obszarem
leśnym należącym do leśnictwa w Prötzel, na
północ od miasta Strausberg. Należy do
ulubionych terenów wycieczkowych mieszkańców
Berlina i powiatu Märkisch-Oderland. W związku
z długotrwałą suszą w roku 2006 doszło na tych
terenach do pożaru lasu. Susza i niesprzyjające
wiatry pomimo usilnych starań strażaków spowodowały rozprzestrzenienie się ognia na
dalsze tereny leśne.
Niepowodzenie w walce z ogniem i wynikające
z niego zagrożenie spowodowało, że starosta
powiatu Märkisch-Oderland zarządził wzmożone wprowadzenie samochodów cystern do
walki z pożarem lasów.

Der Blumenthal, ein Waldgebiet im Prötzeler
Forst, nördlich von Strausberg wird von den
Berliner Bürgern und Bürgern des Landkreises
Märkisch-Oderland als beliebtes Ausflugziel
genutzt. Aufgrund der lang anhaltenden
Trockenheit im Jahr 2006 kam es im dortigen
Waldgebiet zu einem Brand. Neben der Trockenheit führten ungünstige Windverhältnisse
dazu, dass sich der Brand trotz des massiven
Einsatzes von Feuerwehrkräften über weitere
Waldgebiete ausbreiten konnte. Aus diesem
Grund entschloss sich der Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland einen massiven
Einsatz mit Tanklöschfahrzeugen zur Bekämpfung des Waldbrandes durchzuführen.

Gotowość do ochotniczego udziału w pracy
straży pożarnej i innych organizacjach
niosących pomoc w sytuacjach kryzysowych
wpłynęła też na intensywną współpracę
pomiędzy polskimi i niemieckimi ochotniczymi
strażami pożarnymi. Miejska straż pożarna
z Dębna była partnerem w transgranicznych
ćwiczeniach przeciwpożarowych na obszarach
leśnych. Strażacy wspólnie i odpowiedzialnie
wykonywali powierzone im zadania. Ćwiczenia
pokazały, na jakie problemy można napotkać
przy takich transgranicznych działaniach
w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dużą
liczbą pojazdów i osób. Nie uwidoczniła się
jednak granica, która rozdzieliłaby strażaków
ze względu na ich kraj pochodzenia. Projekt
ten pokazał, że taka współpraca jest możliwa
i że może być ona przydatna dla obu stron
w przypadku pożaru czy innej katastrofy
w regionie przygranicznym.

Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich in den
Feuerwehren und Hilfsorganisationen des
Katastrophenschutzes zu engagieren, hat
auch zu einer intensiven Zusammenarbeit der
deutschen und polnischen Freiwilligen Feuerwehren geführt. Der polnische Projektpartner
bei dieser Waldbrandübung war die Staatliche
Feuerwehr Debno.
Die Feuerwehren haben gemeinsam verantwortungsvolle Aufgaben erfüllt. Die Übung zeigte,
welche Probleme es beim Zusammenführen einer großen Anzahl von Kräften und Fahrzeugen
im internationalen Maßstab gibt. Doch Grenzen
zwischen den Einsatzkräften gab es nicht.
Durch das Projekt konnte verdeutlicht werden,
dass die deutsch-polnische Zusammenarbeit
im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes zum Wohl der Allgemeinheit im grenznahen
Raum stattfindet und im Ernstfall eine gemeinsame Brandbekämpfung möglich ist.
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Landkreis Märkisch-Oderland
Adres/Adresse
Puschkinplatz 12
15301 Seelow
Tel. +49 (0)33 46/850-336
Buero_landrat@landkreis-mol.de
www.maerkisch-oderland.de
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Gemeinde Letschin

„Znaki kultury – krajobraz Odry – wizualne mosty”
– polsko-niemieckie spotkanie młodzieżowe
„Kunstzeichen – Oderlandschaft – visuelle Brücken”
– deutsch-polnische Jugendbegegnung
Beneficjent: Koło Gospodyń Wiejskich „Środkowy Przełom Odry“
Antragsteller: Landfrauenverein „Mittleres Oderbruch“ e.V.

Gemeinde Letschin
Adres/Adresse
Bahnhofstraße 30a
15324 Letschin
Tel. +49 (0) 334 75/605 90
kontakt@letschin.de
www.letschin.de

W nawiązaniu do tradycyjnie już przeprowadzanego na terenie Landu Brandenburgii trzeciego sympozjum dla artystów, w 2004 r. miało
miejsce pięciotygodniowe spotkanie polskich
i niemieckich artystów w Groß Neuendorf,
miejscowości leżącej we wschodniej części
powiatu Märkisch-Oderland. Celem spotkania
było stworzenie prac artystycznych o tematyce
otaczającego krajobrazu i środowiska oraz
pozostawienie przez twórczość artystyczną
własnego „śladu“ na tym terenie. W pracach
korzystano z takich materiałów jak drewno
dębowe, kamień czy złom.
W myśl ustaleń pomiędzy Kołem Gospodyń
Wiejskich „Środkowy Przełom Odry“ z Groß
Neuendorf oraz szkołami ponadpodstawowymi z Letschin i Kostrzyna, głównym celem
projektu było doprowadzenie do spotkania
młodzieży szkolnej z obu krajów. Głównym
celem było uwrażliwienie uczniów na historyczno-społeczne pytania, przez organizowanie
wycieczek po regionie, fotografie, aż po wizualne mosty przez Odrę.
Na zakończenie 14-dniowego projektu odbył
się spektakl światło-dźwięk, który przez swoją
niepowtarzalną atmosferę pozwolił na chwilę
zapomnieć, że Odra jest rzeką dzielącą oba
kraje. Było to celem zarówno samego spektaklu, jak i całego projektu.
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Anknüpfend an das bereits dreimal im
Brandenburg durchgeführte Künstler-Symposium trafen sich im Jahr 2004 deutsche und
polnische Künstler für fünf Wochen in Groß
Neuendorf im östlichen Teil des Landkreises
Märkisch-Oderland, um mit künstlerischen
Mitteln Themen rund um Landschaft und Umwelt zu bearbeiten. Die Künstler wollten wieder
“Zeichen” setzen, insbesondere Naturzeichen,
aus Eichenholz, Stein und Schrott.
Entsprechend der Vereinbarung zwischen dem
Landfrauenverein “Mittleres Oderbruch” e.V.
Groß Neuendorf, der Gesamtschule Letschin
und der polnischen Gesamtschule Kostrzyn
stand im Mittelpunkt der Veranstaltung eine
Schülerbegegnung. Die Leitidee war, die
Schüler für die gesellschaftshistorischen Fragestellungen durch Exkursionen, Fotographie
bis hin zu visuellen Brücken über die Oder zu
sensibilisieren.
Zum Abschluss des 14-tägigen Projektes fand
eine Ton-Licht-Installation statt – das ungewöhnliche Schauspiel, das für eine Stunde
vergessen ließ, dass die Oder zwei Länder
trennt. Das war letztlich auch Anliegen sowohl
der Lichtinstallationen als auch des gesamten
Projektes.

Lubiszyn

I Międzynarodowe Forum Przedsiębiorczości Lokalnej
I. Internationales Forum lokaler Unternehmen
Beneficjent: Gmina Lubiszyn
Antragsteller: Gemeinde Lubiszyn
Partner: Urząd Odervorland / Amt Odervorland

5 października 2007 r. w Pałacyku
w Łąkominie odbyła się międzynarodowa
konferencja dotycząca pozyskiwania
i rozliczania funduszy europejskich. Zaproszeni zostali na nią przedstawiciele gminy
Odervorland oraz powiatu gorzowskiego
i strzelecko-drezdeneckiego. Zaplanowane
w ramach projektu wykłady, warsztaty oraz
dyskusje umożliwiły wymianę doświadczeń
związanych z uczestnictwem w strukturach
Unii Europejskiej i płynących z tego korzyści.
Konferencja wskazała kierunki lepszego
wykorzystania wsparcia unijnego w okresie
2007-2013, szczególnie dzięki prezentacjom
strony niemieckiej, która może w tym zakresie pochwalić się dłuższym doświadczeniem
i konkretnymi sukcesami. W czasie trwania
konferencji przeprowadzono także konkurs
sprawdzający podstawową wiedzę z zakresu
funkcjonowania Unii Europejskiej jak i funduszy strukturalnych.

Am 5. Oktober 2007 fand im Palais von
Łąkomin eine internationale Konferenz über
die Gewinnung und Abrechnung von EU-Fördermitteln statt. Eingeladen waren Vertreter
der Amtsgemeinde Odervorland sowie der
Landkreise Gorzów Wielkopolski und Strzelecko-Drezdenecki. Die Referate, Workshops
und Diskussionen beleuchteten den Nutzen,
der aus den EU-Strukturfonds gezogen werden kann und zeigten Möglichkeiten eines
verbesserten Zugangs in der Förderperiode
2007-2013 auf. In den Erfahrungsaustausch
flossen vor allem die große Erfahrung und
die konkreten Erfolge der deutschen Seite
ein. Im Rahmen der Konferenz wurde außerdem ein Quiz durchgeführt, mit dem Grundwissen über die EU und ihre Strukturfonds
getestet wurde.

Gmina Lubiszyn
Adres/Adresse
Plac Jedności Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn
				
Tel. +48 095 727 71 30
Faks +48 095 727 71 36
urzad@lubiszyn.pl
www.lubiszyn.pl
Wójt / Gemeindevorsteher
– Tadeusz Piotrowski
Przewodniczący Rady Gminy /
Gemeindevertretervorsitzender
– Jarosław Malinowski

Eine zweisprachige Broschüre fasst die
Ergebnisse des I. Internationalen Forums
lokaler Unternehmen zusammen.

W ramach realizacji projektu wydano
dwujęzyczną broszurę podsumowującą
zatytułowaną „I Międzynarodowe Forum
Przedsiębiorczości Lokalnej”.
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Lubniewice

Gmina Lubniewice
Adres/Adresse
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
			
Tel. +48 095 755 70 52
Faks +48 095 755 81 86
urzad@lubniewice.pl
www.lubniewice.pl
Burmistrz / Bürgermeister
– Mirosław Jaśnikowski
Przewodniczący Rady Miasta /
Stadtverordnetenvorsitzender
– Andrzej Langowicz

Gmina Lubniewice podpisała 14.10.1992 r.
umowę z gminą Schöneiche, która zakłada
rozbudowanie i wzmacnianie współpracy
i przyjaźni pomiędzy sąsiadującymi narodami:
niemieckim i polskim dla wspólnego dobra
i korzystnego funkcjonowania w zjednoczonej
Europie.
Praktycznym wyrazem tej umowy jest wiele
przedsięwzięć o charakterze transgranicznym,
w których uczestniczyli partnerzy niemieccy.
Były to: „Dni Lubniewic”, „Spotkanie seniorów”,
„Polsko-niemiecki wspinaczkowy obóz
treningowy”, „Międzynarodowe indywidualne
zawody wędkarskie”, „Lubniewicki Triatlon”,
„Międzynarodowe zawody w triatlonie juniorów”, „I polsko-niemieckie spotkania diabetologiczne”.
Dzięki projektom gmina Lubniewice ma szansę
na promocję swoich wyjątkowych walorów turystycznych i wykorzystanie licznych ośrodków
wypoczynkowych, tras pieszych i wodnych oraz
zabytków.
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Die Gemeinde Lubniewice unterschrieb
am 14.10.1992 eine Vereinbarung mit der
Gemeinde Schöneiche, die auf das gemeinsame Wohl durch Stärkung und Ausbau der
Zusammenarbeit und der freundschaftlichen
Beziehungen zwischen dem polnischen und
deutschen Volk in einem vereinten Europa
abzielt.
Die Vereinbarung wurde seither in zahlreichen
grenzüberschreitenden Veranstaltungen mit
Teilnahme deutscher Partner umgesetzt:
„Lubniewicer Tage”, „Seniorentreffen”,
„Deutsch-Polnisches Klettertrainingslager”,
„Internationaler Anglerwettbewerb”,
„Lubniewicer Triathlon”, „Internationaler
Junioren-Triathlon”, „I. Deutsch-Polnisches
Diabetiker-Treffen”.
Dank dieser Projekte hat die Gemeinde
Lubniewice eine Chance erhalten, ihre außergewöhnliche touristische Attraktivität mit
zahlreichen Erholungsorten, Wander- und
Wasserwegen sowie Sehenswürdigkeiten
bekannt zu machen.

Lubuska Organizacja Pracodawców

Lubuska Organizacja Pracodawców została zarejestrowana 15.12. 2001 roku, ale jej korzenie sięgają roku
1991, kiedy powołano do życia Gorzowską Organizacje
Pracodawców.
Skupia 130 przedsiębiorstw państwowych i prywatnych
z terenu Zachodniej Polski i należy do Konfederacji
Pracodawców Polskich w Warszawie. Siedzibą LOP
jest Gorzów Wielkopolski, funkcję przewodniczącego
Zarządu pełni R. Barański.
Jej członkowie jako cel główny założyli poprawę
warunków pracy i jakości życia mieszkańców oraz
ochronę praw i reprezentowanie pracodawców wobec
związków zawodowych i organów władzy i administracji
państwowej i samorządowej. Cel ten realizowany jest
poprzez udział w negocjacjach, zajmowanie stanowisk
w sprawach związanych z gospodarką, oddziaływanie
na rozwiązania z zakresu polityki społecznej (ubezpieczenia, ochrona zdrowia, wypoczynek), inspirowanie
inicjatyw gospodarczych, a także organizowanie
doradztwa prawnego, ekonomicznego, itp.
W programie LOP na lata 2004-2007 zapisano prowadzenie seminariów i szkoleń dla pracodawców w zakresie
nowych regulacji prawnych, współpracę w organizacji
i ocenie konkursów branżowych, współpracę z PolskoNiemiecką Fundacją Kształcenia Kadr Gospodarki w zakresie promowania działalności szkoleniowej dotyczącej
gospodarki Unii Europejskiej. Ponadto LOP współdziała
z Zarządem Euroregionu Pro Europa Viadrina jako
członek wspierający i z Lubuską Radą, Biurem i Centrum
Informacji Integracji Europejskiej oraz Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wlkp. Brał udział
w projekcie Cross – Border ClusterNet.
Na stronie internetowej Lubuskiej Organizacji Pracodawców przykładem konkretnych działań w roku 2007/08)
są min. informacje i zaproszenia na targi i prezentacje
(np. Targi branży drzewnej we Wrocławiu, InnovAction
w UDINE, Targi meblowe w Ałmacie), współorganizacja
konferencji naukowych i seminariów (przykładowy
temat: „Wsparcie unijne szansą dla lubuskich przedsiębiorców”) i pośredniczenie w poszukiwaniu partnerów
biznesowych przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa.
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Die Lubusker Arbeitgeberorganisation (LOP) wurde
am 15.12.2001 ins Register eingetragen, ihre Wurzeln
reichen jedoch bis zur Gründung der Gorzower Arbeitgeberorganisation im Jahre 1991 zurück.
Die LOP vereint 130 staatliche und private Unternehmen
Westpolens und gehört zur Konföderation Polnischer Arbeitgeber mit Sitz in Warschau. Sitz der LOP ist Gorzów
Wielkopolski, ihr Vorstandsvorsitzender ist R. Barański.
Ihre Mitglieder haben sich als Hauptziele die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung, den Schutz der Arbeitgeberrechte sowie die Vertretung der Arbeitgeber gegenüber Gewerkschaften und
Organen der staatlichen und kommunalen Selbstverwaltung gesetzt. Die Ziele werden erreicht durch die
Teilnahme an Verhandlungen, Stellungnahmen zu Wirtschaftsfragen, Einflussnahme auf Lösungen in der
Sozialpolitik (Sozialversicherung, Gesundheitsschutz,
Urlaubsregelungen), Anregung wirtschaftlicher Initiativen sowie die Gewährleistung von Rechts- und Wirtschaftsberatung.
Das Programm der LOP für die Jahre 2004-2007 beinhaltete u.a. folgende Aktivitäten: Durchführung von Seminaren und Schulungen für Arbeitgeber im Bereich neuer
Rechtsbestimmungen, interne Zusammenarbeit, Bewertung branchenbezogener Ausschreibungen und die
Zusammenarbeit mit der Deutsch-Polnischen Bildungsstiftung der Wirtschaft im Bereich von Weiterbildungen
zu Wirtschaftsthemen der EU. Darüber hinaus kooperiert die LOP als förderndes Mitglied mit dem Vorstand
der Euroregion Pro Europa Viadrina, mit dem „Lubusker
Rat“, mit dem Informationszentrum für Europäische
Integration sowie mit der Staatlichen Berufshochschule
in Gorzów Wielkopolski. Sie beteiligt sich außerdem am
Projekt „Cross–Border ClusterNet“. Auf der Internetseite
der LOP finden sich als Beispiele für konkrete Aktivitäten
im Jahr 2007/2008 u.a. Einladungen zu Messen und Präsentationen (z.B. Holzmesse in Wrocław, InnovAction in
Udino, Möbelmesse in Ałmat), Informationen über mitorganisierte wissenschaftliche Konferenzen und Seminare
(z.B. zum Thema „EU-Förderung als Chance für Lubusker
Unternehmen”) und Vermittlungen von Geschäftskontakten zu polnischen oder ausländischen Unternehmen.

Lubuska Organizacja Pracodawców
Adres/Adresse
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
lopgorzow@wp.pl
www.lop.wsb.gorzow.pl
Tel. +48 095 722 75 30
Faks +48 095 722 75 30
Przewodniczący Zarządu LOP/
Vorstandsvorsitzender
– Ryszard Barański
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Märkische Schweiz

Międzynarodowe warsztaty muzyczne
Internationale Musikwerkstatt
Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierania Sztuki i Kultury Buckow
Antragsteller: Buckower Kunst- und Kulturförderverein

Amtsverwaltung
Märkische Schweiz
Adres/Adresse
Hauptstraße 1
15377 Buckow (Märkische Schweiz)
Tel. +49 (0)3 34 33/6590
amtsverwaltung@
amt-maerkische-schweiz.de
www.amt-maerkische-schweiz.de

W roku 1992 z inicjatywy stowarzyszenia
„Wspieranie Sztuki i Kultury Buckow“ powołano do życia Międzynarodowe Warsztaty
Muzyczne jako formę spotkania i wymiany
artystycznej pomiędzy studentami akademii
muzycznych z Europy Wschodniej i Zachodniej.
Od tego czasu warsztaty te regularnie raz do
roku odbywają się w różnych miejscach Szwajcarii Marchijskiej przy wykorzystaniu różnych
instrumentów i pod coraz to nowymi hasłami
muzycznymi.
Warsztaty muzyczne, które miały miejsce
w dniach od 5-11 listopada 2005 r. na zamku
w Trebnitz, poświęcone były pracy młodych
kompozytorów. Tematem przewodnim była
Polska: z jednej strony jako spotkanie polskich
i niemieckich studentów akademii muzycznych,
z drugiej strony jako zapoznanie się z elementami polskiej muzyki współczesnej.
Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne 2005
zostały przygotowane w ścisłej współpracy
z „Polsko-Niemieckimi Warsztatami Nowej
Muzyki“, w której działają młodzi polscy i niemieccy muzycy, a które powstały z inicjatywy
Niemieckiej Rady Muzycznej (Bonn) w kooperacji z biurem festiwalu „Warszawska Jesień”.
Do współuczestnictwa w warsztatach zaproszeni zostali także studenci akademii muzycznych
z innych krajów Europy Wschodniej jak np.
Litwa, Łotwa, Słowacja, Gruzja czy Uzbekistan.
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Die Internationale Musikwerkstatt wurde
1992 als Forum der Begegnung und des künstlerischen Austausches für Musikstudenten und
junge Musiker aus Ost- und Westeuropa vom
Buckower Kunst- und Kulturförderverein ins
Leben gerufen. Sie findet jährlich mit wechselnder Thematik und mit unterschiedlicher instrumentaler Ausrichtung an unterschiedlichen
Orten der Märkischen Schweiz statt.
Die Musikwerkstatt, die vom 5. bis 11. November 2005 durchgeführt wurde, war als Werkstatt für junge Komponisten im Schloss
Trebnitz vorbereitet. Themenschwerpunkt
war Polen: einerseits die Begegnung von
polnischen und deutschen Musikstudenten,
andererseits die Auseinandersetzung mit der
polnischen Musik der Gegenwart.
Die Internationale Musikwerkstatt 2005 wurde
in enger Partnerschaft mit der “Deutsch-polnischen Werkstatt für neue Musik” vorbereitet,
die sich aus jungen polnischen und deutschen
Musikern zusammensetzt, und die vom Deutschen Musikrat (Bonn) in Kooperation mit dem
Festivalbüro “Warschauer Herbst” organisiert
wurde. Eingeladen wurden außerdem internationale Musikstudenten aus anderen osteuropäischen Ländern, d.h. aus Lettland, Litauen,
Slowakei, Georgien und Usbekistan.

Międzyrzecz
Między pamięcią a historią - Międzyrzecz na starej i nowej fotografii
„Zwischen Erinnerung und Geschichte - Międzyrzecz auf alten und neuen Fotografien“
Beneficjent: Gmina Miedzyrzecz
Antragsteller: Gemeinde Międzyrzecz
Partner: Miasto Bad Freienwalde / Stadt Bad Freienwalde (Oder)

W dniach 3-4 marca 2007 r. z dwudniową
wizytą w gminie Międzyrzecz przebywała
delegacja partnerskiej gminy Bad Freienwalde
z Niemiec. Najpierw goście zwiedzili turystyczne atrakcje miasta i okolicy, Międzyrzecki
Rejon Umocniony w Pniewie oraz muzeum
w Międzyrzeczu, dzięki czemu mogli zauważyć
zmiany, jakie nastąpiły na naszym terenie
w ostatnim okresie. Ten studyjny wyjazd był
niezbędny do udziału w konferencji, poruszającej temat pamięci i historii Międzyrzecza.
Referaty i odczyty, wygłaszane podczas konferencji, wskazywały na oczekiwania turystów
z Niemiec dotyczące bazy turystycznej regionu
oraz nakreśliły charakter dalszej współpracy.
Partner niemiecki zapoznał nas z tymi elementami historii, które łączą oba narody
oraz problemami we wzajemnych relacjach
i sposoby ich rozwiązywania. Przedstawił też
możliwości współpracy gmin w promocji walorów turystycznych.
Celem spotkania było nawiązanie nowych,
owocnych znajomości, które przyczynią się
do zwiększenia zainteresowania turystów
naszymi przygranicznymi miejscowościami
oraz wymiana doświadczeń z branży turystycznej. Wymiernym efektem projektu jest
trójjęzyczny (polsko – niemiecko - angielski)
album, będący owocem wspólnej pracy podczas tej konferencji. Został on przekazany do
bibliotek, szkół i innych instytucji po stronie
polskiej i niemieckiej.
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Am 3. und 4. März 2007 hielt sich eine Delegation der deutschen Partnerstadt Bad Freienwalde zu einem zweitägigen Besuch in der Gemeinde Międzyrzecz auf. Zunächst besichtigten
die Gäste touristische Attraktionen der Stadt
und ihrer Umgebung wie z.B. den Ostwall in
Pniewy sowie das Museum in Międzyrzecz.
Diese Studienreise, in deren Verlauf die Gäste
auch Veränderungen wahrnehmen konnten, die
bei uns in den vergangenen Jahren stattgefunden haben, war erforderlich für die Teilnahme
an einer Konferenz, die Themen der Erinnerung
und der Geschichte von Międzyrzecz behandelte.
Die Referate der Konferenz beschäftigten sich
mit Erwartungen, die Touristen aus Deutschland
an touristische Angebote in der Region richten
und zeigten die Felder für weitere Zusammenarbeit auf. Der deutsche Partner stellte historische Aspekte vor, die beide Völker miteinander
verbinden sowie Probleme der deutsch-polnischen Beziehungen samt möglicher Lösungsansätze. Er wurden auch Möglichkeiten der
Zusammenarbeit zwischen Gemeinden in Richtung eines gemeinsamen Tourismusmarketings
skizziert.
Ziel der Konferenz war es, im Rahmen eines
Erfahrungsaustauschs von Tourismusfachleuten
neue, fruchtbare Kontakte zu knüpfen, die in
einem größeren Interesse von Touristen an
unseren grenznah gelegenen Orten münden.
Zählbares Ergebnis der Zusammenarbeit ist ein
dreisprachiger Bildband der Konferenz in Deutsch,
Polnisch und Englisch. Er wurde Bibliotheken,
Schulen und anderen Einrichtungen auf deutscher
und polnischer Seite zur Verfügung gestellt.

Gmina Międzyrzecz
Adres/Adresse
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
				
Tel. +48 095 742 69 64
Faks +48 095 755 81 86
um@miedzyrzecz.pl
www.miedzyrzecz.pl
Burmistrz / Bürgermeister
– Tadeusz Dubicki
Przewodniczący Rady Miasta /
Stadtverordnetenvorsitzender
– Stanisław Ziemecki
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Müncheberg

Polsko-niemieckie forum młodzieżowe “Od sąsiada do sąsiada”
Deutsch-polnisches Jugendforum „Von Nachbar zu Nachbar”
Beneficjent: Zamek Trebnitz
Antragsteller: Schloss Trebnitz

Stadt Müncheberg
Adres/Adresse
Rathausstraße 1
15374 Müncheberg
Tel. +49 (0)3 34 32/810
rathaus@stadt-muencheberg.de
www.stadt-muencheberg.de
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W dniach od 11 do 13 czerwca 2003
w regionie przygranicznym na terenie Placówki
Szkoleniowo-Integracyjnej mieszczącej się na
zamku w Trebnitz, miało miejsce IX PolskoNiemieckie Forum Młodzieży zatytułowane
„Od sąsiada do sąsiada”. Forum to adresowane
było w szczególności do osób odpowiedzialnych
za kształcenie zawodowe i przygotowanie do
zawodu, czyli do multiplikatorów z polskich
i niemieckich placówek szkoleniowych.
Głównym celem spotkania było wspieranie
współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi
partnerami, nawiązanie i pogłębienie dialogu
dotyczącego aktualnych tematów i problematyki, wymiana doświadczeń i informacji, jak
i rozwój dalszych projektów kooperacyjnych
w dziedzinie kształcenia zawodowego.
Uczestniczki i uczestnicy podzieleni byli na 4
grupy robocze: 1.„Polsko-Niemiecka Fabryka
Młodzieży“, jeden z projektów ponadgranicznego kształcenia zawodowego w zawodzie
podstawowym. 2. Kompetencje socjalne
ze szczególnym uwzględnieniem trwałości.
3. Poszerzenie UE: dopasowanie polityki
kształcenia do systemów europejskich.
4. Kształcenie animatorów dla polsko-niemieckich grup na wymiany.
Podczas tego spotkania po raz pierwszy
zwiedzano placówkę kształceniową po polskiej stronie – szkołę rolniczą w Kamieniu
Małym. Niemieccy uczestnicy forum mieli
okazję zapoznać się z polskim systemem
szkolnictwa i kształcenia. Przygotowany
dla gości program kulturalny pozwolił
stronie niemieckiej zapoznać się z lokalną
i regionalną kulturą woj. lubuskiego.
www.euroregion-viadrina.eu

Vom 11. bis 13. Juni 2003 fand im Bildungsund Begegnungszentrum Schloss Trebnitz
das neunte Deutsch-polnische Jugendforum
“Von Nachbar zu Nachbar” im grenznahen
Raum statt. Das Forum richtete sich speziell an
Träger der beruflichen und berufsvorbereiteten
Bildung, d.h. an verschiedene deutsche sowie
polnische Multiplikatoren von Ausbildungszentren. Ziel der Veranstaltung war wiederum
die Vernetzung der deutschen und polnischen
Partner, die Vertiefung des Dialogs zu aktuellen
Themen und Problemen, der Erfahrung- und
Informationsaustausch sowie die Weiterentwicklung von Kooperationsprojekten im
Bereich der beruflichen Bildung.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden
in vier Arbeitsgruppen geteilt: 1. Die “deutschpolnische Jugendfabrik”: ein grenzüberschreitendes Projekt der beruflichen Erstausbildung;
2. Soziale Kompetenzen unter besonderer
Berücksichtigung der Nachhaltigkeit; 3. EU
– Osterweiterung: Bildungspolitische Angleichung an ein europäisches Bildungssystem
und 4. Ausbildung von Teamern im deutschpolnischen Jugendaustausch.
Dabei wurde zum ersten Mal eine Ausbildungsstätte in Polen besucht, die Landwirtschaftsschule in Kamień Mały. Die deutschen TeilnehmerInnen erhielten dadurch einen Einblick in
das polnische Schul- und Ausbildungssystem.
Das kulturelle Programm rundete den Aufenthalt in Polen ab und ermöglichte es den
deutschen Gästen, sich mit der lokalen und
regionalen Kultur der Wojewodschaft Lubuskie
bekannt zu machen.

Naturpark Märkische Schweiz

Polsko-niemiecki rajd konny
Deutsch-polnischer Wanderritt
Beneficjent: Stowarzyszenie Jeźdźców Pritzhagen
Antragsteller: Reit- und Fahrverein Pritzhagen

W czerwcu 2006 r. już po raz trzeci odbył się
wielodniowy rajd konny połączony z Dniem
Konia w Pritzhagen, zorganizowany wspólnie
przez zarząd Parku Krajobrazowego Märkische
Schweiz, strażników przyrody, klub jeździecki
z Pritzhagen, stadninę koni Senftleben i Krajowy Związek Jeździecki VFD. Mając na uwadze
intensyfikację polsko-niemieckich kontaktów
w regionie przygranicznym, postanowiono po
raz pierwszy wspólnie z polskimi jeźdźcami
zorganizować rajd konny z Narodowego Parku
Ujścia Warty do Parku Krajobrazowego Märkische Schweiz.
Uroczystym przejazdem konnym granicy
w dniu 29 czerwca przez most na Odrze
w Kostrzynie-Kürstin do niemieckich kolegów
dołączyła polska grupa jeźdźców. Był to
początek wielodniowego rajdu konnego przez
Park Krajobrazowy Märkische Schweiz. Bliskie
sąsiedztwo obu parków stwarza dla jeźdźców
rzadką sposobność podróżowania po niepodzielonych, zachowanych w stanie naturalnym
terenach. Głównym wydarzeniem było wspólne
uczestnictwo 1 czerwca w otwarciu Dnia Konia
i Jeźdźca w Pritzhagen. Pokazy koni w akcji,
prezentacje koni, regionalny targ rzemiosła
i sztuki uzupełniały ten bogaty w atrakcje
program dnia.

Bereits zum dritten Mal organisierten im
Juni 2006 die Naturparkverwaltung des Naturparkes Märkische Schweiz, Naturwacht, Reitund Fahrverein Pritzhagen, Gestüt Senftleben
sowie der VFD den Pritzhagener Pferdetag und
einen mehrtätigen Naturparkritt. Im Zeichen
der Stärkung der grenznahen deutsch-polnischen Kontakte wurde die Veranstaltung
zum ersten Mal als gemeinsame Initiative
polnischer und deutscher Reiter vom Landschaftspark Warthemündung und dem Naturpark Märkische Schweiz durchgeführt.

Naturpark Märkische Schweiz
Adres/Adresse
Naturparkverwaltung
Naturpark Märkische Schweiz
Eberswalder Chaussee 3
15377 Waldsieversdorf
Tel. +49 (0)3 34 33 /15 15-114
Schweizer.Haus@LUA.Brandenburg.de

Mit dem feierlichen Grenzüberitt am 29. Juni
über die Oderbrücke Kürstin/Kostrzyn schloss
sich eine polnische Reitergruppe einem
mehrtätigen Wanderritt durch den Naturpark
Märkische Schweiz an. Für die Reiter bietet
die Verbindung zwischen den beiden Naturparks die seltene Gelegenheit unzerschnittene
Naturräume zu erleben. Den Höhepunkt bildete
am 1. Juni der Pferde- und Reitertag mit seiner
Eröffnung in Pritzhagen. Pferde in Aktion,
Schauvorführungen, Kunst und Handwerk
sowie ein Regionalmarkt gehörten zum interessanten und abwechslungsreichen Programm
des Tages.
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Gemeinde Neuenhagen

Tradycyjne polsko-niemieckie spotkanie seniorów
Traditionelles deutsch-polnisches Seniorentreffen
Beneficjent: Gmina Neuenhagen koło Berlina
Antragsteller: Gemeinde Neuenhagen bei Berlin

Gemeinde Neuenhagen
Adres/Adresse
Am Rathaus 1
15366 Neuenhagen
Tel. + 49 (0)33 42/24 50
gemeinde@neuenhagen-bei-berlin.de
www.neuenhagen-bei-berlin.de

Od czasu nawiązania w roku 1996 przez
Radę Seniorów z gminy Neuenhagen k.
Berlina pierwszego kontaktu z polską grupą
partnerską ze Świebodzina, rozwinęła się
zażyła współpraca. Obecnie ma miejsce wiele
cyklicznych imprez w różnych dziedzinach.
3 lipca 2004 r. odbyło się jedno z takich
spotkań. Dla wieloletnich przyjaciół z grupy
partnerskiej przygotowany został specjalny
program kulturalny. W Domu Seniora w Neuenhagen odbyło się wspólne spotkanie, podczas
którego miała miejsce narada grup roboczych
obu Rad Seniorów dotycząca rozwoju dalszej
współpracy. Wieczorem na terenie hipodromu w Hoppegarten odbył się na świeżym
powietrzu koncert muzyki Straussa. Wspólne
śpiewanie polskich i niemieckich piosenek
w jednym chórze wzbudziło szeroką aprobatę
wśród seniorów, a występ zespołu tanecznego seniorów z Neuenhagen przyczynił się do
spontanicznego występu tanecznego polskich
seniorów. To polsko-niemieckie spotkanie
seniorów było bardzo dużym przeżyciem dla
wszystkich uczestników i przyczyniło się do
zacieśnienia ponadgranicznych kontaktów.
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Seitdem der Seniorenbeirat der Gemeinde
Neuenhagen bei Berlin im Jahr 1996 den
Kontakt zu den polnischen Partnern aus
Świebodzin aufgenommen hat, hat sich eine
kontinuierliche Zusammenarbeit entwickelt.
Nunmehr gibt es regelmäßige Veranstaltungen
auf den unterschiedlichsten Gebieten.
Am 3. Juli 2004 kam es zu einer erneuten Begegnung. Für die langjährigen Freunde aus der
Partnerschaft wurde ein besonderes kulturelles
Programm vorbereitet. Im Haus der Senioren
in Neuenhagen wurden gemeinsam gemütliche
Stunden verbracht. Es folgte ein Arbeitsgespräch der beiden Seniorenbeiräte zur weiteren
Zusammenarbeit. Am Abend fand ein Open
Air Strauß-Konzert auf der Rennbahn in
Hoppegarten statt. Das Singen deutscher und
polnischer Lieder in einem gemeinsamen Chor
brachte viel Stimmung, und der Auftritt der
Seniorentanzgruppe aus Neuenhagen führte
zum spontanen Tanz der polnischen Gäste. Die
deutsch-polnische Seniorenbegegnung war ein
besonderes Erlebnis für alle Teilnehmer und
ein Beitrag zur weiteren Festigung der deutschpolnischen Beziehungen.

Neulewin

Nauczyć się rozumieć sąsiada
Den Nachbarn verstehen lernen
Beneficjent: Bez granic e.V.
Antragsteller: Bez granic e.V.

Celem projektu było ułatwienie dzieciom
i dorosłym mieszkańcom polsko-niemieckiego
pogranicza nauki języka sąsiedniego kraju przy
pomocy jasnych, dydaktycznie ciekawie przygotowanych materiałów. Lepsza znajomość
języka może stać się dodatkowym czynnikiem
wspierającym kooperację na tle gospodarczym
i socjalnym w regionie przygranicznym. Jednym
z głównych celów jest wspieranie działań
mających na celu zniesienie bezrobocia
wśród młodych ludzi. Równocześnie poprzez
ogłoszenie otwartego konkursu literackiego
udało się zebrać nadesłane teksty. Ewaluacja
projektu (konkurs, zebranie tekstów, ilustracje,
CD, internet) pokazała, że kluczem do lepszego
porozumienia w regionie przygranicza jest szeroko rozumiana praca PR. Stowarzyszenie „Bez
granic” e. V. będzie kontynuowało pracę nad
projektem w celu zachowania długotrwałych
jego efektów. Dalszym celem projektu jest
publikacja opowiadań w formie książki
i udostępnienie jej szkołom.

Ziel des Projektes war, mit Hilfe eines anschaulichen, didaktisch ausgereiften und unterhaltsamen Produktes Kindern und Erwachsenen der deutsch polnischen Grenzregion
das Erlernen der Nachbarsprache zu erleichtern. Verbesserte Sprachkenntnisse können
Motor für wirtschaftliche und soziale Kooperation in der Grenzregion werden. Ziel ist es, den
Abbau der Jugendarbeitslosigkeit zu unterstützen. Gleichzeitig wurde durch einen öffentlichen Wettbewerb eine Textsammlung erstellt.
In Auswertung der realisierten Maßnahmen
des Projektes (Wettbewerb, Textsammlung,
Illustration, CD, Internet) wurde deutlich, dass
eine breite Öffentlichkeitsarbeit der Schlüssel
zum Verständnis in der Grenzregion ist. Der
Verein Bez granic e.V. wird die Arbeit am Projekt weiterführen, um eine Nachhaltigkeit zu
sichern. So sollen die Geschichten im nächsten
Schritt in Buchform erscheinen, um an Schulen
eingesetzt zu werden.

Amt Barnim-Oderbruch
Adres/Adresse
Freienwalder Straße 48
16269 Wriezen
Tel. +49 (0)3 34 56 /399 60
rubin@barnim-oderbruch.de
www.barnim-oderbruch.de
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Ośno Lubuskie

Łączy nas historia.
„Geschichte verbindet uns“
Beneficjent: Gmina Ośno Lubuskie
Antragsteller: Gemeinde Ośno Lubuskie
Partner: Heimatkreis Weststernberg e.V.

Gmina Ośno Lubuskie
Adres/Adresse
ul. Rynek 1
69-220 Ośno Lubuskie
			
Tel. +48 095 757 60 29
Faks +48 095 757 50 80
urzad@osno.pl
www.osno.pl
Burmistrz / Bürgermeister
– Stanisław Kozłowski
Przewodnicząca Rady Miasta /
Stadtverordnetenvorsitzenderin
– Teresa Cieślak

W ramach projektu odbyło się spotkanie najmłodszych obywateli dzisiejszego
Ośna Lubuskiego z dawnymi, niemieckimi
mieszkańcami Drossen, którzy skupieni są
w stowarzyszeniu Heimatkreis Weststernberg e.V.

Im Rahmen des Projekts fand ein Treffen
junger Bürger des heutigen Ośno Lubuskie
mit deutschen früheren Bewohnern des damaligen Drossen statt, die heute im Heimatkreis Weststernberg e.V. versammelt sind.

W zabytkowym ratuszu miejskim wysłuchano
prelekcji prezesa stowarzyszenia Heimatkreis na temat regionalnej historii pogranicza
i wspomnień byłych mieszkańców, którzy
przedstawili również przywiezione ze sobą
zdjęcia i pocztówki oraz przekazali młodzieży
niemiecki album o historii powiatu zachodniotorzymskiego. Niemieccy goście odpowiadali
na pytania i z dużym wzruszeniem dzielili się
swoimi wspomnieniami i przemyśleniami.
W kuluarach, w kameralnych grupach, wiele
osób zdobywało cenne informacje dotyczące
przeszłości Ośna Lubuskiego, a dla młodzieży
była to żywa lekcja historii. Wszyscy uczestnicy otrzymali polsko-niemiecką publikację,
wydaną z okazji spotkania, pt. „Od Drossen do
Ośna Lubuskiego”. Wieczorem mieli możność
wysłuchania uroczystego koncertu chóru
„Łęczanie” w kaplicy św. Gertrudy.

Im denkmalgeschützten Rathaus folgten die
Teilnehmer den Ausführungen des Vorsitzenden des Heimatkreises zur regionalen
Geschichte der Grenzregion. Die früheren
Einwohner schilderten den Jugendlichen
bewegt ihre Erinnerungen an Hand von
mitgebrachten Fotografien und Postkarten
sowie eines Bildbands über die Geschichte
des West-Torzymer Landkreises, den sie
als Gastgeschenk verteilten. Die deutschen
Gäste antworteten in kleinen Gruppen
auf Fragen der Jugendlichen, die dadurch
eine lebendige Geschichtsstunde über die
Vergangenheit von Ośno Lubuskie erhielten. Die Teilnehmer bekamen eine deutschpolnische Publikation mit dem Titel „Von
Drossen nach Ośno Lubuskie” überreicht,
die anlässlich des Treffens herausgegeben
wurde. Am Abend hatten alle die Gelegenheit, dem Festkonzert des Chors „Łęczanie”
in der St.-Gertrud-Kapelle beizuwohnen.

Spotkanie zaowocowało nawiązaniem bliższej
współpracy ze stowarzyszeniem mieszkańców
dawnego powiatu zachodniotorzymskiego oraz
pozwoliło na stworzenie podwalin dla kolejnych przedsięwzięć na rzecz ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego.
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Das Treffen führte zu einer engeren Zusammenarbeit mit dem Verein der Einwohner des
früheren Landkreises und schuf das Fundament für weitere Aktivitäten zum Schutz des
gemeinsamen Kulturerbes.

Gemeinde Petershagen-Eggersdorf

Drogami historii
Auf den Wegen der Geschichte
Beneficjent: Gmina Petershagen-Eggersdorf
Antragsteller: Gemeinde Petershagen-Eggersdorf

Od wielu lat odbywa się Rajd Przyjaźni na
trasie z Petershagen/Eggersdorf do Bogdańca.
Organizacja tego rajdu spoczywa po niemieckiej
stronie w rękach stowarzyszenia rowerzystów
„Tandem 2003”. Gminy Petershagen/Eggersdorf i Bogdaniec łączy od 2001 r. zawiązane
partnerstwo.
Projekt „Drogami historii”, który przeprowadzony został od maja do września 2006
r. rozpoczęto wspólnym rajdem rowerowym,
w którym wzięli udział członkowie Towarzystwa Krzewienia Kultury i Sportu „Zbyszko“
z Bogdańca, przedstawiciele Towarzystwa
Rowerzystów z Gorzowa Wlkp., jak i niemieccy
rowerzyści z Petershagen/Eggersdorf, m.in.
członkowie stowarzyszenia „Tandem 2003”
Trasa prowadziła z Petershagen-Eggersdorf
przez Müncheberg i Wzgórza Seelow obok Fortu Gorgast do Küstrin-Kietz i Kostrzyna. Dalsza
trasa wiodła przez Dąbroszyn (Tamsel) i Witnicę
(Vietz) aż do Bogdańca. W końcowym etapie
projektu rowerzyści z obu krajów spotkali się
w ostatnich dniach września na tradycyjnym
Święcie Pieczonego Ziemniaka w Jenińcu,
na którym wspólnie obejrzeli multimedialną
dokumentację projektu.

Die Fahrrad-Freundschaftstour von Petershagen/Eggersdorf nach Bogdaniec wird schon
seit mehreren Jahren durchgeführt. Die Organisation liegt auf der deutschen Seite in den
Händen des Radfahrverein “Tandem 2003” e.V.
Die Gemeinden Petershagen-Eggersdorf und
Bogdaniec sind seit 2001 durch eine Partnerschaft miteinander verbunden.

Gemeinde Petershagen-Eggersdorf
Adres/Adresse
Rathausstraße 9
15370 Petershagen-Eggersdorf
Tel. +49 (0)3 34 39/514 90

Das Projekt “Auf den Wegen der Geschichte”,
das von Mai bis September 2006 durchgeführt
wurde, begann mit einer Fahrt von polnischen
Radfahrern, darunter den Mitgliedern der Gesellschaft zur Förderung von Kultur und Sport
“Zbyszko” in Bogdaniec und des Fahrradvereins von Gorzów Wlkp., sowie von deutschen
Radfahrern aus Petershagen-Eggersdorf,
darunter den Mitgliedern des Radfahrtsvereins
“Tandem 2003” e.V.

post@petershagen-eggersdorf.de
www.petershagen-eggersdorf.de

Die Wegstrecke führte von PetershagenEggersdorf über Müncheberg und die Seelower Höhen vorbei an Fort Gorgast nach
Küstrin – Kietz bzw. Kostrzyn. Weiter ging es
über Dąbroszyn (Tamsel) und Witnica (Vietz)
nach Bogdaniec. Schließlich trafen sich die
Radfahrer beider Seiten Ende September zum
“Kartoffelfest” in Jeniniec, um gemeinsam eine
multimediale Videodokumentation anzuschauen.
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Przytoczna

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży – Lubniewice 2007
Deutsch–Polnisches Jugendtreffen, Lubniewice 2007
Beneficjent: Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
Antragsteller: Grundschule Wierzbno
Partner: Szkoła Podstawowa „Bertolt Brecht” w Buckow / „Bertolt-Brecht-Grundschule” Buckow

Gmina Przytoczna
Adres/Adresse
ul. Rokitniańska 4
66-340 Przytoczna
		
Tel. +48 095 749 43 10
Faks +48 095 749 43 11
ug@przytoczna.pl
www.przytoczna.pl
Wójt / Gemeindevorsteher
– Tadeusz Jasionek
Przewodniczący Rady Gminy /
Gemeindevertretervorsitzender
– Jerzy Barski

Projekt był realizowany od 1 czerwca do 31
lipca 2007 r. Uczestnikami była młodzież ze
Szkoły Podstawowej w Wierzbnie i szkoły
„Bertolt Brecht” z Buckow. Współpraca obu
szkół trwa od 1999 r. W trakcie działania
głównego, które miało miejsce między 25 a 28
czerwca w Lubniewicach, uczniowie poznawali
uroki Parku Narodowego „Ujście Warty”,
odbyły się zajęcia w terenie i w sali dydaktycznej w siedzibie Parku, gdzie badano próbki
wody pod względem zanieczyszczeń.
W czasie wspólnego pobytu młodzież
uczestniczyła w wielu zorganizowanych
zajęciach. Odbyło się spotkanie integrujące,
gdzie każdy próbował przedstawić się w języku
partnera, było wspólne „wielkie malowanie”
na arkuszu brystolu o wymiarach 11m x 2m,
śpiewanie piosenek oraz zawody w siatkówce
drużyn mieszanych, gry i konkursy.
Zapoznano się również z atrakcjami i historią
Lubniewic. Duże wrażenie wywarło zwiedzanie
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, gdzie
poznano historię fortyfikacji oraz można było
zobaczyć nietoperze i skorzystać z przejazdu podziemną drezyną. Dzieci starały się
porozumieć i dowiedzieć o sobie jak najwięcej,
wymieniały się adresami i numerami telefonów.
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Das Projekt umfasste den Zeitraum vom
1. Juni bis 31. Juli 2007. Teilnehmer waren
Jugendliche der Grundschule in Wierzbno
sowie der „Bertolt-Brecht-Grundschule”
in Buckow. Die Zusammenarbeit beider
Schulen dauert bereits seit 1999. Im Verlauf
der Hauptveranstaltung, die vom 25.-28. Juni
in Lubniewice stattfand, lernten die Schüler
den Nationalpark „Warthemündung” kennen
und führten Experimente in der Natur sowie
in den Schulungsräumen des Nationalparks
durch, wo Wasserproben auf Verunreinigungen untersucht wurden.
Während des gemeinsamen Aufenthalts wurde für die Jugendlichen ein umfangreiches
Rahmenprogramm organisiert. Auf einem
Integrationsworkshop versuchte jeder, sich
in der Sprache des Partners vorzustellen.
Auf einem 11 Meter mal zwei Meter großen
weißen Karton wurde gemeinsam gemalt. Es
wurden Lieder gesungen und in gemischten
Teams Volleyball gespielt. Man machte sich
auch mit den historischen Sehenswürdigkeiten von Lubniewice bekannt. Einen großen
Eindruck hinterließ der Besuch der alten
Befestigungsanlagen des Ostwalls, wo die
Jugendlichen Fledermäusen begegneten
und mit einer unterirdischen Draisine fahren
konnten. Die Kinder versuchten, einander zu
verstehen, so viel wie möglich übereinander
zu erfahren und tauschten am Ende ihre
Adressen und Telefonnummern aus.

Pszczew
Polsko-niemieckie spotkanie w Pszczewie w ramach Jarmarku Magdaleńskiego FOLK ARTE 2007
Deutsch-Polnische Begegnung im Rahmen des Magdalenen-Jahrmarkts „Folk Arte 2007“ in Pszczew
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie
Antragsteller: Gemeindekulturhaus in Pszczew
Partner: Gmina Letschin / Gemeinde Letschin

Główne działanie w ramach projektu realizowano w dniach 21 i 22 lipca 2007 roku. Celem
projektu była promocja amatorskiej twórczości
artystycznej i zachęta do aktywnego spędzania
czasu wolnego oraz pełniejszego poznania miejscowości z rejonu Pszczewa i Letschina, co
stwarza możliwość dalszej współpracy tych
gmin w ramach Euroregionu. Z Letschina przyjechali mieszkańcy zrzeszeni w lokalnej grupie
działania i reprezentacja władz samorządowych
z burmistrzem Michaelem Böttcherem oraz chór,
który uatrakcyjnił prezentacje artystyczne. Ze
strony polskiej wzięli udział mieszkańcy gminy
Pszczew. W czasie Jarmarku Magdaleńskiego
prezentowano rękodzieło i rzemiosło artystyczne, wystąpiły amatorskie zespoły wokalne.
Odbyła się integracyjna biesiada taneczna
i zawody wędkarskie.
W programie przewidziano spotkanie promujące
walory ziemi pszczewskiej i pamiątki z jej
przeszłości. W trakcie dyskusji podkreślano
wagę projektów, które stwarzają możliwość
bliższego poznania dziedzictwa kulturowego
w Euroregionie, a także promują i wspierają
twórczy dorobek animatorów kultury z małych
środowisk lokalnych Polski i Niemiec.
W ramach projektu wydano publikacje „Pszczew
i okolice” oraz „O Olędrach z Nowej Silnej
i Pąchów”, które przekazano wszystkim uczestnikom spotkania. Broszura pt. „Pszczew
i okolice” dotyczyła współczesności i historii
Pszczewa, publikacja „O Olędrach z Nowej
Silnej i Pąchów” odkryła jedną z tajemnic
Pszczewskiego Parku Krajobrazowego – losy osad
olęderskich, kulturę oraz ślady zabudowań po
Olędrach w Nowej Silnej i Pąchach.
www.euroregion-viadrina.eu

Die Ziele des Projekts, dessen Höhepunkt am
21. und 22. Juli 2007 statt fand, bestanden darin, Laienkünstler bekannt zu machen, zu einer
aktiven Freizeitgestaltung anzuregen sowie die
Orte Pszczew und Letschin und ihre Umgebung
besser kennen zu lernen, um die Möglichkeiten
weiterer Zusammenarbeit beider Gemeinden
im Rahmen der Euroregion zu verbessern. Aus
Letschin kamen Mitglieder der dortigen Lokalen
Aktionsgruppe, Vertreter der Gemeinde mit
Bürgermeister Michael Böttcher sowie ein Chor,
der die künstlerischen Darbietungen bereicherte. Von polnischer Seite nahmen Bewohner der
Gemeinde Pszczew teil. Auf dem MagdalenenJahrmarkt wurden Handarbeiten und Kunsthandwerk ausgestellt, es traten Amateurchöre
und -bands auf. Es fanden Tanzveranstaltungen
und Anglerwettbewerbe statt.
In das Programm war auch ein Diskussionsforum
integriert, auf dem das reizvolle Pszczewer
Land und seine Geschichte behandelt wurden.
Die Teilnehmer unterstrichen die Bedeutung
von Projekten, die dazu beitragen, das kulturelle Erbe innerhalb der Euroregion näher kennen
zu lernen sowie Künstler aus Deutschland und
Polen zu unterstützen und bekannt zu machen.
Im Rahmen des Projekts wurden zwei Publikationen herausgegeben. Die Broschüre „Pszczew
und seine Umgebung” behandelt Vergangenheit und Gegenwart von Pszczew. Das Werk
„Über die Friesen in Nowa Silna und Pąchy”
lüftet ein historisches Geheimnis des Pszczewer Landes und beschreibt das Schicksal
der friesischen Siedlungen in Nowa Silna und
Pachy, ihre Kultur und die Spuren, die sie hinterlassen haben.

Gmina Pszczew
Adres/Adresse
ul. Rynek 13
66-330 Pszczew			
Tel. +48 095 749 23 10
Faks +48 095 749 23 12
ug@pszczew.pl
www.pszczew.pl
Wójt / Gemeindevorsteher
– Waldemar Górczyński
Przewodniczący Rady Gminy /
Gemeindevertretervorsitzender
– Konrad Kiona
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Rehfelde

Obóz letni dziecięcej placówki „Raxli-Faxli”
Sommercamp im Hort „Raxli-Faxli”
Beneficjent: Gmina Rehfelde
Antragsteller: Gemeinde Rehfelde

Rehfelde
Adres/Adresse
Elsholzstraße 4
15345 Rehfelde
Tel. +49 (0)3 34 33/65 90
amtsverwaltung@
amt-maerkische-schweiz.de
www.amt-maerkische-schweiz.de

Kilka kropli deszczu w dniach od 6-8 lipca
2006 r. nie było w stanie popsuć dobrych
humorów dzieci z Rehfelde i ich gości –
rówieśników z partnerskiej gminy Zwierzyn.
W końcu lekki kapuśniaczek nie może
przeszkodzić w pierwszym wspólnym
świętowaniu zakończenia roku szkolnego
przygotowanego jako wielki rodzinny
festyn przez świetlicę szkolną „Raxli-Faxli”
w Rehfelde. Celem spotkania było umocnienie
kontaktów pomiędzy obu krajami, zniesienie
poczucia obcości wśród nieznających się jeszcze polskich i niemieckich dzieci i zawiązanie
przyjaźni mogących przetrwać lata.
Młodzi uczestnicy nie mieli problemów z porozumiewaniem się. W czasie przygotowań do
spotkania stworzono bowiem małe słowniczki,
a i niemieckie dzieci nauczyły się kilku polskich
zdań. Kiedy to nie wystarczało, pomagano sobie rękoma i nogami. Od czasu spotkania obie
strony zastanawiają się, w jaki sposób
poszerzyć swoje nabyte dotychczas kompetencje językowe.
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Von den Regentropfen von 6. bis 8. Juli 2006
ließen sich die Kinder aus Rehfelde und der
polnischen Partnergemeinde Zwierzyn nicht
die Stimmung verderben. Schließlich stand im
Rahmen des ersten gemeinsamen Schuljahresabschluss im Rehfelder Kinderhort “Raxli-Faxli”
ein großes Familienfest auf dem Programm.
Ziel war, den Kontakt beider Länder zu bestärken, um auch die Ängste unter den bisher fremden Kindern abzubauen und Freundschaften
über eine längere Zeit zu schließen.
Verständigungsprobleme gab es auch nicht.
Im Vorfeld wurden nicht nur ein paar Sätze
Polnisch gelernt, sondern sogar kleine Wörterbücher gebastelt. Wenn das nicht weiterhalf,
übernahmen Hände und Füße das Erklären.
Und natürlich wird längst auf beiden Seiten
überlegt, wie die Sprachkenntnisse künftig
noch weiter verbessern werden können.

Reitwein

Polsko-niemieckie święto sportu „Sport zamiast przemocy”
Deutsch-polnisches Sportfest „Sport statt Gewalt”
Beneficjent: Urzad Lebus
Antragsteller: Amt Lebus

Reitweińscy sportowcy należą do stowarzyszenia, które przedkłada szeroko rozumianą
aktywność, nie tylko sportową, nad uprawianie
jednej konkretnie wybranej dyscypliny sportowej. Ta szeroko rozumiana aktywność była też
powodem starań mających na celu nawiązanie
kontaktu z sąsiadującą bezpośrednio na
drugim brzegu Odry gminą Górzyca. Pomimo
podpisanego partnerstwa z Urzędem w Lebus
nie udało się bowiem dotychczas nawiązać
bezpośredniego kontaktu pomiędzy partnerami. Okazję do tego miało stworzyć wspólne
zorganizowanie święta sportu.
Do wspólnego sportowego świętowania
zaproszono sportowców z gminy Górzyca
i Bledzew, młodzież z lietzeńskiego internatu,
przesiedleńców i azylantów, jak i sportowców
uczestniczących we frankfurckim projekcie
„Sport zamiast przemocy”. W programie
znalazło się wiele gier i dyscyplin sportowych
oraz zabaw dla dużych i małych uczestników.
Jednym z celów projektu było przedstawienie
wielu sposobów na sensowne spędzenie
wolnego czasu. Oferowane konkursy były także
okazją do „zdrowej walki i rywalizacji“, która
pozwala pozbyć się stresu i frustracji, jak i uczy
rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Poza
swoim sportowym celem projekt ten przyczynił
się także do zniesienia wrogich postaw wobec
obcych.

Die Reitweiner Sportler sind als Verein in
besonderem Maße für das Gemeinwesen aktiv
und haben dabei nie ausschließlich sportliche
Belange in den Vordergrund gestellt. In diesem
Sinne liegen ihnen auch die freundschaftlichen
Beziehungen zu ihren unmittelbaren Nachbarn
auf der anderen Seite der Oder besonders
am Herzen. Obwohl die Gemeinde Górzyca
Partnergemeinde des Amtes Lebus ist, gelang
es bisher jedoch nicht, einen direkten Kontakt
herzustellen. Dieser Wunsch konnte mittels
des gemeinsamen Sportfestes erfüllt werden.

Amt Lebus
Adres/Adresse
Breite Straße 1
15326 Lebus
Tel. +49 (0)3 36 04/44 50
info@amt-lebus.de
www.amt-lebus.de

Eingeladen wurden Sportler der Gemeinden
Górzyca und Bledzew sowie Jugendliche des
Lietzener Übergangswohnheims für Spätaussiedler und Asylbewerber, sowie Sportler des
Frankfurter Projektes “Sport gegen Gewalt”.
Als Rahmenprogramm wurden verschiedene
Sport-, Spiel- und Beschäftigungsangebote für
Klein und Groß angeboten.
Zum einen zeigte die Veranstaltung, möglichst
vielfältige Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Solche Wettbewerbe bieten aber
auch die Möglichkeit des “fairen Wettstreits”,
sie helfen beim Abbau von “Frust” und üben
den gewaltfreien Umgang mit Konflikten. Zum
anderen trug das Projekt dazu bei, Distanz und
fremdenfeindliche Einflüsse zu überwinden.
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Rzepin

Polsko-Niemiecki Halowy Turniej Piłki Nożnej
Deutsch-Polnisches Hallenfußballturnier
Beneficjent: Gmina Rzepin
Antragsteller: Gemeinde Rzepin
Partner: Gmina Hoppegarten / Gemeinde Hoppegarten

Gmina Rzepin
Adres/Adresse
ul. Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin
			
Tel. +48 095 759 62 92
Faks +48 095 759 64 78
umg@rzepin.pl
www.rzepin.pl
Burmistrz / Bürgermeister
– Andrzej Skałuba
Przewodnicząca Rady Miasta /
Stadtverordnetenvorsitzenderin
– Barbara Szostak

W sali widowiskowo-sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Rzepinie w dniu 18
lutego 2006 roku odbył się Polsko-Niemiecki
Halowy Turniej Piłki Nożnej. Wzięło w nim
udział ponad 80 osób, tworzących cztery
drużyny piłkarskie. Uczestnicy przybyli
z partnerskiej, niemieckiej gminy Hoppegarten,
z zaprzyjaźnionej szkoły we Frankfurcie nad
Odrą, ze Szkoły Podstawowej w Kowalowie
oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzepinie.
Po zaprezentowaniu drużyn rozegrano 6 meczów, najpierw grupowych, następnie spotkań
finałowych, trwających po 15 minut ze względu
na młody wiek uczestników. Czas pomiędzy
rozgrywkami wypełniły pokazy cheerleaderek.
Na zakończenie sędziowie podliczyli punkty
uzyskane przez poszczególne drużyny, wybrali
zwycięski zespół oraz najlepszego strzelca
i bramkarza Turnieju, którym wręczono nagrody, pamiątkowe medale oraz dyplomy. Na
zakończenie zaprezentowano program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży.
Ideą projektu było nawiązanie kontaktów
między polskimi i niemieckimi szkolnymi
organizacjami piłkarskimi oraz propagowanie
aktywności ruchowej i pokonywanie barier
językowych i kulturowych wśród mieszkańców
partnerskich gmin po obu stronach Odry.
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In der Sport- und Veranstaltungshalle des
Rzepiner Gymnasiums fand am 18. Februar
2006 ein Deutsch-Polnisches Hallenfußballturnier mit über 80 Teilnehmern statt, die in
vier Teams antraten. Die Kinder kamen aus der
deutschen Partnergemeinde Hoppegarten, aus
einer befreundeten Schule in Frankfurt (Oder),
aus der Grundschule in Kowalów sowie aus der
Grundschule Nr. 1 in Rzepin.
Nach der Vorstellung der Mannschaften fanden
vier Gruppen- und zwei Endspiele statt, die
jeweils über eine Dauer von 15 Minuten gingen.
Die Zeit zwischen den Begegnungen wurden
von Cheerleader-Darbietungen ausgefüllt.
Gekrönt wurde nicht nur die beste Mannschaft,
sondern auch der Torschützenkönig sowie der
beste Torwart des Turniers, die Preise, Medaillen und Urkunden erhielten. Den Schlusspunkt
setzten die Kinder und Jugendlichen mit einem
künstlerischen Programm.
Die Idee des Projekts ist aufgegangen:
Durch das Knüpfen von Kontakten zwischen
polnischen und deutschen schulischen
Fußballorganisationen, verbunden mit gemeinsamem sportlichen Wettkampf, wurden
kulturelle und sprachliche Barrieren zwischen
Menschen der Partnergemeinden von beiden
Seiten der Oder überwunden.

Santok

Gmina Santok położona jest u zbiegu rzek Warty

Die Gemeinde Santok liegt an den Ufern der Flüsse

i Noteci. Rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana,

Warta und Noteć (dt. Warthe, Netze). Die Landschaft ist

charakteryzuje się dużymi wzniesieniami na Równinie

vielgestaltig, sie ist gekennzeichnet von starken Erhe-

Gorzowskiej oraz nisko położonymi gruntami wzdłuż

bungen in der Gorzower Ebene sowie von sehr flachem

Warty i Noteci. Znaczne obszary zajmują lasy Puszczy

Gelände entlang von Warta und Noteć. Große Flächen

Noteckiej i Gorzowskiej, słynące z grzybów. Na terenie

nehmen die Wälder der Puszta Notecka und Puszta

gminy znajdują się dwa rezerwaty: „Buki Zdroiskie”

Gorzowska ein, die für ihren Pilzreichtum bekannt sind.

i „Zakole Santockie” oraz obszary chronionego kra-

Auf dem Gebiet der Gemeinde befinden sich die Na-

jobrazu „Puszcza Barlinecka”, „Dolina Warty i Dolnej

turreservate „Kurbuchen“ und „Zakole Santockie”, die

Noteci”, a także obszar chroniony „Ujście Noteci”.

Landschaftsschutzgebiete „Puszta Barlinecka“ und „Tal

Rozlewiska Warty i Noteci stwarzają dogodne warunki

der Warta und Unteren Noteć“ sowie das Schutzgebiet

dla bytowania licznych gatunków ptaków. Santok to

„Noteć-Mündung“. Die Flutungsgebiete der Warta und

jedna z najstarszych miejscowości w Polsce. Pierwsza

Noteć bieten zahlreichen Vogelarten gute Bedingungen.

wzmianka o nim pochodzi z 1097 roku. W 1997 r. Santok

Santok ist einer der ältesten Orte Polens. Die erste

obchodził jubileusz 1300-lecia grodu. Będąc tutaj, warto

urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1097. Im

skierować się do muzeum i obejrzeć rezultaty prac wy-

Jahre 1997 beging Santok das 1300jährige Jubiläum der

kopaliskowych, świadczących o prastarym rodowodzie

Gründung seiner Festung. Besucher sollten sich einen

tej miejscowości. Znajduje się tutaj także odrestauro-

Besuch des Museums nicht entgehen lassen und die

wana dzwonnica, wybudowana w 1769 r. w konstrukcji

Ausgrabungsarbeiten besichtigen, die vom altertüm-

ryglowej oraz kościół wzniesiony w 1858 r. z relikwiami

lichen Ursprung des Ortes zeugen. Hier befindet sich

św. Ottona i krucyfiksem z XVI w.

auch ein restaurierter Fachwerk-Glockenturm aus dem

Gmina Santok
Adres/Adresse
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok
Tel. +48 095 728 75 10
Faks +48 095 728 75 11
urzad@santok.pl
www.santok.pl
Wójt / Gemeindevorsteher
– Stanisław Chudzik
Przewodniczący Rady Gminy /
Gemeindevertretervorsitzender
– Tadeusz Boczula

Jahre 1769 sowie eine Kirche aus dem Jahre 1858 mit
W gminie Santok odbywa się wiele imprez transgranicz-

Reliquien des Heiligen Otto und einem Kruzifix aus dem

nych z udziałem strony polskiej i niemieckiej, do których

16. Jahrhundert.

można zaliczyć Międzynarodowy Zlot Wodniaków

Zu den vielen grenzüberschreitenden Veranstaltungen

Euroregionu “ Pro Europa Viadrina” w Santoku, Ogól-

in Santok mit deutscher und polnischer Beteiligung

nopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

zählt die Internationale Schiffsparade der Euroregion

w Janczewie oraz konferencje historyczne na temat

Pro Europa Viadrina, die Polnischen Meisterschaften

historii i znaczenia tego średniowiecznego grodu. Ze

im Pferdewagenrennen in Janczewo sowie Konferenzen

względu na interesujące położenie geograficzne i liczne

über die Geschichte und Bedeutung der mittelalter-

atrakcje turystyczne (rezerwaty przyrody, obszar chro-

lichen Festung. In Hinblick auf die interessante geogra-

niony „Ujście Noteci”, muzeum, wykopaliska archeo-

fische Lage, die guten natürlichen Bedingungen und

logiczne) – odbywające się tu projekty służą promocji

zahlreiche touristische Attraktionen (Naturreservate,

regionu i wykorzystaniu jego naturalnych walorów.

Schutzgebiet „Noteć-Mündung“, Museum, archäologische Ausgrabungen) dienen hier stattfindende
Projekte der Stärkung des regionalen Marketings.

www.euroregion-viadrina.eu
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Seelow

Polsko-niemieckie budownictwo z gliny i konstrukcji ryglowej
Deutsch-polnischer Lehm- und Fachwerkbau
Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierania Centrum Wyższego Stopnia Märkisch Oderland
Antragsteller: Förderverein des Oberstufenzentrums Märkisch-Oderland

Stadt Seelow
Adres/Adresse
Küstriner Straße 61
15306 Seelow
Tel. (0)33 46/80 20
info@seelow.de
www.seelow.de

IV Wydział Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Märkisch-Oderland w Seelow
kształci młodzież w wielu zawodach budowlanych. W wielu przypadkach uczniowie wywodzą
się z grup zaniedbanych społecznie.
W roku 2006 placówka ta zawarła partnerskie
porozumienie z Zespołem Szkół Technicznych
im. Stanisława Lema w Skwierzynie. Partnerstwo to ma na celu poszerzanie kompetencji
interkulturowych młodych ludzi w aspekcie
polsko-niemieckich spotkań.

Die IV. Abteilung des Oberstufenzentrums
Märkisch-Oderland in Seelow bildet Jugendliche in verschiedenen Bauberufen aus. Bei
vielen der Auszubildenden handelt es sich
um benachteiligte Jugendliche. Im Jahr 2006
schloss das Zentrum einen Partnerschaftsvertrag mit der Technischen Gesamtschule
von Stanisław Lem in Skwierzyna ab, um die
interkulturelle Kompetenz der Jugendlichen im
Hinblick auf deutsch-polnische Begegnungen
zu erweitern.

Projekt domu o konstrukcji ryglowej wraz
z tradycyjnym budownictwem w glinie był
dla młodzieży kształcącej się w zawodzie
budowlańca i biorącej udział w projekcie
doskonałą okazją do aktywnej pracy dającej
możliwość pokazania swoich zawodowych
kompetencji. Celem projektu było wejście
w fachową interakcję z polskimi uczniami, wymiana doświadczeń i wyniesienie pozytywnych
wniosków w bezpośrednim kontakcie z polskimi partnerami. Szybko udało się stworzyć
mieszane polsko-niemieckie grupy robocze,
które w krótkim czasie znalazły możliwość
komunikacji i wymiany poglądów. Wspólnie
spędzany czas wolny pozwolił na zapoznanie
się ze zwyczajami, tradycją, historią i polityką
uczestników z sąsiedniego kraju.

Das Fachwerkbau – Projekt einschließlich
Lehmbau bot den teilnehmenden Jugendlichen
aus der Baubranche die Möglichkeit, sich im
Rahmen ihrer fachlichen Qualifikation einzubringen. Das Hauptziel war, mit den polnischen Auszubildenden in einen fachkundign
Austausch zu treten, um positive Erfahrungen
in der direkten Begegnung mit polnischen
Partnern zu machen. Die gemischten deutschpolnischen Arbeitsgruppen fanden sich schnell
zusammen, kommunizierten rege, tauschten
Kenntnisse und Erfahrungen aus. Auch in der
Freizeit waren die Teilnehmer an Sitten, Gebräuchen, Geschichte, Politik und den jeweiligen Lebensräumen sehr interessiert.
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Skwierzyna

Sportowe spotkania młodzieży miast partnerskich Skwierzyna - Bernau 2006
Jugendsportbegegnungen der Partnerstädte Skwierzyna und Bernau 2006
Beneficjent: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie
Antragsteller: Sport- und Erholungszentrum Skwierzyna
Partner: Miasto Bernau / Stadt Bernau bei Berlin

W ramach projektu „Sportowe spotkania
młodzieży miast partnerskich Skwierzyna
- Bernau 2006” odbyły się cztery imprezy
sportowe przygotowane i zorganizowane
przez Skwierzyński Ośrodek Sportu w maju
i czerwcu 2006 roku. W tym czasie odbyły
się Międzynarodowe Sztafetowe Biegi Uliczne dla Nauczycieli, Rodziców i Uczniów oraz
Mistrzostwa Unii Europejskiej w Piłce Nożnej
Dzieci. Natomiast w czerwcu, podczas Dni
Skwierzyny, rozegrano mecze koszykówki
dzieci i oldbojów.

Im Rahmen des Projekts „Jugendsportbegegnungen der Partnerstädte Skwierzyna und
Bernau 2006” fanden vier Sportveranstaltungen statt, die vom Skwierzyner Sportzentrum
im Mai und Juni 2006 vorbereitet und durchgeführt wurden. Dies waren im Mai die Internationalen Straßen-Staffelläufe für Lehrer, Eltern
und Schüler und die Europäischen Meisterschaften im Kinderfußball. Im Juni wurden im
Rahmen der Skwierzyner Tage Basketballwettkämpfe der Kinder und „Old Boys“ ausgetragen.

W projekcie uczestniczyło ponad 250 osób.
Dla zawodników i partnerów niemieckich
przygotowano dodatkowe atrakcje: spotkania
przy ognisku i ciekawe wycieczki po regionie
w celu pokazania walorów przyrodniczych
i architektonicznych okolic Skwierzyny. Wszyscy
uczestnicy otrzymali gadżety, materiały promocyjne, pamiątkowe koszulki, a zwycięzcom
przekazano nagrody rzeczowe w postaci sprzętu
sportowego oraz dyplomy, puchary i medale.
W ramach projektu wydano okolicznościowy
folder, zawierający informacje o projekcie,
miastach partnerskich oraz plan
polsko-niemieckich spotkań sportowych.

Am Projekt nahmen 250 Personen teil. Darüber
hinaus unternahmen die Wettkampfteilnehmer
und ihre deutschen Partner tagsüber Ausflüge
in die Natur sowie zu Sehenswürdigkeiten von
Skwierzyna und Umgebung, abends kam man
am Lagerfeuer zusammen. Alle Teilnehmer
erhielten kleine Andenken, Informationsmaterialien und Erinnerungs-T-Shirts, die Sieger
wurden mit Sachpreisen in Form von Sportausrüstung sowie mit Urkunden, Pokalen und Medaillen geehrt. Im Rahmen des Projekts wurde
ein Flyer publiziert, der Informationen über das
Projekt, die deutschen Partner sowie über das
deutsch-polnische Sportprogramm enthielt.

Doszło do zacieśnienia współpracy między
sportowcami z miast partnerskich oraz do
wymiany doświadczeń z dziedziny sportu
i rekreacji.

Es kam zu einer Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Sportlern der Partnerstädte sowie zu einem Erfahrungsaustausch über
Sport und Erholung.

Gmina Skwierzyna
Adres/Adresse
ul. Rynek 1
66-440 Skwierzyna
Tel. +48 095 721 65 10
Faks +48 095 721 65 39
umig@skwierzyna.pl
www.skwierzyna.pl
Burmistrz / Bürgermeister
– Arkadiusz Piotrowski
Przewodniczący Rady Miasta /
Stadtverordnetenvorsitzender
– Stanisław Kretkiewicz
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Słońsk

„Ownickie lato”
„Ownicer Sommer“
Beneficjent: Gmina Słońsk
Antragsteller: Gmina Słońsk
Partner: Urząd Schlaubetal / Amt Schlaubetal

Gmina Słońsk
Adres/Adresse
ul. Sikorskiego 15
66-436 Słońsk
Tel. +48 095 757 22 71
Faks +48 095 757 22 68
sekretariat@slonsk.pl
www.slonsk.pl
Wójt / Gemeindevorsteher
– Janusz Krzyśków
Przewodnicząca Rady Gminy /
Gemeindevertretervorsitzenderin
– Lilla Burkiewicz

15 lipca 2006 r. w Ownicach odbył się projekt
pod nazwą „Ownickie lato”. W programie
przewidziano rozgrywki piłki nożnej i siatkówki plażowej, zawody strzeleckie, konkursy
rekreacyjno-sportowe, takie jak przeciąganie
liny, cięcie bala, bieg w workach, konkurs
wiedzy o Unii Europejskiej, rzut jajkiem do
celu, jedzenie pączków na czas, rzut beretem
z antenką, kalambury, mini koło fortuny dla
dzieci, konkurs karaoke, konkurs malarski,
konkursy tańca klasycznego, disco i hip-hop,
pokazy strażackie. Nauczyciele Zespołu Szkół
ze Słońska przygotowali również dodatkowe
konkursy sprawnościowe. W celach integracyjnych składy startujących drużyn były zawsze
mieszane.
W imprezie bardzo licznie wzięli udział
mieszkańcy gminy oraz dzieci, młodzież
i dorośli z przygranicznych miejscowości
powiatów Landkreis Märkisch Oderland
i Oder-Spree. Przybyli też przedstawiciele władz
wojewódzkich, powiatowych oraz okolicznych
samorządów. Zabawa była przednia, pogoda
i humory dopisały.
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Am 15. Juli 2006 fand in Ownice das Projekt
„Ownicer Sommer” statt. Zum Programm
gehörten Fußball- und Beachvolleyballspiele,
Schützenwettkämpfe, Tauziehen, Sägen von
Holzklötzen, Sackhüpfen, ein Europa-Quiz,
Eierzielwerfen, Pfannkuchenwettessen, Baskenmützen-Weitwurf, Rätselraten, ein Mini-Glücksrad für Kinder, Karaoke- und Malwettbewerb,
Wettkämpfe in Klassischen Tänzen, Discotanz
und Hip-Hop sowie Feuerlöschübungen. Die
Lehrer des Słońsker Schulzentrums hatten
außerdem Geschicklichkeitsspiele vorbereitet.
Um die Integration zu fördern, waren die startenden Teams stets gemischt.
An den Veranstaltungen nahmen sehr zahlreich die Bewohner der Gemeinde teil, vor
allem Kinder und Jugendliche. Gäste kamen
auch aus den angrenzenden Landkreisen
Märkisch-Oderland und Oder-Spree, aus der
Woiwodschaftsverwaltung, von polnischen
Landkreisen und benachbarten Gemeinden.
Das gemeinsame Vergnügen war prächtig und
das hervorragende Wetter tat sein Übriges.

Słubice
Wokół herbu - blisko czy daleko? Wspólny system
informacyjny Słubice - Frankfurt nad Odrą
„Rund um das Wappen - nah oder fern?
Ein gemeinsames Informationssystem von Słubice und Frankfurt (Oder)“
Beneficjent: Gmina Słubice / Antragsteller: Gemeinde Słubice
Partner: Urząd Miejski we Frankfurcie nad Odrą / Stadt Frankfurt (Oder)

W ramach projektu odbyły się dwukrotnie
jednodniowe warsztaty dla uczniów współpracujących ze sobą słubickich i frankfurckich
szkół podstawowych oraz gimnazjalnych,
których celem było uczestnictwo w konkursie
pt. „Moje miasto, mój herb”. Do oceny prac
konkursowych powołano wspólną, polskoniemiecką komisję. Nagrodzone i wyróżnione
prace prezentowano w ciągu dwóch tygodni
w Urzędach Miejskich Słubic i Frankfurtu.
Rezultaty projektu przedstawione zostały
podczas konferencji podsumowującej 2 marca
2007 roku w Urzędzie Miejskim w Słubicach.
Pokazany został nowy herb gminy, a pokaz
multimedialny pozwolił na zapoznanie
zaproszonych gości z kolejnymi etapami
projektu. Burmistrz R. Bodziacki uroczyście
wręczył nagrody i dyplomy zwycięzcom konkursu.
Uczestnikami spotkania byli m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta Frankfurt, Starostwa
Powiatowego w Słubicach, Straży Granicznej,
Collegium Polonicum, Uniwersytetu Viadrina
- otrzymali oni nowy herb oraz flagę gminy.
Wszyscy uczestnicy konferencji dostali również
okolicznościowe pamiątki. Uwieńczeniem
spotkania było uroczyste otwarcie wystawy
nagrodzonych prac, którego dokonał burmistrz
Ryszard Bodziacki wraz z przedstawicielem UM
we Frankfurcie, Markusem Derlingiem.
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Im Rahmen des Projekts fanden zwei eintägige Workshops für Schüler von miteinander zusammenarbeitenden Frankfurter und
Słubicer Grundschulen und weiterführenden
Schulen statt, deren Ziel die gemeinsame Teilnahme am Wettbewerb „Meine Stadt – mein
Wappen” war. Zur Bewertung der Arbeiten
wurde eine gemeinsame deutsch-polnische
Kommission einberufen. Die ausgezeichneten
Arbeiten wurden zwei Wochen lang in den
Stadtverwaltungen von Słubice und Frankfurt
ausgestellt.
Die Projektergebnisse wurden auf einer Konferenz am 2. März 2007 in der Stadtverwaltung
Słubice präsentiert. Mit einer multimedialen
Präsentation bekamen die eingeladenen Gäste
nicht nur das neue Wappen der Gemeinde zu
sehen, sondern bekamen auch einen Einblick
in die einzelnen Etappen des Projekts. Bürgermeister R. Bodziacki verlieh den Siegern des
Wettbewerbs Preise und Urkunden.
An der Konferenz nahmen u.a. Vertreter der
Stadt Frankfurt (Oder), des Landkreises
Słubice, der Grenzschutzbehörden, des Collegium Polonicum und der Europa-Universität
Viadrina teil. Alle Teilnehmer der Konferenz
erhielten das neue Wappen, eine Fahne der
Gemeinde sowie Souvenirs. Die Krönung der
Veranstaltung war die feierliche Eröffnung der
Ausstellung der prämierten Arbeiten, welche
Bürgermeister Ryszard Bodziacki zusammen
mit dem Beigeordneten der Stadt Frankfurt
(Oder), Markus Derling, vornahm.

Gmina Słubice
Adres/Adresse
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice
Tel. +48 095 737 20 00
Faks +48 095 758 28 80
slubice@slubice.pl
www.slubice.pl
Burmistrz / Bürgermeister
– Ryszard Bodziacki
Przewodniczący Rady Miasta /
Stadtverordnetenvorsitzender
– Piotr Kiedrowicz
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Stare Kurowo

Polsko-niemieckie spotkanie turystyczne w Starym Kurowie
Deutsch-Polnische Tourismusbegegnung in Stare Kurowo
Beneficjent: Gmina Stare Kurowo
Antragsteller: Gemeinde Stare Kurowo
Partner: Gmina Podelzig / Tourismusverband Märkisch-Oderland e.V., Gemeinde Podelzig

Gmina Stare Kurowo
Adres/Adresse
ul. Daszyńskiego 1
66-540 Stare Kurowo
				
Tel. +48 095 76 15 052
Faks +48 095 76 15 102
urzad@starekurowo.pl
www.starekurowo.pl
Wójt / Gemeindevorsteher
– Wiesław Własak
Przewodniczący Rady Gminy /
Gemeindevertretervorsitzender
– Andrzej Gogler

Projekt w jednakowym stopniu adresowany
był do kobiet i mężczyzn, obywateli Polski
i Niemiec, zainteresowanych uprawianiem
turystyki rowerowej, w tym zwłaszcza
zamieszkujących tereny województwa lubuskiego oraz krajów związkowych Brandenburgia
i Berlin. Działania realizowane były w okresie
między marcem a majem 2008 roku.
W ramach projektu wytyczono turystyczne
trasy rowerowe, łączące Stare Kurowo z siecią
szlaków rowerowych w Euroregionie
„Pro Europa Viadrina”. Wykonano pięć
dwujęzycznych tablic informacyjnych w miejscach
zjazdu ze ścieżek w Starym Kurowie, Pławinie,
Kawkach, Przynotecku, Głęboczku oraz
mapę turystyczną. Na inaugurację nowo
wytyczonych szlaków zorganizowano polsko
-niemiecki rajd rowerowy, w którym uczestniczyło ponad 150 osób, po którym odbyły się
konkursy krajoznawcze i sprawnościowe.
Celem projektu było podniesienie atrakcyjności oraz szersze udostępnienie znacznej
części terenu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego dla turystów krajowych i zagranicznych,
a w następstwie wzrost ruchu turystycznego
w gminie oraz wzbogacenie i upowszechnienie
informacji o walorach i ofercie turystycznej
gminy.

72
www.euroregion-viadrina.eu

Das Projekt richtete sich gleichermaßen an
Frauen und Männer, an polnische sowie deutsche Bürger, vorrangig aus den Bundesländern
Brandenburg und Berlin sowie der Woiwodschaft Lubuskie, die sich für Fahrradtourismus
interessieren.
Im Rahmen des Projekts, das zwischen März
und Mai 2008 statt fand, wurden touristische
Fahrradwege markiert, die Stare Kurowo mit
dem Fahrradstreckennetz der Euroregion Pro
Europa Viadrina verbinden. Es wurden touristische Karten sowie fünf zweisprachige Informationstafeln erstellt, die an Wegzweigungen
der Strecken von Stare Kurowo, Pławin, Kawki,
Przynotecko und Głęboczek angebracht wurden. Zur Eröffnung der neu ausgezeichneten
Wege kamen über 150 Menschen, die an einer
deutsch-polnischen Fahrradtour, einem landeskundlichen Quiz sowie Geschicklichkeitswettbewerben teilnahmen. Ziel des Projekts war
die Anhebung der touristischen Attraktivität
eines großen Teils des Landkreises StrzeleckoDrezdenecki durch eine bessere Zugänglichkeit
für polnische und auswärtige Touristen. Die
Organisatoren erhoffen sich einen höheren
Bekanntheitsgrad der Gemeinde sowie einen
Anstieg des touristischen Aufkommens.

Steinhöfel

Spotkanie generacji cz. II
Generationstreffen II
Beneficjent: Gmina Steinhöfel
Antragsteller: Gemeinde Steinhöfel

Gminy Steinhöfel i Czermin od 1997 r.
związane są umową partnerską. W celu
zacieśnienia tego partnerstwa powstał pomysł
zorganizowania spotkania pokoleń i kultur.
W czerwcu 2005 r. odbyło się już jedno takie
spotkanie, w którym wzięły udział polskie dzieci
i niemieccy seniorzy. Podczas tego spotkania
niemieccy seniorzy mieli okazję porozmawiać
z polskimi dziećmi na temat własnych przeżyć
z dzieciństwa związanych z okresem wojennym
i powojennym.

Zwischen der Gemeinde Steinhöfel und der
polnischen Großgemeinde Czermin besteht
seit 1997 eine kommunale Partnerschaft. Um
die partnerschaftliche Zusammenarbeit weiter
zu vertiefen, entstand die Idee, Generationenund Kulturtreffen zu veranstalten. Im Juni
2005 trafen sich bereits deutsche Senioren
mit polnischen Kindern, um sich über Kindheitserlebnisse aus Krieg und Nachkriegszeit
auszutauschen, die sie im gleichen Alter wie
die polnischen Kinder erfuhren.

Podczas drugiego spotkania we wrześniu
2005 r. polscy seniorzy mieli sposobność
podzielenia się swoimi doświadczeniami
z dzieciństwa z okresu wojennego i powojennego z niemieckimi dziećmi. Młodzież szkolna
wraz z lokalnym chórem przygotowała mały
program kulturalny. W programie zaplanowano
również zwiedzanie Berlina i gminnej remizy
strażackiej.

In der zweiten Begegnung, im September 2005
trafen sich polnische Senioren mit deutschen
Kindern und Jugendlichen zusammen, um umgekehrt den deutschen jungen Teilnehmern
polnische Erfahrungen des Krieges zu vermitteln. Die Schulkinder und ein Chor der Gemeinde boten der Gästen ein kleines Kulturprogramm an. Geplant wurden auch ein Stadtbesuch Berlins sowie die Besichtigung von
Feuerwehrgerätehäusern der Gemeinde.

Gemeinde Steinhöfel
Adres/Adresse
Demnitzer Straße 7
15518 Steinhöfel
Tel. +49 (0)3 36 36/410-0
gemeinde.steinhoefel@web.de
www.gemeinde-steinhoefel.de
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Storkow

Polsko-niemiecki projekt chóralny
Deutsch-polnischer Projektchor
Beneficjent: Wspólnota Śpiewu 1970 Storkow
Antragsteller: Storkower Singgemeinschaft 1970 e.V.

Storkow
Adres/Adresse
Rudolf-Breitscheid-Straße 74
15859 Storkow
Tel. +49 (0)3 36 78/68-3
info@storkow-mark.de
www.storkow-mark.de

W czerwcu 2007 r. podczas coroczngo Święta
Miłka Wiosennego zwanego też Świętem Róży
Adonisa, gościł po raz pierwszy na terenie
Krajowego Ośrodka Edukacyjnego w Lebus
polsko-niemiecki chór „Amicale”. Niepowtarzany i jedyny w swoim rodzaju koncert przed
licznie goszczącą na spotkaniu publicznością
zainaugurował wspólne świętowanie. Niepowtarzalne kulisy przyrody i donośność głosów
polsko-niemieckiego chóru zachwyciła przybyłych gości.
Aby polskie syczące spółgłoski i niemieckie
łamańce swobodnie przechodziły przez wargi
i aby trudno było usłyszeć różnicę, kto z jakiego kraju śpiewa – wymagało jednak od śpiewaków wielu żmudnych ćwiczeń. „Amicale”
– grono przyjaciół, tak nazywa się polsko
-niemiecki projekt chóru, który został założony z początkiem 2006 roku przez niemiecką
Wspólnotę Śpiewu ze Storkow i polskie
Towarzystwo Śpiewu im. Ignacego Paderewskiego z Szamocina. Wspólne próby śpiewu
i koncerty po obu stronach granicy mają
przyczynić się do lepszego porozumienia
pomiędzy sąsiadującymi krajami. Dzięki
dużemu zaangażowaniu wszystkich członków
chóru powstał bogaty i bardzo dobrze się
zapowiadający program artystyczny. Od
Mozarta, Schumanna, Händela przez chóry
sakralne aż po gospel różne rodzaje muzyki
znajdują swoje miejsce w programie chóru
tak samo dobrze jak i polskie czy niemieckie
piosenki ludowe.
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Im Juni 2007 war der deutsch-polnische
Chor “Amicale” zum ersten Mal zu Gast beim
Adonisröschen-Fest in der Landeslehrstätte in
Lebus. Mit einem außergewöhnlichen Konzert
konnte das Fest eröffnet werden und das zahlreiche Publikum war begeistert von der Ausdrucksstärke des deutsch-polnischen Chores.
Da kommen polnische Zischlaute und deutsche
Zungenbrecher nur schwer über die Lippen
und es bedarf vieler Mühen, bis ein Lied ohne
hörbare Sprachunterschiede gesungen werden
kann. “Amicale” – Freundeskreis heißt der
deutsch-polnische Projektchor, welcher zu
Beginn des Jahres 2006 von der Storkower
Singgemeinschaft und dem Ignacy-Paderewski-Gesangsverein aus Szamocin gegründet
wurde. Die gemeinsame Chorarbeit und
Konzerte in Polen und Deutschland sollen zum
besseren Verständnis zwischen ihren Heimatländern beitragen. Durch das Engagement aller
Chormitglieder entstand ein vielseitiges und
ansprechendes Programm. Mozart, Schumann,
Händel, sakrale Chorsätze bis hin zum Gospel
finden ebenso wie polnische und deutsche
Volkslieder und internationales Liedgut ihren
Platz darin.

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „EDUCATIO” Pro Europa Viadrina

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „EDUCATIO” Pro
Europa Viadrina istnieje od 1997 roku i zrzesza 80 osób
zamieszkujących w kilkunastu miejscowościach Polski
i Niemiec. Prezesem Stowarzyszenia jest A. Zabłocki (burmistrz Witnicy), zastępcą Z. Czarnuch (znany regionalista i historyk), sekretarzem Catherine Griefenow-Mewis
(językoznawca). Jako główny cel działalności postawiono sobie „ugruntowanie wzajemnych uczuć sympatii
w toku podejmowania wspólnych projektów naukowych,
kulturalnych, krajoznawczych i opieki nad zabytkami”.
PNSEPEV realizuje ten cel poprzez organizację lub
współudział w wycieczkach studyjnych tropem zabytków,
wydarzeń historycznych, interesujących postaci z pogranicza polsko-niemieckiego, ciekawostek przyrodniczych,
itp. W ciągu 10 lat działalności było ich prawie 150.
Kolejną formą pracy są wystawy – malarstwa, fotografii, pamiątek, zabytkowych eksponatów i dotyczące
sławnych postaci związanych z Regionem (np. J. M. von
Nassau-Siegenw Spichlerzu w Gorzowie)). Rocznie jest
to 8-10 ekspozycji. Stowarzyszenie zaprasza także na
koncerty (np. recital U. Dudziak).
Bardzo ważną rolę ogrywają spotkania dyskusyjne,
sympozja i odczyty z udziałem naukowców, regionalistów, przedstawicieli władz, młodzież, mieszkańców.
Dotyczą one relacji polsko-niemieckich, działalności
ludzi i organizacji Pogranicza, badań naukowych, itp.
Każdego roku ma miejsce od 3 do 5 takich spotkań.
Członkowie Stowarzyszenia publikują własne książki
i artykuły (kilkanaście rocznie), biorą udział w promocji
wydawnictw związanych z Euroregionem. Są organizatorem spotkania wydawców i autorów książek
i wydawnictw regionalnych. Goszczą u siebie
dziennikarzy, naukowców i grupy badawcze studentów
z Poznania i Berlina. Są często zapraszani na wykłady
i dyskusje nawet o zasięgu międzynarodowym. Mają
swój udział w ratowaniu zabytków (np. tablice joanitów
ze Słońska).
PNSEPEV współpracuje z Euroregionem Pro Europa
Viadrina, Towarzystwem Przyjaciół Witnicy, stowarzyszeniami ziomkowskimi z Niemiec, uczelniami i licznymi
towarzystwami regionalnymi oraz władzami gminnymi
i organizacjami rządowymi.
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Der Deutsch-Polnische Verein „EDUCATIO” Pro Europa
Viadrina besteht seit 1997 und vereint 80 Personen
aus verschiedenen Orten in Polen und Deutschland.
Vereinsvorsitzender ist A. Zabłocki (Bürgermeister von
Witnica), sein Stellvertreter der bekannte Regionalforscher und Historiker Z. Czarnuch, Geschäftsführerin
ist die Sprachwissenschaftlerin Catherine GriefenowMewis. Hauptziel der Vereinstätigkeit ist die „Stärkung
freundschaftlicher Beziehungen durch die Umsetzung
gemeinsamer Projekte in den Bereichen Wissenschaft,
Kultur, Landeskunde und Denkmalschutz”.
EDUCATIO verfolgt dieses Ziel, indem er Studienfahrten
organisiert oder an ihnen teilnimmt. Die Fahrten – seit
der Gründung etwa 150 - folgen den Spuren von historischen Ereignissen, interessanten Persönlichkeiten der
deutsch-polnischen Grenzregion, Sehenswürdigkeiten
oder Besonderheiten der Natur. Eine weitere Aktivität
sind Ausstellungen, die der Malerei, Fotografie, Erinnerungsstücken, Antiquitäten sowie berühmten Personen
der Region gewidmet sind (z.B. J. M. von Nassau-Siegen
im „Speicher“ Gorzów). Jährlich sind es 8-10 Ausstellungen. Der Verein lädt außerdem zu Konzerten ein (z.B.
von U. Dudziak).
Eine sehr wichtige Rolle spielen Diskussionsveranstaltungen, Symposien und Lesungen mit Beteiligung von
Wissenschaftlern, Regionalforschern, politischen Entscheidungsträgern, Jugendlichen und „gewöhnlichen“
Einwohnern. Sie betreffen deutsch-polnische Beziehungen, besondere Aktivitäten von Einzelpersonen und
Organisationen der Grenzregion, wissenschaftliche
Forschungen u.ä. Jedes Jahr finden drei bis fünf dieser
Begegnungen statt. Die Vereinsmitglieder veröffentlichen eigene Bücher und Artikel (ein gutes Dutzend
jährlich) und beteiligen sich an der Verbreitung von
Publikationen zu Themen der Euroregion. Sie sind Organisator von Verleger- und Autorentreffen sowie selbst
Herausgeber regionaler Publikationen. Sie beherbergen
bei sich Journalisten, Wissenschaftler und studentische
Seminare aus Poznań und Berlin. Sie sind oft zu Vorträgen und Diskussionen, auch auf internationaler Ebene,
eingeladen. Sie beteiligen sich an der Rettung von
Denkmälern (z.B. Johannitertafel in Słońsk). EDUCATIO
kooperiert mit der Euroregion Pro Europa Viadrina, mit
dem „Freundeskreis von Witnica“, mit Heimatvereinen
aus Deutschland, Hochschulen und zahlreichen regionalen Vereinigungen sowie Gemeindeverwaltungen und
Regierungsorganisationen.

Polsko - Niemieckie Stowarzyszenie
„Educatio“ Pro Europa Viadrina
Adres/Adresse
Dąbroszyn-Pałac Sk. Pocz. 35
66-460 Witnica
Tel. +48 095 751 50 18
Prezes / Vorsitzender
– Andrzej Zabłocki
Wiceprezes / stellvertretender
Vorstandsvorsitzender
– Zbigniew Czarnuch
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Strausberg

Podróż kulinarna – do Polski
Kulinarische Kurzreise Polen
Beneficjent: Pro Futura MOL e.V.
Antragsteller: Pro Futura MOL e.V.

Stadt Strausberg
Adres/Adresse
Hegermühlenstraße 58
15344 Strausberg
Tel. +49 (0)33 41/38 10
info@stadt-strausberg.de
www.stadt-strausberg.de

Każdy kraj pielęgnuje własną kulturę
przyrządzania potraw. Tę pieczołowicie kultywowaną tradycję przekazuje się z pokolenia na
pokolenie. Wymiana doświadczeń kulinarnych
jest jednym ze sposobów na zapoznanie się
z tradycją innego kraju i poprzez „odkrycia” kulinarne wywiera pozytywny wpływ na istniejące
w naszej świadomości negatywne stereotypy
oraz pozwala je weryfikować.

Jedes Land pflegt seine eigenen, traditionellen Kochtraditionen, die jeweils der
nächsten Generation liebevoll weitergegeben
werden. Der Austausch von kulinarischen Erfahrungen übt einen positiven Einfluss auf das
Erleben der Traditionen der Nachbarländer aus
und hilft, die in unserem Geist vorhandenen
Klischees durch kulinarische Entdeckungen zu
überwinden.

Ta myśl przewodziła też projektowi pt. „Krótka
podróż kulinarna do Polski”, który odbył się
w dniach 15-31 stycznia 2007 w Górzycy.
Za projekt odpowiedzialne było Stowarzyszenie
Pro Futura ze Strausberga i Polsko-Niemieckie
Centrum Spotkań w Górzycy. Projekt pozytywnie wpłynął na kontakty polsko-niemieckie
wśród młodzieży. Dzięki wymianie kulinarnych
doświadczeń możliwe stało się lepsze
zrozumienie tradycji i zwyczajów sąsiedniego
kraju.

Unter diesem Motto wurde das Projekt “Kulinarische Kurzreise Polen” vom 15. bis 31. Januar
2007 in Górzyca gestaltet. Mit der Realisation
des Projektes beschäftigte sich der Verein Pro
Futura in Strausberg und das Deutsch-polnische Begegnungszentrum in Górzyca. Die
Veranstaltung ermöglichte die Verstärkung der
deutsch-polnischen Beziehungen zwischen
den Jugendlichen. Dank des Austausches von
kulinarischen Erfahrungen können die benachbarten Länder ihre Bräuche und Sitten ohne
Zweifel besser verstehen.
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Strzelce Krajeńskie

Shanties & Sea Songs KEJA – Retrospekcja
Shanties & Sea Songs KEJA – eine Retrospektive
Beneficjent: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich
Antragsteller: Stadt- und Gemeindezentrum für Kultur, Sport und Erholung in Strzelce Krajeńskie
Partner: Europahaus Angermünde

Piękna, słoneczna pogoda, dziesiątki białych
żagli na szmaragdowej tafli jeziora Lipie, najlepsze
polskie zespoły szantowe, polscy i niemieccy
malarze oraz niezliczone tłumy miłośników piosenki żeglarskiej towarzyszyły w pierwszą sobotę
sierpnia 2007 r. Festiwalowi Piosenki Żeglarskiej
„Keja” w Długiem. Tak jak w latach poprzednich,
tak i tym razem do miejscowości Długie w gm.
Strzelce Krajeńskie, nie bez racji nazywanej stolicą
„Lubuskich Mazur”, zjechały tłumy miłośników
i sympatyków szant. Robert Borucki i Sławomir
Kopczyk ze Słubic byli na „Kei” już po raz kolejny.
- Kiedy pierwszy raz usłyszeliśmy tę muzykę,
od razu się w niej zakochaliśmy. Teraz nie
wyobrażamy sobie, aby nie być na „Kei”.
W tegorocznej edycji festiwalu piosenki żeglarskiej „Shanties & Sea Songs” - Retrospekcja,
Długie 2007 wystąpiło dziesięć najlepszych
krajowych zespołów szantowych. Uczestniczący
w festiwalu muzycy byli zachwyceni imprezą
i panującym tu specyficznym klimatem. Już
tradycyjnie towarzyszyły „Kei” imprezy okołofestiwalowe, takie jak Polsko-Niemiecki Plener
Malarski o tematyce żeglarskiej, regaty, zabawy
przy muzyce szantowej dla dzieci i rodziców,
wystawy rękod-zieła artystycznego oraz pokazy
nurkowania i ratownictwa wodnego.
W finale festiwalu wręczono zespołom pamiątkowe dyplomy i upominki. Jedyną w tegorocznej
edycji festiwalu, cenioną przez muzyków,
„Nagrodę Publiczności” otrzymał najlepszy
zespół „Yank Shippers”. Jak zawsze mocnymi
i oczekiwanymi przez publiczność akcentami
była nocna parada żaglówek z pochodniami
i „wystrzałowy” pokaz sztucznych ogni.
www.euroregion-viadrina.eu

Schönes, sonniges Wetter, zig weiße Segel auf
dem smaragdfarbenen Wasserspiegel des LipieSee, die besten polnischen Shanty-Gruppen,
polnische und deutsche Maler sowie ungezählte
Massen von Liebhabern der Seemannsmusik
begleiteten am ersten Samstag im August 2007
das Seemannslieder-Festival „Keja” in Długie.
So wie in den vorangegangenen Jahren waren
Shantyfans in den Ort Długie in der Gemeinde
Strzelce Krajeńskie, der nicht ohne Grund die
„Hauptstadt der Lebuser Masuren“ genannt wird,
auch diesmal sehr zahlreich gekommen. Robert
Borucki und Sławomir Kopczyk aus Słubice nahmen schon zum wiederholten Male an der „Keja”
teil: „Als wir zum ersten Mal diese Musik hörten,
haben wir uns sofort in sie verliebt. Jetzt können
wir uns nicht mehr vorstellen, die „Keja“ einmal
zu verpassen.“
Auf dem diesjährigen Seemannslieder-Festival
„Shanties & Sea Songs – eine Retrospektive,
Długie 2007” traten zehn der besten polnischen
Shanty-Formationen auf. Die Festivalteilnehmer
waren begeistert von der Veranstaltung und der
besonderen Atmosphäre. Schon traditionell gehört zur „Keja“ auch ein Rahmenprogramm, diesmal mit einem Deutsch-Polnischen Maler-Open-Air
zu Seglerthemen, Regatten, Shanty-Musikfesten
für Kinder und Eltern, Kunsthandwerksausstellungen sowie Tauch- und Seerettungsvorführungen.
Zum Abschluss des Festivals wurden den Gruppen
zur Erinnerung Urkunden und Andenken überreicht.
Den einzigen Preis des diesjährigen Festivals, den
bei den Musikern begehrten „Publikumspreis“,
erhielten die „Yank Shippers”. Die Zuschauer
freuten sich über die nächtliche Seglerparade im
Fackelschein und das „Salut“-Feuerwerk.

Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres/Adresse
ul. Al. Wolności 48
66 – 500 Strzelce Krajeńskie
Tel. +48 095 763 11 30
Faks +48 095 763 32 94
urzad@strzelce.pl
www.strzelce.pl
Burmistrz / Bürgermeister
– Tadeusz Feder
Przewodnicząca Rady Miasta /
Stadtverordnetenvorsitzenderin
– Elżbieta Łabędź
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Sulęcin

Międzynarodowy Młodzieżowy Rajd Rowerowy – Sulęcin 2006
Internationale Jugendfahrradtour – Sulęcin 2006
Beneficjent: Gmina Sulęcin
Antragsteller: Gemeinde Sulęcin
Partner: Urząd Miasta Beeskow / Stadt Beeskow

Gmina Sulęcin
Adres/Adresse
ul. Lipowa 18
69-200 Sulęcin
Tel. +48 095 755 36 01
Faks +48 095 755 21 22
umig@sulecin.pl
www.sulecin.pl
Burmistrz / Bürgermeister
– Michał Deptuch
Przewodniczący Rady Miasta /
Stadtverordnetenvorsitzender
– Bogdan Furtak

Międzynarodowy Młodzieżowy Rajd
Rowerowy odbył się w dniach 20-22.10.2006
r. w Sulęcinie, jednak przygotowania do jego
realizacji rozpoczęły się już w czerwcu 2006
r. Oznakowano trasę rajdu, która wiedzie od
plaży przy jeziorze Buszno przez Trzemeszno
Lubuskie, Wzgórza Wędrzyńskie, Uroczysko
Lubniewicko na polanę przy miejscowości
Żubrów. W trakcie działania głównego odbyło
się spotkanie, na którym przedstawiciele beneficjenta i partnera przedstawili plan rajdu oraz
cele projektu, a uczestnicy – młodzi ludzie
z Sulęcina, Beeskow, Friedland, Kamen i Nowego
Tomyśla - prezentowali piosenki i zabawy
integracyjne. Następnie młodzież z Polski
i Niemiec i ich opiekunowie pokonali trasę 32 km
do jeziora Buszno, gdzie przygotowano im konkursy sprawnościowe. Po południu nastąpiło
otwarcie nowooznakowanej trasy rowerowej.
Dzięki realizacji projektu udało się nawiązać
kolejne znajomości, nastąpiła wymiana
doświadczeń i kontaktów pomiędzy młodzieżą
z Polski i Niemiec oraz uzgodniono kolejne
działanie w postaci wspólnego obozu w lecie
2007 roku.
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Die Internationale Jugendfahrradtour fand
vom 20.-22.10.2006 in Sulecin statt, ihre Vorbereitung begann jedoch bereits im Juni 2006
mit der Auszeichnung der Strecke. Sie führte
vom Strand des Buszno-Sees über Trzemeszno
Lubuskie, Wzgórza Wędrzyńskie, Uroczysko
Lubniewicko bis zu einer Waldlichtung in der
Nähe der Ortschaft Żubrów. Im Vorfeld der Tour
fand ein Treffen statt, an dem die Organisatoren
und Vertreter der Gemeinde den Tourverlauf
und die Projektziele vorstellten und die Teilnehmer – junge Leute aus Sulęcin, Beeskow,
Friedland, Kamen und Nowy Tomyśl – Lieder
sangen und sich durch Integrationsspiele kennen lernten. Danach bewältigten deutsche und
polnische Jugendliche mit ihren Betreuern die
32 km lange Strecke zum Buszno-See, wo für
sie Geschicklichkeitswettkämpfe vorbereitet
waren. Am Nachmittag erfolgte die Eröffnung
der neu ausgeschilderten Fahrradstrecke.
Durch das Projekt konnten deutsche und polnische Jugendliche Bekanntschaften knüpfen.
Deren Fortsetzung wurde vereinbart in Form
eines gemeinsamen Ferienlagers im Sommer
2007.

Tauche

Polsko-niemiecki projekt cyrkowy
Deutsch-polnisches Zirkusprojekt
Beneficjent: Szkoła Podstawowa Tauche
Antragsteller: Grundschule Tauche

W ramach istniejącego partnerstwa
pomiędzy szkołami podstawowymi w Tauche
i Wędrzynie w czerwcu 2007 r. odbyło się spotkanie polskich i niemieckich dzieci mające
na celu przygotowanie wspólnego występu
cyrkowego.
Dla lepszego przygotowania projekt poprzedziły dwa spotkania: w Beeskow, gdzie podczas
leśnego quizu młodzi uczestnicy mieli dobrą
okazję do lepszego poznania się, oraz w Tauche,
gdzie miał miejsce intensywny trening cyrkowy.
Zadaniem uczniów z obu szkół było wyuczyć
się jednego numeru cyrkowego, który miał
zostać pokazany podczas głównego przedstawienia. Dzieci miały nauczyć się żonglowania,
balansowania i budowania żywej piramidy.
Całe przedstawienie cyrkowe nosiło tytuł
„Kocioł rozmaitości”. Polskie dzieci przygotowały także jeden punkt programu.
Z wyuczonych numerów cyrkowych połączonych
w całość powstało prawdziwe przedstawienie
cyrkowe, a żywa piramida stworzona z polskich
i niemieckich dzieci stała się symbolicznym
pomostem porozumienia łączącym oba kraje.

Im Rahmen der Partnerschaft der Grundschulen Tauche und Wędrzyn trafen sich im
Juni 2007 polnische und deutsche Kinder, um
gemeinsam einen Zirkusauftritt vorzubereiten
und zu präsentieren.
In Vorbereitung dessen wurden zwei Treffen
geplant, in Beeskow, wo sich die Teilnehmer
bei einem Waldquiz kennen lernten, und in
Tauche, wo ein hartes Training stattfand.
Kinder beider Schulen hatten die Aufgabe, eine
Zirkusnummer für das Festprogramm einzustudieren. Die Kunst des Jonglierens, Balancierens
und Pyramidenbaus sollte beherrscht werden.
Die gemeinsame Zirkusvorstellung wurde unter
dem Titel “Ein Kessel Buntes” durchgeführt.
Die polnischen Kinder bereiteten auch einen
eigenen Beitrag vor. Nicht nur eine Zirkusnummer konnte erlebt werden, sondern eine
richtige Show, in der eine länderverbindende
Brücke in Form einer Pyramide als Zeichen für
die internationale Verständigung präsentiert
wurde.

Gemeinde Tauche
Adres/Adresse
Beeskower Chaussee 70
15848 Tauche
Tel. +49 (0)3 36 75/609-0
info@gemeinde-tauche.de
www.gemeinde-tauche.de
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Trebnitz

Polsko-niemieckie warsztaty muzyczne – Spotkanie
Deutsch-polnische Bandwerkstatt – Spotkanie
Beneficjent: Zamek Trebnitz
Antragsteller: Schloss Trebnitz

Stadt Müncheberg
Adres/Adresse
Rathausstraße 1
15374 Müncheberg
Tel. +49 (0)3 34 32/810
rathaus@stadt-muencheberg.de
www.stadt-muencheberg.de

W dniach od 30 lipca do 1 sierpnia 2004 r.
z inicjatywy Witnickiego Centrum Kultury odbyło
się w Trebnitz spotkanie polskiej i niemieckiej
młodzieży. Celem spotkania były warsztaty
muzyczne zespołów, wymiana doświadczeń
i ponadgraniczne uczenie się od siebie. Spotkanie miało na celu rozpoznanie cech wspólnych i różnic, aby móc nawiązać i wypracować
możliwości ponadgranicznej kooperacji.
Wspólne próby zespołów, jak i indywidualne
spotkania poszczególnych muzyków były
jednym z celów projektu. W czasie trwania
projektu młodzi ludzie pracowali nad wspólną
muzyczną prezentacją, dzięki której mogli
„realnie” spotkać się i nawiązać kontakt
z publicznością. Punktem kulminacyjnym projektu był koncert finałowy, na który składały się
m.in. mieszane polsko-niemieckie kompozycje
dźwiękowe. Wymagało to od uczestników nie
tylko zainteresowania muzyką, ale też dużej
dyscypliny podczas wspólnej pracy. Przygotowany razem polsko-niemiecki program
przybliżył młodym słuchaczom łączenie się
i scalanie polskiej i niemieckiej kultury na
konkretnym przykładzie.
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Vom 30. Juli bis 01. August 2004 trafen sich
in Trebnitz deutsche und polnische Jugendliche, zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit
dem Kulturzentrum Witnica. Thema war eine
gemeinsame Bandwerkstatt, um Erfahrungen
auszutauschen und grenzverbindend zu lernen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
jeweiligen Herkunftsländer sollten lokalisiert
werden, um mögliche Kooperationen beider
Länder untereinander heraus zu kristallisieren.
Neben den Probemöglichkeiten diente das
Projekt, zum einen der Begegnung der einzelnen Teilnehmern untereinander. Des Weiteren
gestalteten die Jugendlichen eine gemeinsame
Präsentation, bei der sie über ihre Musik die
“reale” Begegnung mit dem Publikum suchten
und wahrnehmen konnten.
Der Höhepunkt der Veranstaltung war ein
Abschlusskonzert, unter anderem in Form von
gemischten deutsch-polnischen Klangkompositionen. Von den Teilnehmern forderte dies
nicht nur Interesse an der Musik, sondern auch
ein hohes Maß an Disziplin. Das gemeinsame
deutsch-polnische Programm konnte den
jugendlichen Zuhörern das deutsch-polnische
Zusammenwachsen der Kulturen an einem
konkreten Beispiel näher bringen.

Trzciel

Polsko-Niemiecki Mikroterytorialny Festiwal Kultur Unii Europejskiej
Deutsch-Polnisches „Mini-Festival der Kulturen Europas“
Beneficjent: Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Trzcielu
Antragsteller: Kultur-, Sport- und Tourismuszentrum in Trzciel
Partner: Gmina Falkenberg / Gemeinde Falkenberg/Mark

Główna część projektu rozpoczęła się 30
czerwca 2006 roku. Przyjechali wówczas do
Trzciela zaproszeni goście z Niemiec i rozpoczął
się Festiwal Dowolnych Form Tanecznych,
który upowszechniał wśród dzieci i młodzieży
sztukę taneczną i pozwalał na wymianę
doświadczeń w tym zakresie. W kolejnych
dniach spotkania odbył się V Międzynarodowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty
Międzyrzeckiego. Brały w nim udział zespoły
z powiatu międzyrzeckiego i z niemieckiej
gminy Falkenberg. Kolejny punkt programu
to V Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa w
Szachach o Puchar Burmistrzów Miast Falkenberg i Trzciel. Artystyczną otoczkę Festiwalu
stanowiły występy zespołów dziecięcych i
młodzieżowych z gmin partnerskich oraz
warsztaty taneczne. Ostatniego dnia, tj.
2 lipca 2006 r., odbył się X Festiwal Zespołów
Śpiewaczych „Szparagowe Żniwa”, a jego
wykonawcy z Polski i Niemiec zaprezentowali
piosenki ludowe. Każdy uczestnik projektu
otrzymał pamiątkowy dyplom, upominek
oraz okolicznościową plakietkę. Najlepszym
zespołom sportowym i artystycznym wręczono
puchary.
Realizacja projektu przyczyniła się w dużej
mierze do likwidacji barier pomiędzy obu
narodami, szczególnie w małych środowiskach
lokalnych. Strona polska skorzystała z uwag
i dobrych rad partnerów z gminy Falkanberg,
mających doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Am 30. Juni 2006 landeten in Trzciel die Gäste
aus Deutschland, und es ging los mit dem
„Offenen Tanzfestival“ für Kinder und Jugendliche. An den darauf folgenden Tagen fand das
„V. Internationale Fußballturnier um den Pokal
des Landrats von Międzyrzecz“ statt, an dem
Teams des Landkreises Międzyrzecz sowie
der deutschen Gemeinde Falkenberg teilnahmen. Der nächste Programmpunkt waren die
„V. Internationalen Offenen Schachmeisterschaften um den Pokal der Bürgermeister von
Falkenberg und Trzciel“. Künstlerisch umrahmt
wurde das Festival durch Auftritte von Kinderund Jugendgruppen der Partnergemeinden
sowie von weiteren Tanzworkshops. Am letzten
Tag, den 2. Juli 2006, fand das X. Festival für
Gesangsgruppen mit dem Namen „Spargelernte“ statt, deren Teilnehmer aus Deutschland
und Polen Volkslieder zum Besten gaben. Jeder
Projektteilnehmer erhielt zur Erinnerung eine
Urkunde, ein Gastgeschenk sowie eine Plakette. Den besten Teams im Sport und in der Kunst
wurden Pokale überreicht.

Gmina Trzciel
Adres/Adresse
ul. Poznańska 22
66-320 Trzciel
Tel. +48 095 74 31 400
Faks +48 095 74 31 400
urzad@trzciel.pl
www.trzciel.pl
Burmistrz / Bürgermeister
– Jarosław Kaczmarek
Przewodniczący Rady Miasta /
Stadtverordnetenvorsitzender
– Tomasz Janeczek

Das Projekt trug in großem Maße zur Überwindung von Barrieren zwischen beiden Völkern
bei, vor allem im kleinen, lokalen Umfeld. Die
polnische Seite nahm die Rückmeldungen und
guten Ratschläge der Partner der Gemeinde
Falkenberg auf, die mit der Realisierung ähnlicher Projekte bereits Erfahrung hatten.
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Witnica
II Transgraniczny rajd konny „Z Maerkische Schweiz przez Park
Krajobrazowy „Ujście Warty“ do Puszczy Noteckiej”; oznakowanie szlaku
(Kostrzyn – Witnica – Kłodawa – Santok)
II. Grenzüberschreitende Deutsch-Polnische Reittour „Von der Märkischen
Schweiz über den Landschaftspark Warthemündung bis in die Puszta Notecka“
und Markierung des Reitpfades Kostrzyn (Oder) - Witnica – Kłodawa - Santok
Beneficjent: Miejski Dom Kultury w Witnicy
Antragsteller: Städtisches Kulturhaus in Witnica
Partner: Naturpark „Märkische Schweiz“

Gmina Witnica
Adres/Adresse
ul. KRN 6
66-460 Witnica
Tel. +48 095 721 64 40
Faks +48 095 751 52 18
boi@witnica.pl
www.witnica.pl
Burmistrz / Bürgermeister
– Andrzej Zabłocki
Przewodnicząca Rady Miasta /
Stadtverordnetenvorsitzenderin
– Krystyna Sikorska

Dzięki realizacji od maja do października 2007

Durch das von Mai bis Oktober 2007 dauernde

roku projektu związanego z turystyką konną doko-

Projekt erreichte die reittouristische Infrastruktur in

nała się jakościowa zmiana w upowszechnianiu

unserer Gegend eine neue Qualität. Es gelang, den

rekreacji tego rodzaju na naszym terenie: został

ersten grenzüberschreitenden Reitpfad in der Region

wytyczony oraz oznakowany pierwszy na pograniczu

abzustecken und zu kennzeichnen: Kostrzyn (Oder)

transgraniczny szlak konny Kostrzyn – Witnica

– Witnica – Bogdaniec – Kłodawa - Santok. Auf der

– Bogdaniec – Kłodawa - Santok. Jego przedłużenie

deutschen Seite der Euroregion verläuft die Strecke

biegnie po niemieckiej stronie Euroregionu od

von Pritzhagen bis Küstrin-Kietz. Der internationale

Pritzhagen do Kietz. Międzynarodowy szlak konny

Reitpfad mit dem Namen „Vom Naturpark Märkische

pod nazwą „Z Parku Przyrody Märkische Schweiz

Schweiz über den Landschaftspark Warthemündung

przez Park Krajobrazowy „Ujście Warty” do Puszczy

bis in die Puszta Notecka“ misst insgesamt etwa 230

Noteckiej” liczy łącznie ok. 230 km, z czego ponad

km, wovon sich über 160 km auf polnischer Seite

160 km znajduje się po stronie polskiej.

befinden.

Wydanie w ramach projektu mapy turystycznej

Eine neue touristische Karte und ein Tourismus-

i przewodnika z dokładnym oznakowaniem szlaku,

führer mit genauer Kennzeichnung des Pfades,

zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi i bazą

eingezeichneten touristischen Sehenswürdigkeiten

noclegową pomaga w promocji powstałego produktu

und Übernachtungsmöglichkeiten unterstützen das

turystycznego. Autorzy przedsięwzięcia zakładają

Marketing des entstandenen touristischen Produkts.

ożywienie turystyki konnej na obszarach powiatów:

Die Organisatoren gehen von einer Belebung des

gorzowskiego i Landkreis Märkisch-Oderland.

Reittourismus in den Landkreisen Gorzów und Mär-

W ramach projektu zorganizowano II Transgraniczny

kisch-Oderland aus. Im Rahmen des Projekts wurde

Polsko-Niemiecki Rajd Konny, który odbył się latem

die II. Grenzüberschreitende Deutsch-Polnische

2007 roku i odbił się szerokim echem w regionalnych

Reittour organisiert, die im Sommer 2007 stattfand

mediach, upowszechniając wiedzę o przyrodniczo

und auf ein breites Echo in den regionalen Medien

-kulturowych walorach Euroregionu i turystyce

traf. Dadurch wurden Informationen über den Reit-

konnej.

tourismus, über die reizvolle Natur und die kulturelle

Projekt - poprzez zainicjowanie współpracy wielu

Vielfalt der Euroregion verbreitet.

podmiotów, od miłośników turystyki konnej
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i gospodarstw agroturystycznych poprzez stowarzy-

Das Projekt initiierte eine Zusammenarbeit zwischen

szenia turystyczne, parki przyrody, nadleśnictwa

zahlreichen Einrichtungen und Einzelpersonen, von

aż po jednostki samorządu terytorialnego - umożliwił

Reitliebhabern und touristischen Anbietern über

nawiązywanie nowych kontaktów. Stworzył również

Tourismusvereine, Naturparks und Forstämter bis

możliwości rozszerzenia i podniesienia jakości

hin zu Kommunalverwaltungen. Es wurden gute

współpracy pomiędzy stałymi partnerami, biorącymi

Grundlagen schaffen, diese Zusammenarbeit weiter

udział w jego realizacji.

auszubauen und zu verbessern.

www.euroregion-viadrina.eu

Wriezen

Kickoff
Kickoff
Beneficjent: Gmina Kościoła Ewangelickiego Wriezen
Antragsteller: Evangelische Kirchengemeinde Wriezen

Na zakończenie Mistrzostw Świata w Piłce
Nożnej w roku 2006 Gmina Kościoła Ewangelickiego we Wriezen zorganizowała w dniach
14-15 czerwca Święto Spotkania. Celem tego
święta było zaproszenie przedstawicieli
różnych kultur w celu lepszego poznania się.
Do „Miejsca pojednania między narodami“
zaproszono polskich gości z miasta partnerskiego Mieszkowice.

Im Anschluss an die Fußballweltmeisterschaften im Jahr 2006 organisierte die Evangelische Kirchengemeinde Wriezen am 14.
und 15. Juni ein Fest der Begegnung. mit dem
sie dazu beitragen wollte, dass Menschen
verschiedener Kulturen sich besser verstehen
lernen. Zum “Ort der Versöhnung zwischen
den Völkern” wurden polnische Gäste aus der
Partnerstadt Mieszkowice eingeladen.

Program na scenie ustawionej na rynku przygotowany został przez artystów pochodzących
z różnych kultur, m.in. z Boliwii. W programie
artystyczym brała aktywny udział grupa wokalno-taneczna z Polski. Poza interesującymi
występami rynek oferował miejsce spotkań
na rozmowy dotyczące porozumienia między
narodami. Wspólnie dyskutowano na temat
rożnych problemów i poddawano je dalszemu
rozważeniu. Punktem kulminacyjnym pierwszego wieczoru była transmisja meczu PolskaNiemcy, którą oglądano w otwartym kościele.

Das Bühnenprogramm auf dem Markt wurde
von verschiedenen Künstlern gestaltet, unter
anderem aus Bolivien. Am Programm wirkte
auch eine Gesang- und Tanzgruppe aus Polen
aktiv mit. Neben dem sehenswerten kulturellen Teil der Veranstaltung auf dem Markt
wurde auch das Thema Völkerverständigung
aufgenommen. Die Probleme, die Zuhörer zum
Nachdenken bringen wollten, wurden gemeinsam diskutiert und als Gedankenanstöße
gegeben. Der Höhepunkt des ersten Abends
war die Übertragung des Spiels zwischen Polen
und Deutschland, die in der offenen Kirche
stattgefunden hat.

Wriezen
Adres/Adresse
Freienwalder Straße 50
16269 Wriezen
Tel. +49 (0)3 34 56/49 113
stadtverwaltung@wriezen.de
www.wriezen.de
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Zakład Doskonalenia Zawodowego

Międzyszkolny polsko-niemiecki konkurs stylizacji fryzur
Deutsch-Polnischer Berufsschulwettbewerb im Frisuren-Styling
Beneficjent: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Antragsteller: Berufliches Weiterbildungszentrum (ZDZ) der Woiwodschaft in Gorzów Wielkopolski
Partner: CJD Seelow / Christliches Jugenddorfwerk Seelow e.V. (CJD)

Zakład Doskonalenia Zawodowego
Adres/Adresse
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp
		
Tel. +48 095 722 37 47
Faks +48 095 720 73 25
zdz@zdz.gorzow.pl
www.zdz.gorzow.pl
Prezes / Vorsitzender
– Zbigniew Staszak

W jednodniowym projekcie wzięli udział
uczniowie i nauczyciele ze szkoły CDJ Seelow
oraz z Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Gorzowie Wlkp.
W trakcie wizyty gości z Niemiec uczniowie obu
szkół pokazali swoje umiejętności w konkursie
stylizacji fryzur oraz w pokazie połączonym
z oceną młodych fryzjerów-stylistów. Opiekunowie, którymi byli instruktorzy nauki
zawodu z obu szkół, spotkali się, by wymienić
doświadczenia w nauczaniu fryzjerstwa. Mieli
oni możliwość porównania treści kształcenia
w tej specjalności i wymiany doświadczeń
w praktycznym nauczaniu zawodu.
Uczestnicy projektu zostali zaproszeni do kompleksu rekreacyjno-sportowego „Słowianka”,
mogli obejrzeć zabytki Gorzowa i poznać
jego historię. Z realizacji projektu powstał
film dokumentujący przebieg konkursu,
towarzyszące im spotkania oraz zwiedzanie
miasta.
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An dem eintägigen Projekt nahmen Schüler
und Lehrer des CJD Seelow sowie des ZDZ
Gorzów teil.
Die Schüler demonstrierten ihre Fähigkeiten im
Wettbewerb junger Friseur-Stylisten. Die Lehrbetreuer beider Schulen kamen zusammen,
um Erfahrungen in der praktischen Friseurausbildung auszutauschen und Lehrinhalte zu
vergleichen.
Im Rahmenprogramm besichtigten die Projektteilnehmer Sehenswürdigkeiten von Gorzów,
erhielten einen Einblick in die Geschichte der
Stadt und wurden in das Sport- und Erholungszentrum „Słowianka” eingeladen. Ein Film dokumentiert den Wettbewerb, die Begegnungen
und den Stadtrundgang.

Zwierzyn

Rowerem wzdłuż Noteci
„Mit dem Fahrrad entlang der Noteć”
Beneficjent: Gmina Zwierzyn
Antragsteller: Gemeinde Zwierzyn
Partner: Gmina Rehfelde / Gemeinde Rehfelde

W ramach projektu w dniu 27 maja 2006
roku zorganizowano rajd rowerowy pod hasłem
„Rowerem wzdłuż Noteci” dla miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku. Wzięli
w nim udział cykliści z Gorzowa Wlkp., Drezdenka
i zaprzyjaźnione, partnerskiej gminy Rehfelde.
Impreza rozpoczęła się od podsumowania
kolarskiej Powiatowej Ligi Międzyszkolnej
i wręczenia nagród i pucharów. Następnie
wystartował rajd, w którym wzięli udział
rowerzyści i wszyscy zainteresowani rekreacją.
Organizatorzy przygotowali dwie trasy: „małą
pętlę” licząca około 20 km, wiodącą od Górek
Noteckich przez Górecko, Przysiek i z powrotem do Górek Noteckich, i „dużą pętlę”
liczącą 35 km z Górek Noteckich przez Górecko,
Gościmiec, Rzekcin-Zagaje, Zwierzyn do Górek
Noteckich. Na trasie była zapewniona opieka
medyczna i przewodnicy. Rajd zakończył się
wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
W godzinach popołudniowych rozpoczęło się
„rowerowe party” dla uczestników. Goście
z Niemiec mieli zapewniony nocleg i wyżywienie.
Impreza miała charakter lokalny i była ukierunkowana na turystykę.

Im Rahmen des Projekts wurde am 27. Mai
2006 eine Fahrradtour unter dem Motto „Mit
dem Fahrrad entlang der Noteć” durchgeführt,
an der Naturliebhaber und Freunde der aktiven
Erholung aus Gorzow Wielkopolski, Drezdenko
und der befreundeten Partnergemeinde Rehfelde teilnahmen.
Zur Eröffnung wurden Preise und Pokale an
die Sieger der Kreisliga im Schulradsport
verliehen. Die Tour startete von den Hügeln
der Noteć und verlief von dort auf zwei alternativen Rundstrecken. Die „kleine Rundfahrt”
führte etwa 20 km über Górecko und Przysiek,
die „große Rundfahrt“ 35 km über Górecko,
Gościmiec, Rzekcin-Zagaje und Zwierzyn.
Streckenposten und medizinische Betreuung
säumten den Weg. Die Tour endete mit einem
gemeinsamen Würstchengrillen am Lagerfeuer. Am Nachmittag fand eine „Fahrrad-Party“
für alle Teilnehmer statt. Für die Gäste aus
Deutschland waren Übernachtung und Verpflegung organisiert.

Gmina Zwierzyn
Adres/Adresse
ul. Wojska Polskiego 8
66-542 Zwierzyn
				
Tel. +48 095 761-75-80
Faks +48 095 761-71-05
urzad@zwierzyn.pl
www.zwierzyn.pl
Wójt / Gemeindevorsteher
– Eugeniusz Krzyżanowski
Przewodniczący Rady Gminy /
Gemeindevertretervorsitzender
– Mirosław Gniewczyński
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Serwis i kontakt
Service und Kontakt

Büro Frankfurt (Oder)
Biuro Frankfurt nad Odrą
Euroregion PRO EUROPA VIADRINA,
Mittlere Oder e.V.
Holzmarkt 7, 15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 (0)3 55 / 66 594 - 0
Fax +49 (0)3 55 / 66 594 - 20
E-Mail: info@euroregion-viadrina.eu

> www.euroregion-viadrina.eu

Biuro Gorzów Wielkopolski
Büro Gorzów Wielkopolski
Euroregion PRO EUROPA VIADRINA,
Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu „Pro Europa Viadrina”
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kazimierza Wielkiego 1
Tel. +48 (0)95 / 735 84 47
Faks +48 (0)95 / 735 84 61
E-Mail: info@euroregion-viadrina.pl

> www.euroregion-viadrina.eu
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