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SZANOWNI CZYTELNICY,
przed Państwem kolejny numer biuletynu wydawanego przez Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania.
Za nami drugi kwartał bieżącego roku. Był to okres wytężonej pracy i ważnych dla nas
wydarzeń. Po pierwsze po kilkuletniej przerwie odbył się Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania. Wielkie euroregionalne święto młodych Polaków i Niemców, którzy
licznie przybyli w czerwcowy weekend do Wałcza i Człopy. Uśmiech i zadowolenie
uczestników rozgrywek sportowych oraz gromkie brawa, którymi nagradzano występy
artystyczne polskich i niemieckich zespołów, były najlepszą nagrodą dla organizatorów. Stanowiły namacalny dowód, że wszystko się udało. Poszerzoną relację z festiwalu znajdziecie Państwo w aktualnym numerze biuletynu.
Po drugie w minionych miesiącach intensywnie zajmowaliśmy się przyszłością
Euroregionu. Z tego powodu odbyło się wspólne posiedzenie zarządu naszego stowarzyszenia i zarządu naszego niemieckiego Partnera, Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. Na wspólnym posiedzeniu zatwierdzono ostateczny kształt polsko-niemieckiej
„Aktualizacji koncepcji rozwoju i działania Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020”.
Koncepcja jest dokumentem strategicznym zawierającym wizję rozwoju naszego transgranicznego regionu w najbliższych latach, wizję o tyle ważną, że oddolną, wypracowaną przez samych samorządowców. Jej znaczenie jest nie do przecenienia. Pokazuje
słabe i mocne strony Euroregionu Pomerania i jej mieszkańców, ale nie poprzestaje na
tym. Proponuje jednocześnie konkretne rozwiązania zidentyfikowanych problemów.
Do wdrażania koncepcji przystąpimy jednak dopiero po wakacjach. Teraz czas na
zasłużony wypoczynek!
Życzymy Państwu dużo słońca i wspaniałych wakacyjnych wrażeń. Dzięki temu po
powrocie, naładowani pozytywną energią i z nowymi siłami przystąpimy wspólnie do
przygotowania działań i projektów na przyszłą perspektywę finansowania UE.
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Obradowało prezydium Euroregionu i ...
21 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania odbyło się posiedzenie
Prezydium Euroregionu Pomerania. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który jednocześnie pełni funkcję
prezydenta polskiej części Euroregionu Pomerania,
wraz z prezydentem niemieckiej części Euroregionu,
Volkerem Böhningiem rozmawiali o rozwoju Euroregionu Pomerania w oparciu o strategiczny dokument,
jakim jest „Aktualizacja Koncepcji Strategii Rozwoju
Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020” oraz o
wspólnych przedsięwzięciach euroregionalnych.

Posiedzenie Prezydium Euroregionu Pomerania

polski oraz niemiecki zarząd.
Tydzień wcześniej, 14 czerwca br. podczas XV Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania w Wałczu, odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Zarządu
Kommunalgemeinschaft
Europaregion
POMERANIA
e.V.
Spotkanie miało miejsce w przepięknej, zabytkowej auli Zespołu Szkół
nr 1 w Wałczu.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście: Anna
Mieczkowska, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego
oraz Bogdan Wankiewicz, starosta wałecki i Zdzisław Kmieć, burmistrz
gminy Człopa.
Najważniejszym punktem obrad, było zatwierdzenie dokumentu
„Aktualizacja Koncepcji Rozwoju Euroregionu Pomerania na lata 2014 –
2020".

Wspólne posiedzenie zarządu z Polski i Niemiec

Mikropożyczki w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Największą bolączką stowarzyszeń, fundacji czy klubów sportowych jest brak pieniędzy na realizację projektów w ramach
Funduszu Małych Projektów Interreg IVA. W projekcie nie ma zaliczek, a refundacja kosztów następuje kilka miesięcy po
zakończeniu projektu. By pomóc takim organizacjom Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
uruchomiło „mikropożyczki”.
Wsparcie finansowe dotyczy tylko członków Stowarzyszenia. Oznacza to, że o pomoc finansową wnioskują do SGPEP
gminy czy powiaty, które uzyskaną pożyczkę, mogą przekazać np. dla stowarzyszenia czy fundacji z przeznaczeniem na
realizację konkretnego projektu FMP, który otrzymał pozytywną ocenę na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu
Sterującego. Maksymalna wysokość pożyczki to 10 tys. zł. Nabór na „mikropożyczki” jest ciągły i trwa do wyczerpania środków.
Wnioski prosimy składać na piśmie wraz z tożsamą wersją elektroniczną do Biura SGPEP z dopiskiem „Pożyczka FMP”.
Decyduje data wpływu do biura SGPEP. Decyzję o przyznaniu pożyczki w trybie konkursowym podejmuje Zarząd SGPEP.
Regulamin konkursu oraz wniosek dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.pomerania.org.pl.
Dodatkowych informacji udziela Magda Grodzińska tel. 91 486 07 38.
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Krzysztof Soska w Zarządzie Federacji
W połowie maja 2013 r w Warszawie odbyło się pierwsze Walne Zebranie
Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Na spotkanie przybyli przedstawiciele wszystkich 15 stowarzyszeń tworzących Euroregiony na granicach Polski.
Pierwszym przewodniczącym Zebrania Delegatów został Czesław Fiedorowicz, reprezentujący Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr. Spotkanie rozpoczęło
się od przyjęcia nowych członków do Federacji. W wyniku głosowania
jednogłośnie przyjęto w poczet członków następujące stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Euroregion Niemen, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza
Białowieska i Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. Delegaci nie
przyjęli do swojego grona Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pro
Europa Viadrina. Podczas spotkania odbyły się także wybory władz, czyli
Zbigniew Siarkiewicz, prezes zarządu SGPEP (z lewej)
zarządu i Komisji Rewizyjnej.
i Krzysztof Soska
Do składu Zarządu Federacji Euroregionów RP weszli: Czesław Fiedorowicz
(przewodniczący zarządu, Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr), Henryk Makarewicz (wiceprzewodniczący zarządu, Euroregionu Bug),
Bogusław Waksmundzki (Euroregion Tatry), Janusz Pierzyna (Euroregion Śląsk Cieszyński) oraz Krzysztof Soska (zastępca prezydenta Szczecina, Euroregion Pomerania). W spotkaniu ze strony Euroregionu Pomerania uczestniczyli także: Zygmunt
Siarkiewicz, prezes zarządu, Paweł Bartnik, dyrektor biura i jego zastępczyni Irena Stróżyńska.
Pierwszymi działaniami zarządu ma być zorganizowanie spotkania z Elżbietą Bieńkowską, minister rozwoju regionalnego,
by omówić zasady wdrażania programów współpracy transgranicznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
Federacja Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej powstała 15 września 2012 roku w Rzeszowie.

Wspołpraca transgraniczna
W dniu 15 maja br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyła się konferencja
pt. „Współpraca transgraniczna w nowej perspektywie 2014 - 2020”, która była zorganizowana przez nowopowstałą Federację Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej.
Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przewodniczący polskich części Komisji Międzyrządowych ds. współpracy transgranicznej i międzyregionalnej. W konferencji udział wzięli
przedstawiciele 15 Euroregionów ze wszystkich granic Polski, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także przedstawiciel
Komisji Europejskiej.
Podczas posiedzenia omawiano kwestie, odnoszące się do współpracy transgranicznej
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Piotr Stachańczyk podkreślił kluczową rolę
Euroregionów w pracach komisji międzyrządowych oraz specyficzne spojrzenie z punktu
widzenia Euroregionów na problematykę współpracy transgranicznej.
Jacek Multanowski, zastępca dyrektora w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zapewnił, iż z punktu widzenia MSZ polityka
na poziomie kraju jest równie ważna jak współpraca społeczeństw lokalnych na pograniczu. W tym celu MSZ ogłasza konkursy na dotację projektów z dziedziny współpracy międzynarodowej oraz tworzy sieć Ośrodków Debaty Międzynarodowej (dawne Regionalne
Centra Informacji Europejskiej).
Przedstawiciel Komisji Europejskiej, Guus Muijzers mówił o przyszłości współpracy transgranicznej w ramach EWT i EISP 2014-2020 widzianej z perspektywy Komisji Europejskiej.
Muijzers podkreślił w swoim wystąpieniu, że wyrównywanie poziomów życia oraz niwelowanie dysproporcji rozwojowych jest priorytetem polityki spójności w Unii Europejskiej.
Ponadto podkreślił rolę i znaczenie małych projektów i współpracy euroregionalnej
w kształtowaniu dobrosąsiedzkich kontaktów. Współpraca transgraniczna jest procesem
długotrwałym, a wypracowane dobre relacje bazują na kontaktach międzyludzkich.
Wskazał, że to co euroregiony realizują przez już prawie dwie dekady, daje efekt długofalowy. Ponadto zaakcentował konieczność wprowadzenia uproszczeń w dostępie do funduszy unijnych, szczególnie w przypadku małych projektów.

KONKURS
FOTOGRAFICZNY
Jeżeli podczas wakacji odwiedzacie tereny przygraniczne, wybieracie się nad morze lub w góry,
to zachęcamy do zabrania
aparatu i poszukania tam projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich, zrealizowanych
we współpracy z partnerami
z zagranicy.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje konkursu fotograficzny „Jak Polak z… - z sąsiadem lepiej”. Prace można nadsyłać do 15 lipca br.
Wystarczy zrobić zdjęcie, wypełnić formularz zgłoszeniowy
i przesłać je do MRR. Organizatorzy konkursu czekają na ciekawe
fotografie z miejsc, które zmieniły się bądź zaistniały dzięki
wsparciu z transgranicznych
programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa.
W konkursie mogą wziąć udział
dzieci i młodzież, a także osoby
dorosłe. Na najlepszych czekają
nagrody!
Regulamin konkursu dostępny
jest na stronie www.ewt.gov.pl

3

FESTIWAL MŁODZIEZY EUROREGIONU POMERANIA

Jestesmy na TAK! Czyli trzy
dni festiwalu młodosci
Wałcz i Człopa w czerwcowy weekend (14-16 br.), stały
się stolicą transgranicznej współpracy polskoniemieckiej. Wszystko za sprawą XV Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania, w którym udział wzięło blisko 1000 młodych ludzi z Polski i Niemiec.
Przez trzy dni młodzież opanowała centrum Wałcza i
sportowe tereny Człopy. Grano w piłkę, siatkówkę,
biegano w zawodach na orientację, tańczono, śpiewano
i grano w orkiestrze. Sama młodzież wcieliła się w role
reporterów i na zakończenie przygotowała festiwalową
gazetkę.
- Nadszedł czas festiwalu młodości – mówiła na uroczystym otwarciu Festiwalu Anna Mieczkowska,
wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.
– To będzie najważniejsze wydarzenie 2013 roku
w naszym województwie.

Finałowy pokaz grup biorących udział w warsztatach tanecznych

Idea Festiwalu to wspólne poznanie się, tolerancja i zrozumienie
sąsiada. Dla uczniów, była to też miła przerwa od szkolnych obowiązków.
- Festiwal był bardzo udany. Grupy taneczne miały świetne
występy, a rozgrywki piłki nożnej były bardzo dobrze zorganizowane. Nasza drużyna jest bardzo zadowolona, że mogliśmy
wystąpić w tak świetnie zorganizowanym turnieju. Jako kapitan
drużyny uważam, że organizatorzy się spisali – ocenił Szymon,
kapitan drużyny piłkarskiej z Gimnazjum nr 5 w Szczecinie, która
wygrała rozgrywki.
Zadowolenia nie kryli także jego koledzy: - Uważam, że festiwal
był bardzo udany. Dobrze się bawiłem i miło spędziłem czas dodał Dawid, który nie zapomniał także wspomnieć o ładnych
dziewczynach i dobrym jedzeniu.

Od lewej: Zdzisław Kmieć, burmistrz Człopy, Anna Mieczkowska,
wicemarszałek województwa zach. Paweł Bartnik, dyrektor
biura SGPEP i Bogdan Wankiewicz, starosta wałecki

Polsko-niemieckie warsztaty orkiestr dętych

Opiekunowie grup byli równie zadowoleni: - Festiwal to
doskonała okazja do poznania naszych sąsiadów. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łobeskiego Domu Kultury ma to szczęście, że uczestniczyła
we wszystkich festiwalach Euroregionu Pomerania. Dzięki temu mamy liczną grupę znajomych, z którymi wielokrotnie realizowaliśmy
wiele ciekawych projektów po obu stronach granicy – mówi Dariusz
Ledzion, Dyrektor Łobeskiego Domu Kultury i Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Łobza. - Podczas tegorocznego festiwalu, tak jak
w latach ubiegłych, byliśmy organizatorem warsztatów muzycznych
orkiestr. Takie wspólne muzykowanie bardzo zbliża ludzi do siebie.
Nawiązują się nowe znajomości, które w przyszłości owocują nowymi
projektami. Tak też się stało w Wałczu. Orkiestra z Neubrandenburga
we wrześniu obchodzić będzie swój jubileusz 65-lecia i zaprosili nas
do siebie. I tak możemy się pochwalić, że mamy następnego partnera
do wspólnych projektów – dodał.
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FESTIWAL MŁODZIEZY EUROREGIONU POMERANIA
Kiedy wszyscy dobrze się bawili w biurach organizacyjnych zarówno w Wałczu jak i Człopie organizatorzy pracowali pełną parą i to na długo przed przyjazdem młodzieży: - Organizacja tak dużego przedsięwzięcia
to ogromna odpowiedzialność – mówił po festiwalu
Sebastian Tymecki, kierownik Polsko-Niemieckiego
Centrum Kultury i Sportu w Człopie, koordynatora biura
festiwalowego w tym mieście. - Biuro działało już organizacyjnie i na pełnych obrotach na dwa dni przez festiwalem, przygotowując dwujęzyczne oznaczenia miasta,
miejsc noclegowych, biura festiwalowego, rozkładów
jazdy autobusów itd. Od piątku rano do niedzieli w
południe pracownicy biura całodobowo byli do dyspozycji młodzieży i ich opiekunów. Długi okres przygotowania i mnóstwo pracy zostało wynagrodzone uśmiechem przyjeżdzających do nas grup oraz ich zadowoleniem podczas odjazdu. Obserwując zaangażowanie grup w realizację programu festiwalowego, którego każdy był częścią,
wiem, że należy pokonywać wszelkie przeszkody, by takie imprezy dochodziły do skutku. Jeśli będę mógł raz jeszcze realizować takie zadanie, to bez zastanowienia odpowiem TAK! Zadowolenia nie kryli także gospodarze: Zdzisław Kmieć, burmistrz
Człopy i Bogdan Wankiewicz, starosta wałecki.
Jeszcze długo po festiwalu, młodzież bardzo przeżywała swoje występy i starty w konkurencjach sportowych. Zwycięzcy chwalili się swoimi osiągnieciami na stronach internetowych, przegrani już odgrażają się, że wygrają w przyszłym roku. Kto zostanie
gospodarzem przyszłorocznej edycji Festiwalu Młodzieży, okaże się wkrótce.
Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania swoją historią sięga 1996 r. Wtedy po raz pierwszy festiwal odbył się w Löcknitz,
potem kolejny w Stargardzie Szczecińskim i tak, już co roku naprzemiennie raz po stronie polskiej a raz niemieckiej. Na festiwal przyjeżdżają młodzi ludzie z trzech krajów: Niemiec, Szwecji i Polski, tworzących wspólny region Pomerania. Podczas
trzech dni festiwalowych młodzież ma okazję zaprezentować swoje umiejętności artystyczne i sportowe, a jednocześnie przekonuje się, co potrafią inni.
Wielki festyn kulturalno – sportowy mógł się odbyć dzięki finansowemu wsparciu z programu unijnego Fundusz Małych Projektów Interreg IVA oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a organizatorami (beneficjentami) Festiwalu byli: Gmina
Człopa, Powiat Wałecki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Partnerem Euroregion Pomerania.

Biuro organizacyjne festiwalu

Wręczenie nagród najlepszym sportowcom
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Gazetka festiwalowa

Uczestnicy zawodów pływackich

Zespół Pieśni i Tańca „Pyrzyce”

Uroczyste zamknięcie Festiwalu Młodzieży

Zespół Pieśni i Tańca INA

Grupa Baniaki
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Gem, set, integracja
TERMINARZ PROJEKTOW
FMP-2013-041
Partnerskie spotkanie artystyczne w
Europejskim Centrum Spotkań
Beneficjent: Barlinecki Ośrodek
Kultury
Główne działania: 2-3.08.2013 Barlinek, 23-25.08.2013 Prenzlau, 3031.08. 2013 Barlinek 13-15.09.2013
Prenzlau 18-20.10.2013 Barlinek
FMP-2013-035
Europa śpiewa w Brzózkach warsztaty chóralno-wokalne
Beneficjent: Brzózki w Europie
Główne działanie: 14-16.06.2013
Brzózki, Nowe Warpno
FMP-2013-080
Przyszłość i teraźniejszość –Polskoniemieckie spotkania z historią

FMP-2013-050
Tytuł projektu:
Pomerania Cup
Beneficjent:
Stowarzyszenie Senior Tenis
Partner projektu:
Tennisverein Blau- Weiss SeebadAhlbeck e.V.
Całkowia wartośc projektu:
25 000,00 EUR
Przez trzy dni czerwca, równolegle na
kortach tenisowych w Świnoujściu
i niemieckim Ahlbeck rozegrano turniej
tenisowy dla amatorów Pomerania CUP.
Przy pięknej słonecznej pogodzie,
tenisiści – amatorzy z Polski i Niemiec
rywalizowali ze sobą zacięcie.
Wielki sukces odniósł mieszkaniec
Świnoujścia, Aleksander Wróbel, który
dopiero w finale przegrał z reprezentującym Ahlbeck w rozgrywkach
niemieckiej II ligi tenisowej, Kacprem
Owsianem. Wśród dziewcząt wygrała
Barbara Maciocha ze Szczecina.

Najstarszym mieszkańcem Świnoujścia,
który zagrał w turnieju był Kazimierz
Lisicki (kategoria +70).
Zawodnicy nie tylko rywalizowali na
korcie. Był też czas na zajęcia poza
tenisowe. Dla chętnych czekały spotkania ze specjalistami m.in. wykłady
o popularnym Taping’u i jego zastosowaniu przy kontuzjach sportowych.
Były także zaskakujące konkursy na…
największą i najmniejszą tenisową
stopę.
Wręczenie nagród i zakończenie
turnieju odbyło się w czasie rejsu.

Beneficjent: Gmina Dębno
Główne działanie: 14.09.2013
Dębno-Sarbinowo, 22.11.2013

Projekty zrealizowane w ramach Funduszu Małych Projektów

Dębno
FMP-2013-070
Polsko-niemieckie lato
z Węgorzem 2013
Beneficjent: Gmina Węgorzyno
Główne działanie: 20-21.07.2013
Węgorzyno
FMP-2013-056
Festiwal Kulinarny "Ulica smaków"
Beneficjent: Centrum Kultury 105
w Koszalinie
Główne działanie: 13.07.2013
Koszalin
FMP-2013-041
Partnerskie spotkanie artystyczne
w Europejskim Centrum Spotkań
Beneficjent: Barlinecki Ośrodek
Kultury
Główne działnia: 23-25, 30 31.08.2013, 13-15.09.2013
Prenzlau, Barlinek

Rybka po grecku
FMP-2012-129
Tytuł projektu:
Kuchnia dla seniorow
Beneficjent:
Stowarzyszenie Seniorow
"Rytm"
Partner projektu:
Volkssolidaritat Insel Rugen
e.V.
Całkowita wartość projektu:
7 447,00 EUR
29 maja br. w Goleniowie odbyło się podsumowanie projektu pt. „Polsko –
niemiecka kuchnia dla seniorów”. Projekt skierowany był do seniorów polskich
z gminy Goleniów I niemieckich z Bergen na Rugii. W ramach projektu zorganizowano siedmiodniowe warsztaty kulinarne, podczas których wspólne przygotowywano posiłki. W menu były m.in.: sałatki, desery, zupy i ciasta. Były także
spotkania, podczas których obie strony przygotowywały najbardziej
charakterystycznie dla swojego kraju potrawy, ucząc się przy tym języka sąsiada.
Był też czas na relaks m.in. wyjazd do ogrodu dendrologicznego w Pyrzycach.
Zwieńczeniem projektu była uroczysta gala na scenie Domu Kultury w Goleniowie. Tym razem prym wiedli seniorzy z Polski. Kabaret „Ramol”, działający
w ramach Stowarzyszenia „Rytm”, wystąpił z kilkoma profesjonalnie przygotowanymi skeczami. Były także tańce egzotyczne w wykonaniu grupy „Milagro”.
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Polskie i niemieckie projekty zatwierdzone na posiedzeniu z dnia 23.05.2013 w Löcknitz
oraz w procedurze obiegowej
FMP-2012-128

Cztery pory roku. Warsztaty fotograficzno-jeździeckie. Brzózki w Europie

FMP-2013-011

Szlakami pogranicza - rajd konny. Brzózki w Europie

FMP-2013-018

Wszyscy razem do wspólnego celu - Cedynia 2013. Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu

FMP-2013-022

Ze sportem na TY. Transgraniczne zmagania sportowe. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach

FMP-2013-023

W poszukiwaniu historii - Takie jest życie taki jest świat. Gmina Karlino.

FMP-2013-024

Polsko-Niemiecki Festiwal Kultury i Sportu - Europa bez granic 2013.Trzcińskie Centrum Kultury (TCK)
w Trzcińsku- Zdroju

FMP-2013-025

Polsko-niemieckie wędrówki historyczne po Pomorzu Zachodnim. Publiczna Szkoła Podstawowa w
Troszynie

FMP-2013-026

Zawody sportowo pożarnicze w Chabowie. Gmina Bielice

FMP-2013-028

Pomorze od kuchni. Trzebiatowski Ośrodek Kultury

FMP-2013-030

Polsko-niemiecki Festiwal Słoneczny. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

FMP-2013-031

Międzynarodowe spotkania integracyjne pod hasłem "Ruch to zdrowie" w ramach Biegu Papieskiego im.
Jana Pawła II. Gmina Karlino

FMP-2013-032

II Uznamski Plażowy Marsz Nordic-Walking. Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"

FMP-2013-033

Dni Integracji Europejskiej w Tychowie. Gmina Tychowo

FMP-2013-034

Polsko-Niemiecki Festyn Rekreacyjny 2013. Centrum Kultury w Chojnie

FMP-2013-035

Europa śpiewa w Brzózkach - warsztaty chóralno-wokalne. Brzózki w Europie

FMP-2013-036

Polsko-niemiecki turniej piłkarski o puchar Burmistrza Drawska Pomorskiego. Gmina Drawsko Pomorskie

FMP-2013-037

Polsko-niemieckie spotkanie pracowników samorządowych 2013. Gmina Drawsko Pomorskie

FMP-2013-038

Vitae Pomeranorum-Zaginiony świat muzyki pomorskiej. Fundacja Akademia Muzyki Dawnej

FMP-2013-040

Polsko-Niemiecka Noc Sobótkowa. Gmina Karlino

FMP-2013-042

Czas na Trzebież - polsko - niemieckie działania podczas plażowania. Gmina Police

FMP-2013-043

Nordic Walking aktywny sposób na zdrowie. Gmina Mieszkowice

FMP-2013-044

Na Błoniach Wolina Polsko-Niemiecki Jarmark się zaczyna. Ośrodek Kultury Gminy Wolin

FMP-2013-045

Polsko-niemiecki rajd rowerowy Dobra-Blankensee i okolice. Gmina Dobra

FMP-2013-046

Krzęcińskie Święto wiatraka 2013. Integracja gmin partnerskich - Krzęcin - Franzburg "Łączy nas kultura".
Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie

FMP-2013-047

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty XII Polsko-Niemiecki Spływ Kajakowy Parsęta - Havel.
Europejskie Spotkanie Ekologiczne 2013.

FMP-2013-048

Polsko-niemiecki turniej piłki nożnej i siatkowej Swochowo - Tantow. Gmina Bielice

FMP-2013-049

Wymiana doświadczeń między strażakami z gminy Postomino i Trinwillershagen. Gmina Postomino

8

POSIEDZENIE EUREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
FMP-2013-050

Pomerania Cup. Senior Tenis

FMP-2013-051

Letnie polsko-niemieckie dziecięce turnieje piłkarskie "orlików" i młodzików. Towarzystwo Miłośników
Barlinka

FMP-2013-052

II Festiwal Kultury Tradycyjnej 2013. Grupa Odtwórstwa Historycznego Komandoria Chwarszczany

FMP-2013-054

Polsko-niemiecki obóz integracyjny. Klub Bokserski "Garda"

FMP-2013-057

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Szczecin CUP 2013. Dom Kultury Słowianin

FMP-2013-059

Sąsiedzki Ogród - polsko-niemieckie warsztaty i wspólne tworzenie społecznego ogrodu miejskiego.
Ośrodek Teatralny Kana

FMP-2013-065

Polsko-niemieckie spotkania w kręgu kultury. Goleniowski Dom Kultury

FMP-2013-073

Polsko-niemiecki Festyn na Ziemi Bańskiej - Festiwal filmu amatorskiego pn. "Filmy do Bani" - kontynuacja
Międzynarodowe Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach

FMP-2013-021

Muzyka łączy Europę. Szkoła Podstawowa nr 7 w Stargardzie Szczecińskim

SPF-2013-066

6 Niemiecko-Polski Młodzieżowy Obóz Medialny. Latücht, Film-& Medien e.V. Neubrandenburg

SPF-2013-082

Niemiecko-polska konferencja burmistrzów. Gemeinde Ostseebad Heringsdorf

SPF-2013-019

Polsko-niemieckie zawody sportowe oraz występy grup tanecznych i wokalnych w ramach IX
Dni Żeglarstwa 2013 w Ueckermünde. Stadt Ueckermünde

SPF-2013-025

Obóz młodzieży strażackiej "Gwiezdny marsz" z gmin Carpin i Tychowo. Gemeinde Carpin

SPF-2013-029

Muzyka i taniec wspólną mową. Stadt Marlow

SPF-2013-032

Polsko-niemieckie przedsięwzięcie kulturalne "Neubrandenburg nowym miastem powiatowym".
Gemeinde Woggersin

SPF-2013-037

Muzyka-Ekologia-Integracja. Puschkin-Grundschule Boitzenburg

SPF-2013-040

Ponad podziałami - wzajemne poznawanie się podczas turnieju piłki nożnej. Stadt Marlow

SPF-2013-043

Polsko-niemieckie aktywności - Jaki związek mają one z Pomeranią i Polsko-Niemiecką Współpracą
Młodzieży? IG Frauen und Familie Prenzlau e.V.

SPF-2013-044

Partnerstwo dla pokojowej przyszłości. Sozialverband Deutschland e.V. / KV VG

SPF-2013-048

Polsko-niemieckie sportowo-młodzieżowe spotkanie dwóch partnerskich stowarzyszeń.
FSV Fortuna 90 Neuenkirchen

SPF-2013-049

Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu Mecklenburg-Strelitz z gościnnymi drużynami strażackimi
z polskiego powiatu partnerskiego. Kreisfeuerwehrverein MST e.V.

SPF-2013-050

Ciekawi naszego sąsiada. IG Frauen und Familie Prenzlau e.V.

SPF-2013-052

Spotkanie służące konsolidacji związków partnerskich i umacnianiu współpracy pomiędzy gminami
Marienwerder, Rymań i Dobra. Amt Biesenthal-Barnim

SPF-2013-055

Międzynarodowe transgraniczne latanie. Institut für angewandte Wissenschaft e.V.

SPF-2013-057

Polsko-niemieckie partnerskie spotkanie miast. Stadt Templin

SPF-2013-058

Międzynarodowe transgraniczne latanie. Pasewalker LSC "Die Ueckerfalken" e.V.

SPF-2013-060

Wspólny dzień strażaka. Gemeinde Grammendorf

SPF-2013-061

I Polsko-niemiecki młodzieżowy uliczny festyn kultury w Wolgaście. Kreisdiakonisches Werk HGW-OVP
e.V.

SPF-2013-063

Afrykański taniec hip-hop - muzyczne warsztaty przy granicy. Begegnungszentrum Lunow e. V.
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SPF-2013-068

Polsko-niemiecki weekend piłki nożnej. Boocker SV 62

SPF-2013-069

Wspólny festyn integracyjny dla dzieci. Dorfclub 2001 e.V.

SPF-2013-070

Niemiecko-polski obóz sportowy Neuhof 2013. Stadt Ribnitz-Damgarten

SPF-2013-073

Niemiecko-polski obóz sportowy Neuhof 2013. Stadt Pasewalk

SPF-2013-076

Integracyjne polsko-niemieckie spotkania w Ogrodzie Zoologicznym w Ueckermünde.
Tierpark Ueckermünde e.V.

SPF-2013-077

Niemiecko-polski turniej sąsiedzki. Sportverein Blankensee 49 e.V.

SPF-2013-079

Niemiecko - polski festyn uliczny w Ueckermünde 26.05.2013. Speicher e.V. UEM

SPF-2013-080

Niemiecko-polski festyn dla dzieci w Casekow. Amt Gartz (Oder)

SPF-2013-084

Dwadzieścia lat niemiecko-polskiej współpracy partnerskiej. Europa-Union Deutschland, KV UM e.V.

SPF-2013-087

Niemiecko-polskie spotkanie uczniów - czary z kwiatami. Gemeinde Uckerland

SPF-2013-088

Niemiecko-polski turniej piłki nożnej. LSV Grambow 1947 e.V.

SPF-2013-089

Warsztaty chórów operowych Opery na Zamku i Teatru Vorpommern. Theater Vorpommern GmbH

SPF-2013-090

Niemiecko-polski Festyn na Moście w Mescherin. Amt Gartz (Oder)

SPF-2013-091

Niemiecko-polski festyn miejski w Wolgaście. Stadt Wolgast

SPF-2013-067

Sympozjum naukowe dot. leśnictwa z udziałem Polaków i Niemców. Landesforst MecklenburgVorpommern

SPF-2013-064

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży. Stadt Dargun

SPF-2013-065

Niemieccy i polscy filmowcy pracują nad filmem korporacyjnym. Landkreis Vorpommern-Greifswald

KĄCIK JĘZYKOWY: Cicha woda brzegi rwie…
Wakacje już się zaczęły, w bieżącym biuletynie przybliżymy Państwu kilka idiomów
niemieckich, w których występują słowa często używane w tym okresie.
Większość z nas, kiedy zamknie oczy marząc o wypoczynku, widzi piasek (Sand),
wodę (Wasser) i błękitne niebo (Himmel). Marzenia mają jednak to do siebie, że
nie zawsze się spełniają, czasami „die Träume verlaufen im Sande” („marzenia
spaliły na panewce”). Może się zdarzyć, że niespełnienie marzenia nie jest naszą
winą, ale ktoś zawiódł nas w jego realizacji. Wówczas możemy mu powiedzieć
z wyrzutem: „Du hast das in den Sand gesetzt” („Zawaliłeś to”). Szczególnie bolesne bywa to wówczas, kiedy ten ktoś obiecywał nam wcześniej „das Blaue vom
Himmel” („gruszki na wierzbie”). Uwaga, piękna pogoda wiele zmienia, ale nie
można być zbyt „blauäugig” („naiwny”)! Trzeba uważać na tych, którzy obiecują
zbyt wiele i takich, którzy specjalnie utrudniają nam realizację marzeń, czyli
„streuen Sand ins Getriebe”.
Wypoczynek, to nie tylko plażowanie i leniuchowanie. To także imprezy plenerowe, koncerty, przedstawienia. Nie wszystkie dochodzą do skutku, wówczas powiemy, że „das Konzert ist ins Wasser gefallen”. Jeśli przyczyną jego odwołania był
deszcz, to przypadkowo przytoczony idiom staje się bardzo obrazowy.
Żegnając się z Państwem życzymy wspaniałego odpoczynku, jak najmniej deszczu
i proszę pamiętać, że „stille Wasser sind tief” („cicha woda brzegi rwie”)…
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Stargardzka Basteja została otwarta!
Modernizacja Bastei dobiegła końca. 13 czerwca br. stargardzki
zabytek, a w nim multimedialna wystawa opowiadająca historię
tego miasta, zostały otwarte dla zwiedzających.
Uroczyste otwarcie odbyło się pierwszego dnia konferencji
„Między tradycją a nowoczesnością. Polskie i niemieckie muzealnictwo na Pomorzu” będącej częścią dobiegającego końca polskoniemieckiego projektu „Dwa miejsca z historią - przebudowa,
remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim
oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w
Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Interreg IV A.
Zasadniczym celem projektu, realizowanego od 2010 roku przez Gminę Miasto Stargard oraz miasto Neubrandenburg, była
przebudowa Bastei wraz z otoczeniem oraz przygotowanie wystaw w dwóch historycznych obiektach, w neubrandenburskim
Klasztorze Franciszkanów oraz w stargardzkiej Bastei. W Neubrandenburgu prace jeszcze trwają, w Stargardzie – dobiegły
właśnie końca. Obie wystawy opowiadać mają o przeszłości tych miast, w której było wiele punktów wspólnych, wiele tych
samych „kamieni milowych”.
Wystawa stała prezentowana w Bastei podzielona została na część wstępną i cztery sekwencje tematyczne prezentowane na
kolejnych poziomach wystawienniczych. W gablotach umieszczonych zostało 370 eksponatów, na ścianach i elementach użytkowych niemal 50 odwzorowań grafik, map lub fotografii, w multimediach około 1000 rycin, map, archiwaliów, druków, dokumentów, fotografii czy pocztówek. Całość uzupełniają fotografie współczesne. Oprócz elementów statycznych zwiedzający
mają do dyspozycji film, animacje, hologram i strefę multitouch. Oglądanie wystawy ułatwiają audioguidy oraz rozwiązania
zastosowane z myślą o osobach z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu. Wystawa przygotowana została w pełnej wersji w języku polskim i niemieckim, wybrane funkcje posiadają także tłumaczenie na język angielski.
Uroczyste otwarcie Bastei było jednym z głównych punktów konferencji naukowej pt. „Między tradycją a nowoczesnością.
Polskie i niemieckie muzealnictwo na Pomorzu”. W ciągu dwóch dni, 13 i 14 czerwca br., Stargard gościł polskich i niemieckich
naukowców, archeologów i muzealników. Konferencja ta była nie tylko podsumowaniem polskiej części partnerskiego projektu, ale również stała się okazją do spotkania, wzajemnego poznania i wymiany poglądów. Podczas tych dwóch dni prezentowane były wybrane muzea, ich wystawy, projekty edukacyjne i oferta turystyczna. Pochylano się nad tematem historii i rozwoju muzealnictwa na Pomorzu i w Meklemburgii po roku 1945, jak również próbowano znaleźć odpowiedzi na pytania: jak
powinno wyglądać dzisiejsze muzeum, jakiej oferty oczekują odwiedzający oraz czy oczekiwania w tym względzie są takie
same po obu stronach polsko-niemieckiej granicy? Paweł Bartnik, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Pomerania mówił także o możliwościach finansowania projektów muzealnych ze środków UE w przyszłym okresie programowania 2014-2020.
Kompleks muzealny w Parku Piastowskim stał się nową wizytówką Stargardu Szczecińskiego. Na jego remont i przebudowę
miasto otrzymało ponad 2 mln euro dotacji unijnej. Wszystkich zainteresowanych historią Stargardu zapraszamy do odwiedzania Bastei i do zapoznania się z muzealną opowieścią o dziejach tego miasta!

Jak promować unijne projekty?
Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym EWT, zorganizowały szkolenie z zakresu promocji projektów dla polskich beneficjentów programu INTERREG IV A. Szkolenie odbyło się 8 maja br. w Szczecinie z udziałem przedstawicieli instytucji, które realizują projekty z województwa zachodniopomorskiego. Głównym tematem szkolenia
była rola marketingu i PR w realizowanych projektach oraz sposób promocji. Porad w tym temacie
udzielał specjalista, Bohdan Pawłowicz, ekspert komunikacji marketingowej, twórca znanych ogólnopolskich kampanii reklamowych. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, zapoznania się z procedurami i obowiązkami w zakresie promocji projektów realizowanych w ramach Programu INTERREG IV A. Przykłady dobrej i złej promocji
przedstawiły Magdalena Dernoga z Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz Emilia Szczygieł - Lembicz ze Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Swoimi pomysłami na promocję projektów pochwalili się beneficjenci: Zamek Książąt
Pomorskich z projektem „Szlakiem Lubinusa” oraz Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna z projektem
„Pomorski Krajobraz Rzeczny".
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PRZYKŁAD WSPOŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ:
MGOK w Mieszkowicach
Kolejnym przykładem długotrwałej
i owocnej współpracy polsko-niemieckiej
jest działalność Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Mieszkowicach
(MGOK). Wraz ze swoim niemieckim
partnerem - region Barnim Oderbruch
(Muzeum w Altranft, Bad Freienwalde),
MGOK realizował projekty kulturalne
od roku 2002 w ramach pomocy przedakcesyjnej z programu Phare i unijnego
programu Interreg III A i IV A.
W ramach
współpracy realizowano
działania, które skierowane były do
szerokiego kręgu odbiorców. Popularnością cieszyły się różnorodne warsztaty
i spotkania artystyczne.
Liczne spotkania przyczyniły się do
bezpośrednich kontaktów i znajomości. Były doskonałą okazją do prezentowania tradycji
polskich i niemieckich. Wiele spotkań związanych było z miejscowością Oderberg (powiat
Barnim), gdzie grupa taneczna MGOK „Mieszki” ucze-stniczyła we wspólnych warsztatach,
m.in. w 2008 i 2009 roku w prezentacji w Schwedt. Dzięki tej współpracy koło taneczne
nawiązało współpracę z czterema innym zespołami z Niemiec m.in. w tym Country Verein
White Head Eagles z Eberswalde.
Jednym z większych projektów realizowanych w ostatnim czasie w ramach Funduszu
Małych Projektów był projekt „Aktywni razem - Mieszkowice 2011", realizowany w 2011
roku. Spotkanie składało się z wielu elementów m.in. warsztatów i festiwalu tańców country, wielopokoleniowych warsztatów artystycznych, warsztatów teatru pantomimy czy
festiwalu kulinarnego. W tym samym roku osoby związane z MGOK uczestniczyły w
kolejnych projektach w Schwedt: warsztatach wielkanocnych , „Europatag” i święcie
ziemniaka, a po polskiej stronie w festiwalu kulinarnym w ramach “Mieszkowickich Dni
Kultury i Przyjaźni 2011”, który także otrzymał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów.
W 2012 roku w kolejnym unijnym projekcje
realizowanym przez Mieszkowice „Z kulturą na Ty
- Mieszkowice 2012" uczestniczyli nowi partnerzy
z Eberswalde i Lipe. Projekt także składał się
z wielu artystycznych działań. Tym razem jednak
nie tylko uczono się tańca, czy brano udział
w teatrze pantominy, ale także zaplanowano
działania chóralne.
Ten rok był też owocny w wizyty po stronie niemieckiej. Podczas projektu w Bad Freienwalde pn.
„Wspólne Wędrowanie” prezentowały się amatorskie zespoły muzyczne a warsztaty artystyczne
odbyły się w ramach projektu w okresie wielkanocnym.
W tym roku zaplanowano kolejny duży projekt
„Kulturalnie razem—Mieszkowice 2013”, którego realizacja zakończy się w październiku
br. W projekcie zaplanowano m.in. warsztaty taneczne country, warsztaty artystyczne i
rękodzieła, warsztaty teatru pantomimy i festyn integracyjny.
MGOK w Mieszkowicach planuje już kolejne projekty wraz ze swoimi niemieckimi
partnerami.
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