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SZANOWNI CZYTELNICY,
W NUMERZE
przed Państwem trzeci numer Biuletynu wydawanego wspólnie przez Stowarzyszenie
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz naszego niemieckiego partnera
Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.
W aktualnym numerze przedstawiamy m.in. sylwetkę Prezydenta niemieckiej części
Euroregionu Pomerania, dr Volkera Böhninga, który od wielu lat aktywnie pracuje nad
pogłębianiem współpracy polsko-niemieckiej.
Lekturze polecamy także relację z Dnia Europejskiej Współpracy (ETC-Day 2012), który
odbył się w tym roku w Kołobrzegu. Konferencja była okazją do podsumowania
programu Interreg IVA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
(Województwo Zachodniopomorskie). Zaproszeni goście i uczestnicy mieli okazję
przedstawić projekty realizowane w ramach wsparcia z UE, porozmawiać o zaletach,
ale także i wadach programu i o tym, co czeka nas w kolejnym okresie programowania.
Konferencji towarzyszyła także giełda projektów. Dużym powodzeniem cieszyło się
polsko-niemieckie stoisko Funduszu Małych Projektów.
Tradycyjnie w numerze przedstawiamy ciekawe projekty zrealizowane w ramach
Funduszu Małych Projektów, oraz listę beneficjentów , którzy otrzymali
dofinansowanie.
Współpracą polsko-niemiecką chwali się Świnoujście oraz kompleks Landhof Arche
w Groß Pinnow a Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przedstawia kreatywny
pomysł na wakacje, czyli sztukę cyrkową.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
Zespół Redakcyjny
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SYLWETKA: Dr Volker Bohning
Dr Volker Böhning (ur. 4 lipca 1948 roku w miejscowości Bollstedt) został wybrany
6 lipca 2010 roku przez członków Walnego Zgromadzenia na prezydenta stowarzyszenia
Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V., w którym działał aktywnie jako członek prezydium
od 2004 roku.
W czasie trwania swojej kadencji zasłużył się zaangażowaniem w sprawy transgranicznej
współpracy w Euroregionie i przyczynił się do zbliżenia sąsiadów w strefie przygranicznej.
Jego wytrwałość zaowocowała nieustannie rozwijającą się współpracą mieszkańców
pogranicza. Dr Volker Böhning w latach 2004-2011 pełnił funkcję starosty w byłym powiecie
Uecker-Randow, który po przeprowadzeniu reformy powiatowej w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim w 2011 roku przybrał nazwę Pomorze Przednie – Greifswald. Od 1990 działał jako
burmistrz w gminie Ferdinandshof a następnie pełnił funkcję kierownika administracyjnego
w Urzędzie Ferdinandshof.
Dr Böhning angażował się politycznie w latach 1999-2002 będąc członkiem Rady Powiatu
Uecker-Randow. We wrześniu 2011 roku jako przedstawiciel sojuszu „Kompetencja dla
Pomorza-Przedniego” został wybrany do Rady Powiatu Pomorze Przednie - Greifswald,
gdzie zajmuje się wspieraniem interesów mieszkańców naszego regionu.
W wolnym czasie dr Böhning jest z zamiłowania myśliwym, prezydentem Krajowego Związku
Myśliwych Meklemburgia – Pomorze Przednie, a także wiceprezydentem Niemieckiego
Związku Łowieckiego.

Kto kieruje Interregiem IV A, czyli jakie zadania
ma Instytucja Zarządzająca

Volker Böhning

Rozmówki
POLSKO-NIEMIECKIE

Guten Tag!
Guten Abend!

Wspólny Region – Wspólne Cele
Gemeinsame Region - Gemeinsame Ziele
Fundusz Małych Projektu INTERREG IV A jest projektem w ramach Programu Operacyjnego
Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Rzeczpospolitej
Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) i krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze
Przednie / Brandenburgia na lata 2007-2013.
Niniejszy Program Operacyjny stanowi podstawę finansowego wsparcia współpracy transgranicznej w perspektywie finansowej 2007- 2013. Najważniejszym celem programu jest przyczynienie się do stworzenia żyjącym tu mieszkańcom warunków życia i perspektyw, które będą przez
nich akceptowane i będą motywować ich do aktywnego udziału w działaniach służących rozwojowi na poziomie lokalnym i regionalnym w obszarze wsparcia. Jest także ważnym elementem
transgranicznej współpracy krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie i Brandenburgia z Województwem Zachodniopomorskim i przyczynia się przy tym zasadniczo również do
zbliżenia i porozumienia między Polakami i Niemcami oraz długofalowo do budowy zaufania i
partnerskiego współdziałania w stosunkach polsko – niemieckich.
Na podstawie art. 59 ust. 1 lit. a) i art. 60 rozporządzenia ogólnego oraz art. 14 ust. 1 i art. 15
rozporządzenia EFRR Instytucją Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska
Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Rzeczpospolitej Polskiej
(Województwo Zachodniopomorskie) i krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze
Przednie / Brandenburgia na lata 2007-2013 zostało Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki
Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Referat 240 w Schwerinie. Funkcję Kierownika Instytucji
Zarządzającej pełni pani Ursula Brautferger.

Dzien dobry!
Dobry
wieczor!
Auf Wiedersehen!
Do widzenia
Tschusss!
Czesc!
Bis dann!
Na razie!
Wie heißt du?
Jak się
nazywasz?
Ich heiße…
Nazywam się…
Ich bin…
Jestem…
Wie geht`s?
Jak się masz?
Alles in Ordnung?
Wszystko w
porządku?
Wie alt bist du?
Ile masz lat?
Ich bin … Jahre alt.
Mam… lat.
Woher kommst du?
Skąd jestes?
Ich komme aus…
Jestem z…
Wo wohnst du?
Gdzie
mieszkasz?
Ich wohne in…
Mieszkam w…
Hast du eine Freundin/ Masz dziewczyeinen Freund?
nę/chłopaka?
Ja, hab ich.
Mam.
Nein, habe ich nicht.
Nie mam.
Danke!
Dziękuję!
Keine Ursache!
Nie ma za co!
Sicher!
Pewnie!
Klar!
Jasne!
Kein Problem!
Zaden problem!
Was ist das?
Co to jest?
Wer ist das?
Kto to jest?
Was bedeutet das?
Co to znaczy?
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KOŁOBRZEG: Wspolnie ponad granicami
Tak brzmiało motto obchodzonego w całej Europie w dniu 21 września
„Dnia Europejskiej Współpracy (ETC-Day 2012)”. W tym dniu szczególną
uwagę zwracano na ok. 70 transgranicznych i transnarodowych
programów UE wspierających współpracę.
W województwie zachodniopomorskim gospodarzem obchodów ETC Day
był Kołobrzeg, który z sukcesami korzysta z unijnego wsparcia i realizuje
wiele projektów. Konferencja roczna podsumowująca program Interreg
IVA Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
(Województwo Zachodniopomorskie), rozpoczęła się nietypowo. Wszyscy
zaproszeni goście mogli na własne oczy przekonać się, jak Kołobrzeg
skorzystał z unijnego wsparcia i odbyć 10 kilometrową wycieczkę
rowerową , której trasa poprowadziła wzdłuż bałtyckiego szlaku
rowerowego nr 10 (EUROVELO 10 odcinek Kołobrzeg - Sianożęty).
Etap ten został zrealizowany dzięki wsparciu programu INTERREG IV A.
Sama konferencja odbyła się w sali konferencyjnej portu jachtowego
w Kołobrzegu. Celem było podsumowanie dotychczasowych efektów
programu Interreg IVA (2007-2013) oraz rozmowy o przyszłości. Wszyscy
zaproszeni goście podkreślali, iż niemal każda osoba zna jakiś projekt
realizowany w ramach funduszy UE w swoim bliskim otoczeniu.
Czy jest to wyremontowana droga, przedszkole czy festiwal sztuki.
- Wielkie znaczenie mają także projekty europejskie związane z wymianą
doświadczeń wśród ludzi – podkreślała Ursula Brautferger, z Instytucji
Zarządzającej programem Interreg IVA. – Europa bez granic, musi
najpierw powstać w głowach i sercach ludzi.
Stąd też podkreślano, iż w przyszłości bardzo ważne będą projekty
związane z rynkiem pracy, demografią i edukacją.
Stoisko Biura FMP/SPF Büro
- Cieszę się, że w ramach programu Interreg IVA powstało tyle
interesujących projektów – podkreślała Iwona Brol - Dyrektor Departamentu EWT w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, które pełni rolę
polskiego Koordynatora Krajowego Programu Interreg IVA. - To m.in. 12 kilometrowa promenada na wyspie Uznam, współpraca lasów
państwowych zmierzająca do ekologicznej produkcji drewna czy projekt Telemedycyna.
Paweł Bartnik, dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze Szczecina, który odpowiedzialny jest za wdrażanie
projektu Fundusz Małych Projektów (FMP) w ramach programu Interreg IVA podkreślał, jak ważną rolę w realizacji programu odgrywa
Wspólny Sekretariat Techniczny w Löcknitz, który jest dowodem na to, iż realizowanie projektów na pograniczu jest potrzebne.
Konferencji towarzyszyła także giełda projektów realizowanych
w ramach Interreg IVA m.in ZOO w Ueckermünde czy Uckerwelle
Prenzlau.Dużym zainteresowaniem cieszyło się
stanowisko polsko-niemieckiego biura wdrażającego FMP oraz
pozostałych beneficjentów projektu: Zamku Książąt Pomorskich,
Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie, Stowarzyszenia
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w Szczecinie
i Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

Port jachtowy w Kołobrzegu

Stoisko Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
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POLSKO-NIEMIECKIE MIEJSCE SPOTKAN: Landhof Arche w Groß Pinnow
Polsko-niemiecki kompleks Landhof Arche w Groß Pinnow jest międzynarodowym miejscem spotkań i edukacji, istniejącym
w gminie Hohenselchow-Groß Pinnow w powiecie Uckermark od maja 1999 r., prowadzonym przez spółkę użyteczności
publicznej EJF. Od tego czasu kompleks Landhof służy przede wszystkim porozumieniu między narodami i pielęgnowaniu dobrosąsiedzkich
stosunków między Polakami i Niemcami. Oferta edukacyjna oraz imprezy kierowane są głównie do dzieci i młodzieży, ale również do osób
dorosłych i rodzin, także niepełnosprawnych.
EJF gAG przykłada dużą wagę do działań kreatywnych, artystycznych i międzykulturowych.W pokojach dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych, wyposażonych w prysznic i WC, nowocześnie urządzonych pomieszczeniach seminaryjnych, które powstały dzięki
dofinansowaniu ze środków Unii Europejskich w ramach programów Interreg II – IV, placówka oferuje wiele przestrzeni, która może być
wykorzystywana na różnorodne imprezy i pobyty o następującym charakterze:
● międzynarodowe i międzykulturowe spotkania młodzieżowe – warsztaty i praca w ramach projektów w obszarach plastyki, teatru, muzyki,
tańca, fotografii, sportu, historii, języków oraz rekreacji dla dzieci i młodzieży w kontekście międzynarodowym,
● polsko-niemieckie seminaria i kursy doskonalenia zawodowego dla pracowników wykwalifikowanych i animatorów w zakresie pracy
z młodzieżą, niepełnosprawnymi i osobami starszymi,
● międzynarodowe spotkania integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, również niepełnosprawnych (np. międzynarodowe Dni Dziecka,
festyny letnie)
● imprezy informacyjne i konferencje dla polityków lokalnych z obu stron granicy (np. posiedzenia, fora dyskusyjne)
● transgraniczne i ponadpokoleniowe przedsięwzięcia kulturalne (np. Dni Europy)

Smaki Marchii Wkrzanskiej
Centrum Usługowo-Doradcze (CUD) Euroregionu Pomerania w Schwedt przy
współpracy z pozostałymi Centrami działającymi w sieci CUD (projekt
współfinansowany ze środków Interreg IVA), zorganizowały polskoniemiecką ekspedycję przedsiębiorców „Tworzenie transgranicznych
strategii marketingowych dla produktów regionalnych”. Wyjazd relacjonuje
dr Przemysław Jackowski, www.nachStettin.com
Szczecińskie ulice przemierza tramwaj z charakterystycznym białym napisem
„Uckermark”. Wielu szczecinianom nazwa ta mówi niewiele. Tymczasem
jest to powiat i kraina historyczna o polskiej nazwie Marchia Wkrzańska,
która bezpośrednio sąsiaduje z powiatem polickim. Powiat Uckermark jest słabo zaludniony
(42 osoby na km2 – dla porównania powiat policki 106 osób na km2),
ale dzięki temu charakteryzuje się niezwykłymi walorami turystycznymi i przyrodniczymi.
Ze względu na pagórkowaty krajobraz bywa określany mianem Toskanii Północy. „Uckermark”
to także marka odnosząca się do regionalnej, ekologicznie produkowanej żywności. Wśród
zielonych wzgórz Marchii Wkrzańskiej powstają zdrowe wiktuały o niezwykłych walorach
smakowych. O ich bogactwie możemy przekonać się odwiedzając chociażby w Prenzlau sklep
z regionalną żywnością lokalnej sieci Q-Regio (skrót ten oznacza „jakość z regionu”). W sklepie
znajdziemy sery żółte z ziołami, twarożki, wędliny, soki, nalewki na bazie lokalnych ziół
i owoców, wina owocowe i piwa o oryginalnym smaku. Niezwykle efektownie prezentują się
soczyście pomarańczowe likiery z rokitnika, a piwo ziemniaczane (Kartoffelbier) wywołuje
co najmniej zaciekawienie.
Idea produktów regionalnych jest popularna w Niemczech i polega m.in. na tym, że każdy
konsument może na własne oczy sprawdzić i przekonać się, w jaki sposób produkowane są
„jego” produkty. W serowarni „Wolters” we wsi Bandelow położonej między Prenzlau
a Pasewalkiem, której specjalnością są sery i twarożki z ziołami, linia produkcyjna znajduje się
za szybą i każdy „z ulicy” może wejść i zobaczyć proces produkcji. Obok zakładu mieści się mały lokal gastronomiczny serwujący m.in.
smażony ser produkowany z serwatki. Możemy spróbować również serwatki np. z sokiem z buraków lub sokiem malinowym, a nawet
serwatkę jako napój kawowy. Innego rodzaju rozkosze podniebienia oferuje wieś Boitzenburg na zachód od Prenzlau. W uroczej wsi
zagubionej wśród lasów Toskanii Północy w stajni pałacowej znajduje się manufaktura czekolady. Tu proces produkcji czekolad, pralinek
i fantazyjnych figur z czekolady możemy oglądać popijając kawę lub czekoladę, rozkoszując się jednocześnie smakiem wyśmienitych
tortów.
Marka „Uckermark” jest dla Niemców rozpoznawalnym symbolem, który gwarantuje, że żywność oznaczona tym znakiem została
wyprodukowana ekologicznie w regionie Uckermark. W ten sposób produkty te stały się widoczne i rozpoznawalne, co powoduje, że mali
lokalni producenci mogą konkurować z wielkim sieciami. Konkurują i wygrywają, bo ludzie chcą jeść zdrowo i chcą popierać swoich
regionalnych producentów.
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Historyczna Cedynia
FMP-2012-024
Tytuł projektu:
Polsko - niemiecka codziennosc
dawniej i dzis – Cedynia 2012
Beneficjent:
Cedynski Osrodek Kultury i Sportu
Partner projektu:
Begegnungszentrum Lunow e. V.
Całkowita wartość projektu:
24 469,50 EUR

Efektowne walki w wykonaniu wojów

Projekt pt. „Polsko – niemiecka codzienność dawniej i dziś - Cedynia 2012” odbywał się od 15 maja 2012 do 31 lipca 2012r. Był skierowany
do wielu środowisk po obu stronach Odry i miał na celu wsparcie już istniejącej współpracy. Po raz pierwszy do projektu wprowadzono
panel naukowy. Sam projekt składał się z bardzo wielu różnych działań o tematyce historycznej. W projekcie uczestniczyło 596 osób, to
o ponad 100 osób więcej, niż zakładano w czasie aplikacji o wsparcie z FMP.
Wśród wspartych działań znalazły się m.in.: Noc Muzeum, Warsztaty Dawnych Technik Rzemieślniczych i Warsztaty Rękodzielnicze
m.in. z ceramiki, filcowania wełny, haftu czy tkactwa. Ucząc się haftu krzyżykowego obie grupy (z Polski i Niemiec) wspólnie wykonały obraz
pt. „Bitwa pod Cedynią”, który po zakończeniu projektu ma zdobić Regionalne Muzeum w Cedyni. Ważnym punktem w projekcie była część
pt. „Historyczna Cedynia” czyli trzydniowe uroczystości, związane z 1040 rocznicą Bitwy pod Cedynią, która miała miejsce 24 czerwca 972
roku. Po raz kolejny stoczyli bój wojowie Hodona i Mieszka I. Efektowne walki w wykonaniu ponad stu wojów, to widowisko, na które
przyjechało kilkuset widzów z obu stron Odry. Zobaczyliśmy również turnieje, potyczki, konkursy, gry i zabawy, w których czynny udział brali
widzowie. Atrakcją spotkań był udział w konkursie na „Najszykowniejszą białogłowę” I „ Najbardziej wypasionego woja”. Całość spotkania
została okraszona występami zespołu muzyki dawnej „Jar”, który również przeprowadził pokaz instrumentów dawnych. W ramach projektu
odbyła się także polsko-niemiecka konferencja popularno-naukowa pt. „Cedynia i okolice na przestrzeni wieków”, realizowana we
współpracy ze Stowarzyszeniem Historyczno-Kulturalnym „Terra Incogntia” w Chojnie, pod patronatem i opieką merytoryczną Instytutu
Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Referaty wygłosili historycy, archeolodzy i geografowie.

Przykłady projektów zrealizowanych w ramach
Funduszu Małych Projektów Interreg IV A

Marsz po zdrowie
TERMINARZ PROJEKTOW
FMP-2012-097
Wolin, Uznam - edukacja
ekologiczna
Beneficjent: Związek Gmin Wyspy
Wolin
Główne działanie: 18 -19.10. 2012,
Międzyzdroje - Usedom

FMP-2012-108
III Konstelacja Szczecin. Polskoniemiecki przegląd filmów gwiazd
kina urodzonych w Szczecinie
Beneficjent: Stowarzyszenie
Archiwistów Polskich. Oddział
w Szczecinie
Główne działanie: 17-19.10.2012,
Szczecin
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FMP-2012-048
Tytuł:
Otwarte Mistrzostwa Nordic Walking Euroregionu Pomerania
Beneficjent:
Gmina Barlinek
Partner:
Miasto Prenzlau
Całkowity koszt projektu:
20 620,00 EUR
8 wrzesnia 2012 roku Barlinek stał się polską stolicą Nordic Walking. Odbyły się tam
bowiem Otwarte Mistrzostwa Nordic Walking Euroregionu Pomerania, pod patronatem
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Ich polsko-niemiecka część
dofinansowana została z Funduszu Małych Projektów Interreg IVA.
Uczestników marszu przywitała Królowa Puszczy Barlineckiej wraz ze swoimi skrzatami.
Zawody rozpoczęła krótka rozgrzewka, po czym uczestnicy wyruszyli na trasy, które
prowadziły wśród barlineckich lasów. Zawodnicy sprawdzali swoje siły na kilku trasach
w kategorii kobiet i mężczyzn: 5 km, 10 km I 20 km. Dodatkowo wśród uczestników z
Euroregionu Pomerania został przyznany Puchar Burmistrza Barlinka za najlepszy czas
open na dystansach 5 km, 10 km i 20 km, w tym dla dzieci i młodzieży na dystansie 5 km.
Dla tych którzy w Nordic Walking stawiają dopiero pierwsze kroki, zorganizowano
rekreacyjny spacer z kijami. Organizatorzy pobili rekord frekwencji sprzed roku!
W zawodach wystartowało w sumie 425 uczestników.
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W rytmie hip-hopu
TERMINARZ PROJEKTOW

FMP-2012-093
„Polsko-niemieckie spotkania
z historią w Myśliborzu“
Beneficjent: Gmina Myślibórz
Główne działanie: 1.10 - 30.06. 2013,
Myslibórz

FMP-2012-103
Polsko - Niemieckie Warsztaty
Chóralne
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury
w Policach
Główne działanie: 1.10. 2012 - 30.09.
2013, Police, Pasewalk

SPF-2012-111
Przyjacielskie spotkanie niemieckich
i polskich seniorów
Beneficjent: Gemeinde Neuenkirchen
Główne działanie: 20 -21.10.2012,
Neuenkirchen, Greifswald, Stralsund

SPF-2012-090
Polsko-niemiecka współpraca w pasie

SPF-2012-058
Tytuł projektu:
“Stolica hip-hopu przy granicy”
Beneficjent:
Begegnungszentrum Lunow e. V.,
Lunow-Stolzenhagen
Partner projektu:
Cedynski Osrodek Kultury i Sportu,
Cedynia
Całkowia wartośc projektu:
11 936,50 EUR

Liczne spotkania dzieci, młodzieży i
dorosłych obu partnerów w ramach
wspólnych projektów już w przeszłości
pokazały, że współpraca w zakresie
organizowania czasu wolnego przyczynia
się do pokonania stereotypów.
Przez pięć dni, tj. od 12 do 16.06.2012 dzieci
i młodzież z regionu Lunow-Stolzenhagen
i z Cedyni, brały udział w obozie letnim,
organizowanym w Begegnungszentrum
Lunow.
Głównym punktem projektu był kurs tańca
hip-hopu. Każdego dnia pod okiem
pedagoga tańca odbywały się próby
i przygotowania do wspólnego występu,
który kończył kurs.
Jednak nie samym tańcem uczestnicy żyli.
Nie brakowało również czasu na aktywny

Zajęcia w trakcie projektu

wypoczynek. Uczestnicy projektu brali
udział m.in w zajęciach z jazdy konnej,
grali w piłkę nożną czy pływali na kajakach,
podziwiając piękno przyrody. Dzięki
zajęciom dodatkowym, uczestnicy projektu
mieli okazję lepiej się poznać.
Na koniec wszyscy zaprezentowali swoje
umiejętności taneczne we wspólnym
występie. Tancerzy podziwiały ich rodziny
i zaproszeni goście.
Obok pokazów tańca odbył się także mały
koncert. Młodzież zagrała na instrumentach,
z których część wykonała samodzielnie
w czasie zajęć z instruktorem.
Na zakończenie projektu odbyło się
podsumowanie spotkania, podczas którego
omówiono kolejne wspólne przedsięwzięcia
i projekty.

Na sportowo

aglomeracyjnym Szczecina
Beneficjent: Amt Gartz (Oder)
Główne działanie 15.11.2012,
Groß Pinnow

SPF -2012-121
Polsko-niemieckie warsztaty filmowe
dla młodzieży
Beneficjent: Latücht, Film-& Medien

SPF-2012-006
Tytuł projektu:
„Polsko—niemieckie dni sportu dla
dzieci 2012 w miescie Usedom ”
Beneficjent:
Stadt Usedom
Partner projektu:
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Troszynie
Całkowita wartość projektu:
8 875,45 EUR

Wspólne zdjęcie uczestników projektu

e.V. Neubrandenburg
Główne działanie: 15 -21.11.2012,
Neubrandenburg

FMP-2012-117
V Konferencja Transgraniczna “Nasze
pogranicze-między wizją a praktyką”
Beneficjent: Miasto Szczecin
Główne działanie: 6.12.2012, Szczecin

Od 2007 roku partnerzy z Troszyna i Usedom przeprowadzają projekty z różnych
dziedzin. W ciągu tych kilku lat udało się wzbudzić ciekawość uczniów i nawiązać
pozytywne, długotrwałe kontakty.
W celu pogłębienia partnerskich przyjaźni w dniach od 29.02 do 02.03.2012 został
zorganizowany festyn sportowy dla uczniów Szkoły Podstawowej z Troszyna i Szkoły
Podstawowej z Usedom.
Zawody odbywały się w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Usedom. Obok rywalizacji
sportowej, uczniowie brali także udział w grze związanej z podchodami miejskimi.
W ramach wycieczki po mieście, uczniowie z Niemiec pokazali swoim gościom zabytki
Usedom i opowiadali o historii miasta.
Codziennie nagradzano najlepszych sportowców oraz tych, którzy wykazali się największą
wiedzą w quizie. W czasie wolnym zorganizowano dla dzieci dyskotekę.
W trakcie projektu zarówno uczniowie jak i nauczyciele mieli okazję lepiej się poznać.
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POSIEDZENIE EUREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
Polskie i niemieckie projekty transgraniczne zatwierdzone na posiedzeniach:
31.07.2012 w Szczecinie i 04.09.2012 w Löcknitz
FMP-2012-028 Polsko-niemiecka rekreacyjna impreza LoveRun 2012 w parku Dolina Miłości.
Federacja Zielonych GAJA
FMP-2012-052 II Polsko-niemieckie Dni Ińska - poznajemy nasze tradycje i zwyczaje. Gmina Ińsko
FMP-2012-076 Dożynki - polsko-niemieckie spotkania z tradycją. Gmina Nowogródek Pomorski
FMP-2012-078 Polsko-niemieckie zawody pożarnicze. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Oddział Szczecin
FMP-2012-080 Polsko-niemiecka przygoda z kajakiem. Gmina Białogard
FMP-2012-082 Polsko-niemieckie zawody jeździeckie 2012. Powiat Kołobrzeski
FMP-2012-084 Integracyjne Spotkania Polsko-Niemieckie w Gminie Kołobrzeg "Poznajemy się bliżej".
Gmina Kołobrzeg
FMP-2012-087 Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej - warsztaty polsko-niemieckie. Centrum Kultury 105
w Koszalinie
FMP-2012-088 Tradycyjnie i integracyjnie - Cedynia 2012. Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu
FMP-2012-089 Święto Chleba w Babinie 2012. Gmina Bielice
FMP-2012-090 Polsko-niemieckie spotkania sztuki Wolin-Usedom. Ośrodek Kultury Gminy Wolin
FMP-2012-091 II Sierpniowe Spotkania z Historią - Banie 2012. Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury
i Sportu w Baniach
FMP-2012-092 Poznajemy swoją historię. Brzózki w Europie
FMP-2012-093 Polsko-niemieckie spotkania z historią w Myśliborzu. Gmina Myślibórz
FMP-2012-094 III Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty 2012. Polsko-niemieckie Spotkania
Turystyczne. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
FMP-2012-096 Festiwal Święto Zupy - Polsko-Niemieckie Wielkie Gotowanie. Centrum Kultury w Chojnie
SPF-2012-005

Zajęcia warsztatowe na temat udostępnienia Międzyodrza. Amt Gartz (Oder)

SPF-2012-076

Przeprowadzenie warsztatów w ramach imprezy XIII. Polsko-niemieckie Tygodnie.
Deutsch-Polnische Gesellschaft in M-V e.V.

SPF-2012-082

Polsko-niemieckie zawody w ramach Międzynarodowych Jesiennych Regat 2012.
WSV Neustrelitz e.V.

SPF-2012-088

Polsko-niemieckie spotkanie w ramach obchodów 50-lecia istnienia Ogrodu Zoologicznego
w Ueckermünde. Tierpark Ueckermünde e.V

SPF-2012-089

Budowanie partnerskiej współpracy wśród Ochotniczych Straży Pożarnych. Stadt Loitz
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SPF-2012-091 36. Polsko-Niemiecki Bieg Transgraniczny "Doliną Dolnej Odry" . Amt Gartz (Oder)

POSIEDZENIE EUREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
SPF-2012-092 II. Międzynarodowa konferencja partnerska 2012. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
SPF-2012-093 Polscy i niemieccy uczniowie - Wspólna nauka, bliższe poznanie, uczenie się od siebie nawzajem.
Europaschule Deutsch-Polnisches Gymnasium Löcknitz
SPF-2012-094 Sympozium held/in_dorf - Sytuacja jako podstawa do twórczego tworzenia. schloss bröllin e.V.
International art research location
SPF-2012-095 Konno bez granic - Polsko-niemiecka wędrówka konna przez Ueckermünder Heide.
Pferdefreunde Ueckermünder Heide e.V.
SPF-2012-096 Polsko-Niemieckie Centrum Piłki Nożnej dla Dzieci. Begegnungszentrum Lunow e. V.
SPF-2012-097 Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży - Wspólna nauka, wspólne odkrywanie.
Oberstufenzentrum Uckermark
SPF-2012-098 Polsko-niemieckie Dni Młodzieży i Muzyki w ramach 19. Uznamskiego Festiwalu Muzyki.
Förderverein Usedomer Musikfreunde e.V.
SPF-2012-101 Potencjał sportów wodnych i rozwój turystyki wodnej w Euroregionie Pomerania - Polsko-niemieckie
spotkanie. Regionalpark Barnimer Feldmark e.V.
SPF-2012-102 Polsko-niemieckie spotkanie miłośników sztuki - warsztaty sztuki. Förderverein für Kultur, Kunst
und Bildung Wolgast e.V.
SPF-2012-105 Polsko-niemieckie posiedzenie zarządów dwóch partnerskich stowarzyszeń połączone z wymianą
doświadczeń. Europa-Union Deutschland, Kreisverband Uckermark e.V.
SPF-2012-106 Polsko-niemiecki projekt kajakowy Heidekrug 2.0. Kulturhaus Heidekrug 2.0 e.V. Förderverein
für strukturelle Entwicklung
SPF-2012-107 Polsko-niemieckie przyjacielskie spotkanie 15.09.2012 w Wandlitz. Gemeinde Wandlitz
FMP-2012-095 Polsko-niemieckie Ottonowe Święto Plonów - Wolin 2012. Ośrodek Kultury Gminy Wolin
FMP-2012-097 Wolin, Uznam - edukacja ekologiczna. Związek Gmin Wyspy Wolin
FMP-2012-098 Polsko-niemieckie spotkania w rejonie przygranicznym. Gmina Mieszkowice
FMP-2012-099 Polsko-Niemieckie Święto Wsi. Łobeski Dom Kultury
FMP-2012-100 Polsko-niemieckie spotkania samorządowców. Gmina Drawsko Pomorskie
FMP-2012-102 Kultura i sztuka - warsztaty dla seniorów. Stowarzyszenie Miłośników Dębna
FMP-2012-103 Polsko-Niemieckie Warsztaty Chóralne. Miejski Ośrodek Kultury w Policach
FMP-2012-105 Współpraca Gmin Postomino i Trinwillershagen na rzecz rozwoju dialogu partnerskiego.
Gmina Postomino
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FMP-2012-108 III Konstelacja Szczecin. Polsko-niemiecki przegląd filmów gwiazd kina urodzonych w Szczecinie.
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Oddział w Szczecinie

POSIEDZENIE EUREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO

FMP-2012-109 Zasłuchani w muzykę-zapatrzeni w przyjaciół. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
SPF-2012-086 Dłogofalowy rozwój polsko-niemieckiej współpracy połączony z rozwojem młodej kadry.
Oder Griffins e.V.
SPF-2012-090 Polsko-niemiecka współpraca w pasie aglomeracyjnym Szczecina. Amt Gartz (Oder)
SPF-2012-103 Zrelaksuj się - Polsko-niemiecka Akademia Letnia. Heimvolkshochschule Lubmin e.V.
SPF-2012-104 Weekend z budo 2012 - Polsko-niemieckie sportowe spotkanie. Wassersportverein Einheit
Neustrelitz e.V.
SPF-2012-109 Transgraniczna konna turystyka na terenie powiatów Vorpommern-Greifswald i Polickiego.
Landkreis Vorpommern-Greifswald
SPF-2012-110 Polsko-niemieckie spotkania. Dożynki w gminie Holldorf . Amt Stargarder Land für
die Gemeinde Holldorf
SPF-2012-111 Przyjacielskie spotkanie polskich i niemieckich seniorów. Gemeinde Neuenkirchen
SPF-2012-112 Muzyka bez granic - Występ w trzech językach. Kontakt Eberswalde e. V.
SPF-2012-113 Wiara - Polsko-niemiecki projekt dla seniorów. Heimvolkshochschule Lubmin e.V.
SPF-2012-114 Wspólny weekend w obszarze wiejskim - Polsko-niemiecka współpraca partnerska.
Dorfgemeinschaft für ländliches Brauchtum Rühlow e.V.
SPF-2012-115 Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "Odkrycia na łonie natury". Max-Kienitz-Schule Britz
SPF-2012-117 Polsko-niemieckie dni sportu i zdrowia dla młodzieży. Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands
e.V.—Insel Usedom
SPF-2012-118 Polsko-niemieckie seminarium pt. "Polsko-niemiecka wspólnota w Unii Europejskiej, wspieranie
tożsamości europejskiej". Europa-Union Mecklenburg-Vorpommern e.V.
SPF-2012-119 XIII. Polsko-niemiecki Festiwal Sportów Walki. Ueckermünder Judoclub e.V.
SPF-2012-120 Polsko - Niemiecki Festyn Dożynkowy 2012 w Liepe - Wielopokoleniowe i transgraniczne spotkanie
mieszkańców regionu przygranicznego. EJF Service und Fürsorge gGmbH
SPF-2012-122 Polsko-niemieckie spotkania w ramach przygotowań do jubileuszu 150-lecia istnienia linii kolejowej
Angermünde-Pasewalk-Szczecin". Lokschuppen Pomerania e.V.
SPF-2012-099 Polsko-niemiecki Festyn Rybacko-Portowy. Gemeinde Altwarp
SPF-2012-116 Dzień Pomorza 2012. Pommersche Landsmannschaft Kreisgruppe Pasewalk e.V.
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Piramidy podczas występów w Kołobrzegu

Parada cyrkowców przez wieś

PNWM: Czy cyrk jest nam dzisiaj potrzebny?
Już po raz trzeci w Juchowie koło Bornego Sulinowa gościli polscy i niemieccy adepci sztuki cyrkowej. Pomysłodawcami kreatywnych wakacji
dla młodzieży szkolnej z Berlina (Musicirkus der Rudolf Steinem Schule) i z Juchowa (Fundacja im. Stanisława Karłowskiego) byli Detlev Berg,
kierownik niemieckiej grupy cyrkowej i Danuta Sałagan, pedagog z Juchowa.
Przed projektem
Przygotowania do tegorocznej edycji polsko-niemieckiej szkoły cyrkowej rozpoczęły się już w kwietniu 2012 roku od spotkania kierowników
obu grup. Był to właściwy moment, by podsumować zeszłoroczny projekt, ale i omówić szczegółowo program tegorocznej szkoły cyrkowej,
podzielić się zadaniami oraz zadbać o sprawną i bezpieczną realizację przedsięwzięcia. Warto wspomnieć, że polska i niemiecka młodzież
od samego początku włączona była w przygotowanie spotkania i do wszystkich zadań podchodziła twórczo i z zaangażowaniem. Perspektywa
kolejnego spotkania z sąsiadami wpływa motywująco na obie strony. Młodzi Niemcy pod okiem trenerów przez cały rok uczestniczyli w
zajęciach cyrkowych w ramach popołudniowych zajęć szkolnych, a Polacy uczyli się języka niemieckiego.
Już się zaczęło...
Wieczorem, 21 lipca 2012 r. autokar przywiózł do Juchowa długo oczekiwanych gości. Wspólne wypakowywanie bagaży, rekwizytów i sprzętu
cyrkowego pozwoliło przełamać pierwsze lody. Jednak to pierwszy trening, przeplatany grami integracyjnymi, ułatwiającymi nawiązanie
kontaktu, przełamanie barier, dystansu i niepewności, był z pedagogicznego punktu widzenia najtrudniejszym posunięciem. Młodzież jednak
szybko odnalazła się w cyrkowym świecie. Pomogły w tym piłeczki do żonglowania, kule, rowery jednokołowe, diabolo, trapez i trampolina.
Już drugiego dnia spotkania wyłoniły się polsko-niemieckie grupy, zainteresowane ćwiczeniem i doskonaleniem wybranych dyscyplin
cyrkowych. Przeżyciem dla wszystkich były warsztaty z ogniem, wymagające odwagi, precyzji i koncentracji.
Kolejnego dnia wyłoniły się polsko-niemieckie grupy żonglerzy, akrobatów (na trapezie i chuście), grupy prezentujące sztuczki z diabolo,
ustawiające piramidy, pokazujące ewolucje na kulach i walcach oraz skaczące na trampolinie.
Letnia Szkoła Cyrkowa
Dopracowano jeszcze choreografię na rozpoczęcie i zakończenie przedstawienia i program
szkoły cyrkowej był gotowy do pokazów.
w Juchowie. Lipiec 2012
Tego lata Polsko-Niemiecka Szkoła Cyrkowa występowała czterokrotnie: w Szczecinku,
Polsko-niemiecki projekt
Czaplinku, Kołobrzegu i Juchowie. Aplauz publiczności po każdym występie dostarczał młodym
młodzieżowy dofinansowany
artystom satysfakcji, poczucia akceptacji oraz uznania dla ich osiągnięć. Ucząc się sztuki cyrkowej dzieci i młodzież rozwijały i doskonaliły różnorodne kompetencje społeczne, językowe
ze środków Polsko-Niemieckiej
i osobowościowe. „Naszym prawdziwym sukcesem było jednak to, że w przeciągu 10 dni udało
Współpracy Młodzieży.
nam się stworzyć małą polsko- niemiecką wspólnotę – wspomina Danuta Sałagan—wspólnotę,
Partnerzy projektu: Fundacja
która wspaniale ze sobą współpracowała. Każde dziecko opanowało wybraną przez siebie
im. Stanisława Karłowskiego
dyscyplinę cyrkową i pokonało przy tym lęk, niepewność, niewiarę w swoje możliwości.
w Juchowie oraz Musicirkus
Dzieci i młodzież były głównymi aktorami polsko-niemieckiego spotkania, zaś trenerzy
i pedagodzy dobierali tak formy pracy, by wpływały one na uczestników motywująco
der Rudolf Steinem Schule
i inspirująco. Na zakończenie spotkania w Juchowie miała miejsce ewaluacja, podczas której
z Berlina, 43 uczestników z Polski
dzieci i młodzież wypowiadały się na temat swoich doświadczeń i przeżyć. „Jako pedagodzy
i Niemiec w wieku szkolnym.
mieliśmy okazję obserwować proces wspaniałej integracji grupy, co uświadomiło nam jak ważCzas trwania projektu: 10 dni.
ne dla naszej przyszłości są takie spotkania, wspomina pani Sałagan. To także krok w kierunku
planów na rok 2013. Kolejne spotkanie prawdopodobnie już za rok w Juchowie.
Dofinansowanie: 14 000, 00 zł
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Trwa Przegląd celow
Strategii Unii Europejskiej
dla Regionu Morza Bałtyckiego

Konferencja roczna
Programu Południowy
Bałtyk. Trwa rejestracja
uczestników
Konferencja roczna Programu Południowy
Bałtyk odbędzie się w dniach 23 - 24.10. 2012
w Ronneby, w Szwecji. Spotkanie

26 czerwca br. Rada Unii Europejskiej przyjęła wnioski na temat konieczności dokonania
aktualizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), które
zamieszczone zostały w komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 23 marca 2012 roku.
Tym samym Rada zgodziła się na propozycje Komisji, zmierzające do określenia nowej
konstrukcji, nowych wskaźników oraz celów pierwszej spośród unijnych strategii
makroregionalnych.

organizowane jest pod hasłem: „Going local.
Meeting your needs. Connecting people and
ideas”. Przewodnim tematem tegorocznego
spotkania będzie dyskusja nad rolą Programu
Południowy Bałtyk w zakresie wkładu

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzanych do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
jest odejście od idei czterech filarów – dobrobyt, dostępność i atrakcyjność, bezpieczeństwo
oraz ochrona środowiska na rzecz trzech bardziej ogólnych celów tj. ocalenie morza, rozwój
połączeń w regionie i zwiększenie dobrobytu.
W ramach tych celów należy dążyć do określenia konkretnych wskaźników, za pomocą których
możliwym stanie się dokonanie pomiarów mających na celu monitorowanie osiągnięć oraz
dokonywanie ewaluacji na kolejnych poziomach docelowych w poszczególnych sektorach.
Rezultatem tego miałoby być określenie maksymalnie dopasowanych do potrzeb regionu celów
szczegółowych Strategii.
Zarówno Komisja Europejska jak i Rada Unii Europejskiej są zgodne co do tego, że wskaźniki
i cele szczegółowe są konieczne do zwiększenia koncentracji priorytetów oraz do poprawy
jakości późniejszej oceny osiągnięć Strategii i sposobów informowania o niej.

poszczególnych projektów dofinansowanych

Ponadto, w celu zapewnienia Strategii solidnych podstaw w kolejnym okresie programowania
2014-2020, doprecyzowane zostały także role i zakresy odpowiedzialności wszystkich głównych
aktorów oraz przedstawione zostały ulepszone metody komunikacji pomiędzy podmiotami
zaangażowanymi w jej realizację. Zgodzono się co do konieczności intensyfikacji działań,
mających na celu promowanie idei Strategii oraz pogłębianie świadomości społecznej na temat
potrzeb tego makroregionu. Zauważono potrzebę ulepszenia kanałów komunikacyjnych
pomiędzy głównymi odbiorcami EUSBSR a także pomiędzy nimi a przedstawicielami
administracji, którzy odpowiadają za poszczególne źródła finansowania.
Jednym z takich ulepszonych kanałów informacyjnych miałaby być interaktywna strona
internetowa, która umożliwiałaby wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, współpracę
z Komisją oraz z zaangażowanymi państwami członkowskimi.

zastanowić się nad nowymi możliwościami

Poza tym, Rada Unii Europejskiej w swoich czerwcowych wnioskach na temat prowadzonego
przeglądu Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego podkreśliła, że niewątpliwą korzyścią dla
tego regionu byłoby odzwierciedlenie celów zapisanych w Strategii w dokumentach
programowych przyszłego okresu wsparcia. Zgodzono się co do tego, że programy Unii
Europejskiej, dedykowane współpracy w basenie Morza Bałtyckiego jako potencjalne źródła
finansowania, powinny przyczyniać się do realizacji celów Strategii, dzięki dostosowywaniu ich
priorytetów, projektów i finansowania do realizacji zadań przed nią postawionych.
Rada wezwała także, zarówno Komisję Europejską, jak i same zainteresowane państwa
członkowskie, do większego zaangażowania na rzecz intensyfikacji działań, w celu wzmacniania
wsparcia procesu wdrażania Strategii na wszystkich szczeblach współpracy (unijnym,
transnarodowym, narodowym, regionalnym, lokalnym), w szczególności czyniąc z niej punkt
odniesienia na wszystkich poziomach uzgodnień. Udzieliła poparcia idei wzmocnienia powiązań
pomiędzy Strategią UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, Strategią UE dla Regionu Dunaju oraz
wszystkimi innymi, tworzonymi w przyszłości strategiami makroregionalnymi podkreślając,
iż takie zintegrowane podejście zachęcać będzie do celniejszego opracowywania przyszłej
polityki spójności oraz dostosowywania możliwych źródeł finansowania do realizacji
postawionych przed makroregionami celów, co w konsekwencji prowadzić będzie do pełniejszej realizacji celów zawartych w Strategii Unii Europejskiej „Europa 2020”.

Drugiego dnia spotkania zaplanowane zostały

Aby umożliwić wdrożenie zapisów marcowego komunikatu Komisji Europejskiej oraz czerwcowych wniosków Rady Unii Europejskiej, kontynuowany jest proces aktualizacji dokumentu
programowego EUSBSR – „Plan Działania”. Najważniejszym zadaniem prowadzonego
przeglądu jest wprowadzenie do dokumentu nowych celów, priorytetów oraz wskaźników,
zarówno na poziomie samej Strategii, jak i na poziomie poszczególnych obszarów
priorytetowych. Przegląd Strategii prowadzony będzie do końca bieżącego roku.

z jego środków w rozwój regionu Morza
Bałtyckiego, a co za tym idzie wkładu w
kreowanie polityki nowej jakości, poprzez
powiązanie podejmowanych działań z
wypełnianiem zapisów pierwszej unijnej
makroregionalnej strategii dla tego regionu Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza
Bałtyckiego (EUSBSR).
Pierwszego dnia, organizatorzy będą chcieli
oraz wyzwaniami jakie staną przed naszym
regionem w przyszłej perspektywie
programowania 2014-2020, biorąc
w szczególności pod uwagę ambitne
zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie
zacieśniania współpracy transgranicznej oraz
intensyfikacji działań podejmowanych
w celu realizacji zapisów EUSBSR.
równolegle trwające warsztaty tematyczne:
1. transport i ochrona środowiska - sposoby
współpracy i rozwiązywanie problemów;
2. przedsiębiorczość, edukacja i rynek pracy możliwości współpracy;
3. intensyfikacja społecznego rozwoju regionu
Południowego Bałtyku.
W trakcie dwudniowej konferencji możliwy
będzie także udział w interaktywnych
prezentacjach wybranych projektów
dofinansowanych ze środków Programu
Południowy Bałtyk.
Wszystkich zainteresowanych udziałem
w Konferencji rocznej Programu Południowy
Bałtyk zapraszamy na stronę internetową:
www.southbaltic.eu, gdzie można znaleźć
wszystkie niezbędne informacje dotyczącego
tego spotkania, w tym m.in. formularz
zgłoszeniowy, aktualny program, poradnik

Wersję roboczą „Planu Działania” można znaleźć oraz pobrać ze strony internetowej Strategii
UE dla Regionu Morza Bałtyckiego: www.balticsea-region-strategy.eu

z praktycznymi informacjami.
Zapraszamy!
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Przykład wspołpracy polsko-niemieckiej
Swinoujscie wykorzystuje swoją szansę
W obecnym okresie programowania
na lata 2007 – 2013 Gmina Miasto
Świnoujście z powodzeniem skorzystała
z możliwości dofinansowania kilku
inwestycji oraz działań „miękkich”
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Interreg IVA.
Jako pierwszy dofinansowanie otrzymał
projekt „Atrakcje przyrodnicze wysp
Uznam – Karsibór”. Wspólnie z
Partnerem wiodącym - Niemieckim
Związkiem Ochrony Przyrody – Grupą
Regionalną Uznam (NABU Uznam),
stworzono interesującą ofertę
edukacyjno-turystyczną.
Inwestycja w ramach projektu „Transgraniczne
Na malowniczej wyspie Karsibór
połączenie Świnoujście – Kamminke na wyspie Uznam”
w Świnoujściu powstał plac
edukacyjny, a odległa jedynie o 12 km Zagroda Pokazowa Żubrów w Prätenow na niemieckiej części
wyspy Uznam, została rozbudowana i wzbogacona o interaktywne ekspozycje i wystawy.
Kolejny projekt, również z dziedziny turystyki, w którym Gmina Miasto Świnoujście zadebiutowała
jako Partner Wiodący, to „Transgraniczne połączenie Świnoujście – Kamminke na wyspie Uznam”.
Wspólnie z Gminą Kamminke wybudowano blisko 2,5 km ścieżki rowerowej, mostek nad kanałem
łączący gminy ponad granicą oraz parking dla samochodów i autokarów pod wzgórzem Golm.
Dzięki tej infrastrukturze miłośnicy turystyki aktywnej i mieszkańcy mogą jeszcze ciekawiej spędzać
swój czas Wolny, zarówno w Świnoujściu jak i w malowniczo położonym nad Zalewem Szczecińskim
niemieckim Kamminke.
„Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf” to 3,8 km wybudowanych
transgranicznych ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, łączących dwie sąsiadujące promenady
Świnoujścia i Heringsdorfu. W ten oto sposób powstała najdłuższa promenada Europy, licząca łącznie
12 km, która biegnie przez Świnoujście i niemieckie miejscowości uzdrowiskowe Ahlbeck, Heringsdorf
i Bansin. Ciekawym jej elementem jest miejsce postoju (platforma) na pasie granicznym. Łuk
symbolizujący integrację regionu przygranicznego stał się obowiązkowym tłem dla pamiątkowym zdjęć.
Odchodząca w stronę morza kładka zwieńczona punktem widokowym jest doskonałym miejscem
do obserwowania zachodów słońca. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Heringsdorf.
Iście księżycowy widok tworzą dwojakiego rodzaju solary: pięć przypominających swym kształtem żagle
wzdłuż granicy oraz na samej platformie pergola, której zadaszenie tworzą prototypowe moduły
solarne. Solary stanowią element pilotażowego projektu realizowanego przez Gminę Heringsdorf
pn. „Promenada wolna od CO2” przy wsparciu finansowym rządu niemieckiego.
Obecnie trwa realizacja projektu pn. “Morze Bałtyckie – łączące wyspy, kraje, kultury
i regiony przyrodnicze—wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej”.
Partnerami projektu są Miasto Świnoujście (partner wiodący), Uznamski Park Natury, Miasto Uznam
i Ośrodek Spotkań i Edukacji Młodzieży Golm. Projekt ma na celu rozwój edukacji ekologicznej
w regionie przygranicznym na bazie elementów infrastrukturalnych (m.in. edukacyjny plac zabaw,
park linowy, ścieżki edukacyjne, system oznakowania i informacji dla turystów). Jest on skierowany
przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale z pewnością dorośli nie będą się nudzić odwiedzając
poszczególne miejsca.
Warto dodać, iż także inne jednostki podległe gminie takie jak: Miejski Dom Kultury, Ośrodek Sportu
i Rekreacji Wyspiarz i Gimnazjum Publiczne nr 2 pozyskały dofinansowanie w ramach Funduszu Małych
Projektów m.in. na: „Transgraniczny Piknik Country – Karsibór 2010“, „Warsztaty rękodzieła ludowego
dla pokoleń“, „Letnie warsztaty artystyczne“, „Świnoujski piknik z folklorem – transgraniczne spotkania
sąsiadów“, „I Polsko-niemieckie dyktando ortograficzne 2011“, „Polsko-niemiecki piknik integracyjny“,
„Polsko-niemiecki Bieg Przyjaźni z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja“.
Pojawiają się kolejne pomysły, które mogłyby być dofinansowane w ramach FMP.
Świnoujście chce wykorzystać szansę, jaką daje przygraniczne położenie i bardzo dobra współpraca
z niemieckimi sąsiadami. Władze miasta zapowiadają, że w kolejnej perspektywie budżetowej, bedą
równie, jak nie bardziej aktywni.
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