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SZANOWNI CZYTELNICY,
przed Państwem kolejny numer naszego biuletynu, wydawanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
Ostatnie trzy miesiące były dla nas bardzo pracowite. Ważnym wydarzeniem było
Walne Zebranie Delegatów SGPEP. Przedstawiciele gmin i powiatów udzielili zarządowi absolutorium oraz przyjęli plan pracy na ten rok. Walne zebranie było także
okazją do prezentacji stanu prac nad przyszłą perspektywą finansowania UE. Miło
nam też było powitać w naszej „rodzinie” nowego członka – Powiat Choszczeński.
Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli także w wielu ważnych wydarzeniach.
W ramach organizowanego w Kołobrzegu 10. Forum Samorządowego pn. „10 lat
Polskich Samorządów w Unii Europejskiej” odbyło się nasze seminarium pt. „Rola
Funduszu Małych Projektów w kształtowaniu współpracy transgranicznej” z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Tomasza Kołodziejczaka,
zaś wicedyrektor biura, Irena Stróżyńska reprezentowała nas podczas PolskoNiemieckich Dni Mediów w Poczdamie, biorąc udział w dyskusji panelowej z udziałem czołowych dziennikarzy polskich i niemieckich oraz znawców polsko-niemieckich
stosunków.
W tym numerze znajdziecie Państwo ponadto relację z uroczystego pożegnania
pierwszego i wieloletniego dyrektora naszego partnerskiego stowarzyszenia - Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V z Löcknitz, Petera Heise, który
przeszedł na emeryturę. Jego miejsce zajęła dotychczasowa zastępczyni, Andrea
Gronwald.
Ponieważ wkraczamy w okres wakacyjny, życzymy Państwu słonecznego i udanego
odpoczynku. Zbierajmy wszyscy siły do wytężonej pracy w nowym okresie programowania INTERREG V A !
Życzymy przyjemnej lektury!
Zespół Redakcyjny
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XVIII Zebranie Delegatöw Stöwarzyszenia
Gmin Pölskich Euröregiönu Pömerania

W kuluarach odbywały się rozmowy dotyczące m.in. nowego
okresu programowania

W dniu 16 kwietnia 2014 roku w Szczecinie odbyło się coroczne spotkanie delegatów SGPEP.
Są nimi przedstawiciele gmin i powiatów zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu. Obrady
otworzyło przemówienie Konsula Honorowego
Republiki Federalnej Niemiec, Bartłomieja Sochańskiego, który podkreślił zasługi Stowarzyszenia na rzecz zbliżania mieszkańców obu stron
granicy. Jednocześnie odczytano skierowany do
delegatów list wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego, Andrzeja Jakubowskiego.
Podczas XVIII Zebrania Delegatów udzielono
absolutorium Zarządowi SGPEP oraz przyjęto
budżet i plan pracy na 2014 rok. Dyrektorzy Biura, Paweł Bartnik i Irena Stróżyńska, przedstawili informacje na temat przygotowania do nowego okresu programowania Programu INTERREG V A, Programu Południowy Bałtyk oraz stanu wykorzystania środków z Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży.
W poczet członków SGPEP przyjęto Powiat
Choszczeński.

Członkowie Stowarzyszenia przyjęli plan pracy i budżet na 2014 r.

Srebrna Szpilka dla dyrektöra Bartnika
10 maja br. dyrektorzy Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Paweł Bartnik i Kommunalgemeinschaft
Pomerania e.V., Peter Heise, zostali wyróżnieni srebrną
odznaką "Europa Union". Nagrodę tę przyznano z okazji
obchodzonego w tym dniu w Neubrandenburgu 10-lecia
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zaprezentowana
w trakcie uroczystości laudacja podkreśliła, że obaj wyróżnieni odegrali w ciągu ostatnich 25 lat wielką rolę w tworzeniu nowej, polsko-niemieckiej rzeczywistości. Na uroczystości obecni byli między innymi: przewodnicząca Parlamentu
Landu Meklemburgia - Pomorze Przednie, Sylvia Bretschneider, radca Ambasady RP w Berlinie dr Jacek Robak, sekreOd lewej: Peter Heise, Paweł Bartnik i Ralf-Peter Hässel- tarz generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, Martin Guillermo Ramirez oraz burmistrzowie
barth, przewodniczący powiatowego oddziału Związku
Neubrandenburga i Schwedt.
Europa-Union Deutschland w Neubrandenburgu
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Funduszu Małych Pröjektöw w kształtöwaniu wspöłpracy transgranicznej
W ramach 10. Forum Samorządowego pn.
„10 lat Polskich Samorządów w Unii Europejskiej” w dniu 2 czerwca br. odbyło się
seminarium pt. „Rola Funduszu Małych
Projektów w kształtowaniu współpracy
transgranicznej”. Seminarium zorganizowano pierwszego dnia Forum równolegle
do panelu pt. „Efekty członkostwa w Unii
Europejskiej - w stronę Europy regionów”.
W trakcie seminarium dyrektor Biura
Paweł Bartnik podsumował realizację Funduszu Małych Projektów w obecnym okresie programowania. Założenia, dot. przyszłości w latach 2014-2020, zaprezentował
Tomasz Kołodziejczak, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz
W konferencji, poza pracownikami Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, wzięli udział m.in. beneficjenci Funduszu Małych Projektów.
Bardzo ciekawym elementem seminarium była prezentacja wybranych projektów realizowanych w ramach Funduszu Małych Projektów. Swoimi działaniami pochwalili się: Ewa Deląg, kierownik Związku Gmin Wyspy Wolin,
Marta Górska, koordynator projektów realizowanych przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury oraz Tomasz Wieczorek z Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

VII Pölskö-Niemieckie Dni Mediöw 2014 Euröpa przed wybörami. Jaki wybör ma
Euröpa?
W dniach 8-9 maja 2014 r. w Poczdamie odbyły się VII Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2014. Jednym z ważnych
elementów spotkania była dyskusja panelowa czołowych dziennikarzy polskich i niemieckich oraz znawców polsko-niemieckich stosunków. Tegoroczne Dni Mediów poświęcone były współpracy Polski i Niemiec w strukturach
Unii Europejskiej: w mediach i polityce. Dziennikarze i eksperci dyskutowali o nowych wyzwaniach stojących
przed naszymi krajami w perspektywie najbliższych lat. W jakich kwestiach nasze kraje idą ramię w ramię? Gdzie
mamy odmienne zdanie? W jaki sposób relacjonowane są wydarzenia szczebla europejskiego w Niemczech
i w Polsce? Na te pytania starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy konferencji: Irena Stróżyńska, wicedyrektor
biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Andrzej Godlewski, zastępca dyrektora Programu
1 Telewizji Polskiej S.A, Marzenna Guz-Vetter, przedstawiciel Komisji Europejskiej w Berlinie, Adam Krzemiński
z „Polityki”, Dariusz Pawłoś, przewodniczący zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Pojednanie i Rolf
Nikel, ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.
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Peter Heise na emeryturze
Z dniem 1 lipca
pierwszy dyrektor
Kommunalgemeinschaft Europaregion
POMERANIA
e.V
i współtwórca Euroregionu Pomerania
przeszedł na emeryturę.
Niezwykle
wzruszające,
ale
i zabawne momenty
towarzyszyły uroczystemu pożegnaniu, które odbyło
Dyrektor Bartnik wręcza „szczecińską” magnolię
się
tego
dnia
w Pasewalku. Słowo „emerytura” odmieniane było przez zaproszonych
gości przez wszystkie przypadki. Tematem przewodnim wystąpień był
wkład Petera Heise w budowanie polsko-niemieckich stosunków oraz
ogród - wielka pasja i hobby byłego dyrektora.
- Rozpoczynasz nowy rozdział w swoim życiu - oznajmił zgromadzonym
dr Volker Böhning, Prezydent niemieckiej części Euroreginu Pomerania. - Dziękujemy ci za wieloletnią pracę i zaangażowanie w rozwój
polsko-niemieckiej współpracy na pograniczu. Życzę ci, aby nowe zadania dawały ci tak wiele satysfakcji, jak i te, kiedy byłeś dyrektorem.
W imieniu polskiej strony głos zabrali m.in. Piotr Downar, członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz
Paweł Bartnik, dyrektor biura. - Ostatnie dziesięciolecia pokazały, jak
wiele trzeba było włożyć wysiłku, by zmienić obraz Polski i Niemiec,
odwróconych do siebie plecami. Wiele jeszcze jest do zrobienia, ale
za ten wysiłek - dziękujemy.
Dyrektor SGPEP podkreślił, że ten dzień wcale nie musi być smutny. Piotrze, popatrz na to inaczej. Jutro rano jak wstaniesz, nic już nie będziesz musiał. Teraz będziesz już tylko mógł.
Odchodzący dyrektor także powiedział kilka słów. – Nie byłoby mnie
tu, gdyby nie ludzie, którymi się otaczam. Ważne, by mieć wokół siebie
dobrych ludzi - mówił, wymieniając w tym momencie wiele polskich
oraz niemieckich nazwisk osób, którym osobiście chciał podziękować
za lata współpracy.
Nawiązując do tematyki ogrodu zapowiedział: - Nie będę siedział cicho
w swoim ogrodzie. Jeśli będę zapraszany, to będę się pojawiał na spotkaniach.
Wiele ciepłych słów skierował także pod adresem swojej dotychczasowej zastępczyni, Andrei Gronwald, która została nowym dyrektorem
biura. - A tobie mogę obiecać Andrea, że nie będę się wtrącał w twoją
pracę.
Wśród prezentów jakie otrzymał Peter Heise znalazły się drzewa (dąb
i magnolia), gaśnica, pióro oraz drewniana ławka do ogrodu.
Peter Heise pełnił funkcję dyrektora przez ponad 20 lat.

FILMOWY KONKURS Z BILETEM
DO MEDIOLANU
W ramach tegorocznych obchodów Dnia Europejskiej Współpracy (EC Day), Interact ogłosił
konkurs video "Border issues, border solutions",
w którym udział może wziąć każdy chętny. Wystarczy przesłać do 15 lipca 2014 roku filmik,
który

będzie

promował

korzyści

płynące

ze współpracy terytorialnej.
W konkursie mogą uczestniczyć zarówno indywidualne osoby, jak i instytucje, będące beneficjentami projektów dofinansowanych ze środków programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
Filmy amatorskie (kręcone kamerą, aparatem
fotograficznym lub telefonem), bądź profesjonalne, o maksymalnej długości 3 minut, powinny podkreślać zmiany wynikające ze współpracy
ponad granicami i koncentrować się wokół projektów realizowanych w latach 2007-2013.
Nagrodą jest zaproszenie do Mediolanu na
wydarzenie otwierające Dzień

Europejskiej

Współpracy oraz opłacenie kosztów podróży
i pobytu.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdą
Państwo na stronie: www.voting.ecday.eu.
Dzień Europejskiej Współpracy (EC Day), który
przypada 21 września, to święto programów
Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
Tego dnia, każdego roku na całym świecie organizowane są wydarzenia podkreślające osiągnięcia tych programów.
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TERMINARZ PROJEKTOW

Messi pokonany w finale!

FMP-2013-168
Transgraniczne Dni Integracji w
Tychowie
Beneficjent: Gmina Tychowo
Główne działania: 18-20.07,
Tychowo

FMP-2013-169
Deutsch-polnischer Sommer mit
dem Aal 2014
Beneficjent: Gmina Węgorzyno
Główne działania: 18-20.07, Węgorzyno

FMP-2015-005
Polsko-niemieckie zawody pożarnicze 2014
Beneficjent: Zachodniopomorski
Odział Stowarzyszenia Inżynierów

FMP-2013-129
Tytuł projektu: Polsko-niemieckie „Mistrzostwa Świata” w piłce nożnej
Wysp Wolin i Uznam
Beneficjent: Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie
Partner projektu: Grundschule Stadt Usedom
Całkowia wartośc projektu: 20 100,00 EUR

i Techników Pożarnictwa
Główne działania: 8-9.08, Szczecin

FMP-2014-007
Euroregionalna Biesiada Rybna
Beneficjent: Gmina Nowe Warpno Główne działania: 16.08, Nowe Warpno

FMP-2014-008
Międzynarodowy Rajd Rowerowy
"Śladami historii w Dorzeczu Parsęty" Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne
Beneficjent: Związek Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty
Główne działania: 18-19, KarlinoGościno – Rymań

W dniach 5-8 maja br. w Gminie Wolin odbyły się polsko-niemieckie mistrzostwa świata w piłce nożnej dla dzieci. Głównym organizatorem tego
wydarzenia była Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie oraz dyrektor
Piotr Karliński.
W rozgrywkach udział wzięło ponad 130 dzieci z czterech szkół podstawowych z Troszyna, Kołczewa i Koniewa oraz partnerskiej szkoły z Usedom.
Dzieci z Niemiec przyjechały wraz ze swoimi opiekunami w licznej,
50-osobowej grupie.
W trakcie kilkudniowych spotkań rozegrano wiele meczy na kilku boiskach
na terenie gminy Wolin. Było to wspaniałe święto sportu, integracji i przyjaźni. Dzieci miały okazję grać w drużynach z różnych krajów. Byli więc
Argentyńczycy, Brazylijczycy, Urugwajczycy, Niemcy, Czesi, Rosjanie, i oczywiście Polacy.
Organizatorzy turnieju zadbali o to, aby dzieci rozgrywały mecze w mieszanych drużynach polsko-niemieckich oraz w równym składzie: cztery dziewczynki i czterech chłopców.
Na zakończenie emocjonującego finału Argentyna-Czechy (1-3), zorganizowanego przy Szkole Podstawowej w Kołczewie, uczestnicy sportowych
zmagań otrzymali medale i nagrody. Dzieci były zachwycone. Podczas czterodniowych zmagań przeżyły prawdziwą przygodę ze sportem i nawiązały
nowe znajomości i przyjaźnie.
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POSIEDZENIE EUREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
Polskie i niemieckie projekty zatwierdzone na posiedzeniu
z dnia 5.05 w Szczecinie, 27.05 w Löcknitz oraz w procedurze obiegowej
FMP-2013-132 Transgraniczne spotkania integracyjne w ramach Biegu Papieskiego im. Jana Pawła II.
Gmina Karlino.
FMP-2013-148 Wspólna historia na pograniczu Odry - Cedynia 2014. Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu.
FMP-2013-161 Lato na wesoło i sportowo z naszymi partnerami z Niemiec. Gmina Karlino.
FMP-2013-164 Polsko-Niemiecki Festiwal Kultury i Sportu - Europa bez granic 2014. Trzcińskie Centrum
Kultury.
FMP-2013-169 Polsko-niemieckie lato z Węgorzem 2014. Gmina Węgorzyno.
FMP-2013-176 Polsko-niemieckie spotkania sztuki Wolin-Usedom. Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Wolin.
FMP-2013-186 Polsko-Niemiecki Festiwal Chóralny - Szczecin 2014. Akademia Sztuki w Szczecinie.
FMP-2013-189 Polsko-niemiecki rajd rowerowy Dobra-Blankensee i okolice. Gmina Dobra.
FMP-2013-199 Pomerania Cup. Stowarzyszenie Senior Tenis.
SPF-2013-162

Polsko - niemiecka wymiana uczniów. Berufliche Schule des Landkreises Mecklenburgische
Seenplatte.

SPF-2014-004

Grenzen überwinden - pokonać granice. Dokumentationszentrum Prora e.V.

SPF-2014-006

Nuty nie znają granic. Gemeinde Ostseebad Heringsdorf.

SPF-2014-008

III polsko-niemieckie zawody sportowe oraz występy polskich grup tanecznych i wokalnych
w ramach X Dni Żeglarstwa 2014 w Ueckermünde. Stadt Ueckermünde.

SPF-2014-014

Długotrwałe kształcenie za pomocą ogrodów farbiarzy. Deutsches Jugendherbergswerk Lande
sverband M-V e.V. - Jugendherberge Ueckermünde.

SPF-2014-015

Dzień Europy w Groß Pinnow - 15 lat udanej polsko-niemieckiej współpracy w Ośrodku Land
hof. Arche EJF Gemeinnützige AG Deutsch-Polnischer Landhof Arche.

SPF-2014-018

Pokonać granice - Polsko-niemiecki tydzień spotkań. Boocker SV 62 e.V.

SPF-2014-021

Spotkanie partnerskie w ramach Jarmarku Owczego. Stadt Usedom.

SPF-2014-024

Poznajemy kraj sąsiada. Interessengemeinschaft Frauen und Familie Prenzlau e.V.

SPF-2014-025

Polsko–niemieckie bajkowe spotkanie w Ogrodzie Zoologicznym Ueckermünde. Tierpark Ueckermünde e.V.

SPF-2014-032

Wymiana doświadczeń z uroczystym nabożeństwem dziękczynnym na cześć Świętego Floriana.
Kreisfeuerwehrverein Mecklenburg-Strelitz e.V.

SPF-2014-036

Polsko-niemieckie seminarium. Europa-Union Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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POSIEDZENIE EUREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
Polskie i niemieckie projekty zatwierdzone na posiedzeniu
z dnia 5.05 w Szczecinie, 27.05 w Löcknitz oraz w procedurze obiegowej
SPF-2014-041 Tydzień Europy - Tymien i Britz należą do Europy. Max-Kienitz-Schule Britz.
FMP-2013-187 Festiwal KUKUKA– Sztuka-Kultura-Kajuta 2014. Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.
FMP-2013-203 Zawody samochodów sterowanych radiem „Oder Pomerania Cup”. Stowarzyszenie Auto-Klub
Szczecin.
SPF-2013-157

Polsko - niemiecki festiwal spotkań-KUKUKA-Sztuka-Kultura-Kajuta. HOP Transnationales
Netzwerk Odermündung e.V.

SPF-2014-011

Polsko-niemieckie spotkania rodzinne w Ogrodzie Zoologicznym Ueckermünde. Tierpark
Ueckermünde e.V.

SPF-2014-013

Polsko-niemiecki turniej dla dzieci. Penkuner Sportverein „Rot-Weiβ” e.V.

FMP-2013-211 Poznajemy ojczyznę swojego partnera. Gmina Kobylanka.
FMP-2014-003 Polsko-Niemiecka Konferencja Samorządowa w Sławnie. Gmina Sławno.
FMP-2014-001 Transgraniczna sieć nowych mediów. Stowarzyszenie OFFicyna.
SPF-2014-029

Tradycyjny polsko-niemiecki festiwal muzyki i tańca 2014. Gemeinde Wiek.

SPF-2014-062

Upadek starego świata - polsko-niemiecki tydzień projektowy z okazji stulecia wybuchu I Wojny
Światowej. Vorpommersches Künstlerhaus e.V.

SPF-2014-065

Polsko-niemiecki turniej jeździectwa i skoku w miejscowości Torgelow. Torgelower Reitsportverein Pegasus e.V.

FMP-2013-155 Czas na Trzebież - polsko - niemieckie działania podczas plażowania. Gmina Police.
FMP-2013-168 Transgraniczne Dni Integracji w Tychowie. Gmina Tychowo.
FMP-2013-204 Polsko-niemieckie spotkanie, Razem w tańcu. Goleniowski Dom Kultury.
FMP-2013-209 Transgraniczne Obchody Dnia Dziecka w Tychowie. Gmina Tychowo.
FMP-2014-004 Razem lepiej - transgraniczny projekt senioralny. Diakonia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej.
SPF-2013-155

Breakdance i Hip-hop oczaruje region nadodrzański. Lunow e. V.

SPF-2013-159

Współpraca i wymiana doświadczeń polskiej i niemieckiej straży pożarnej.
Freiwillige Feuerwehr Grapzow.

SPF-2014-012

Polsko-niemieckie wydarzenie 2. Gemeinde Kemnitz.

SPF-2014-016

Twórczość bez granic - niemiecko-polski projekt realizowany z osobami niepełnosprawnymi
umysłowo. EJF Gemeinnützige AG Landhof Arche.

SPF-2014-017

Znaczenie wody w naszym życiu. IG Frauen und Familie Prenzlau e.V.
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POSIEDZENIE EUREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
Polskie i niemieckie projekty zatwierdzone na posiedzeniu
z dnia 5.05 w Szczecinie, 27.05 w Löcknitz oraz w procedurze obiegowej
SPF-2014-019

Polsko-niemiecki gminny dzień strażaka w zakresie urzędu w Barth. Gemeinde Saal.

SPF-2014-020

Poznanie regionalnych cech szczególnych w regionie partnerskim Trinwillershagen.
Gemeinde Trinwillershagen.

SPF-2014-022

Polsko - niemieckie spotkanie chórów z okazji Dnia Johannesa. Dörpschaft und Heimatverein
Boock e.V.

SPF-2014-023

Kultura i rolnictwo ściśle związane z krajobrazem kulturowym Werneuchen i z Regionalnym
Parkiem Barnimer Feldmark. Stadt Werneuchen.

SPF-2014-026

Dzień 2014. A mury runą. Förderverein der Regionalen Schule Löcknitz.

SPF-2014-027

Sport bez granic w ramach harmonogramu 2014-2015. Gemeinde Neuenkirchen.

SPF-2014-029

Tradycyjny polsko-niemiecki festiwal muzyki i tańca 2014. Gemeinde Wiek über das Amt Nord
Rügen.

SPF-2014-031

Podróż do natury ze sportem i zabawą. Verein zur Förderung der Pannwitz-Grundschule e.V.

SPF-2014-039

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży. Stadt Dargun.

SPF-2014-040

Rozpoznanie terenu Mecklenburgische Seenplatte drogą wodną. Gemeinde Holldorf über Amt
Stargarder Land.

SPF-2014-044

Sport bez granic - niemiecko-polska wymiana uczniów. Verein der Freunde und Förderer des
Gymnasiums Ueckermünde e.V.

SPF-2014-049

Polsko-niemieckie spotkanie mieszkańców. Amt Gartz (Oder).

SPF-2014-052

Polsko-niemieckie spotkania dziecięce w Ogrodzie Zoologicznym Ueckermünde.
Tierpark Ueckermünde e.V.

SPF-2014-054

Międzynarodowy Młodzieżowy Obóz Muzyczny Landow/Stralsund 2014. FG des Rotaryclubs
Stralsund e.V.

SPF-2014-056

Wspólne partnerskie przedsięwzięcia w ramach XXIII festynu Peene. Hansestadt Demmin.

SPF-2014-057

Międzynarodowy festyn sportu i zabawy. Kita "Boocker Zwerge".

SPF-2014-058

Polsko-niemiecki turniej przyjaźni. Sportverein Blankensee 49 e.V.

SPF-2014-010

Wspólne poznanie Parku Narodowego Pomorza Przedniego i aktywności sportowe.
Förderschule "Astrid Lindgren".
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Dni Otwarte Funduszy
Euröpejskich za nami
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
dobiegły już końca. W całej Polsce
można było wziąć udział w ponad 1300
atrakcjach. Łącznie w organizację
wszystkich wydarzeń zaangażowało się
około tysiąca beneficjentów unijnych
środków, którzy „otwierając” swoje
projekty dla odwiedzających pokazali,
jak zmienił się nasz kraj w ciągu ostatniej dekady.
W zorganizowanej przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju akcji obchodów jubileuszu 10-lecia przystąpienia
Polski do UE aktywny udział wzięli także „nasi Beneficjenci”, którzy na realizację swoich pomysłów otrzymali dofi- Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Wszystko odbywało się
nansowanie z polsko-niemieckiego pod znakiem Słońca oraz jego najbliższego „kuzyna” – słonecznika. Autor zdjęć:
programu współpracy transgranicznej Tomasz Łój
Interreg IV A.
W całym województwie, przez 11 dni mieliśmy możliwość wzięcia udziału w wielu atrakcjach, również w takich,
które zachęcały do zachowania pro-ekologicznego czy edukowały najmłodszych m.in. w zakresie astronomii, fizyki, chemii czy biologii.
Obserwacje astronomiczne, doświadczenia fizyczne, budowa zegara słonecznego, kosmiczna gra terenowa
i wiele innych wydarzeń czekało na odwiedzających Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.
Wszystko odbywało się pod znakiem Słońca oraz jego najbliższego „kuzyna” – słonecznika. W ciągu tylko tego
jednego dnia TOEE odwiedziło ponad 400 osób!
Podczas Dni Otwartych było nie tylko ekologicznie, ale również kulturalnie. W Stargardzie Szczecińskim zapewniono bezpłatne zwiedzanie jednej z najnowocześniejszych stałych wystaw historycznych naszego regionu
„Stargard – miejsce z historią” znajdującej się w historycznym obiekcie – stargardzkiej Bastei. W dniach 1 i 3 maja Basteję odwiedziło w sumie niemal 100 osób.
W samym Szczecinie również nie zabrakło okazji do „spotkań z kulturą”. Muzeum Narodowe w dniach 4-11 maja
br. zapraszało do bezpłatnego odwiedzenia wystawy "Złoty Wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich
w XVI i XVII wieku" powstałej w ramach realizacji polsko-niemieckiego projektu „Razem jesteśmy silni”.
W akcję DOFE włączył się również szczeciński Zamek Książąt Pomorskich. W dniach 1-4 maja w zamkowym kinie
odbyły się bezpłatne projekcje filmu „Zamek wśród atrakcji Pomeranii”. Łącznie w ramach Dni Otwartych film
obejrzało 200 osób.
Różnorodność imprez organizowanych w naszym województwie była olbrzymia. Dni Otwarte trwające od 1 do 11
maja można spokojnie podsumować stwierdzeniem „dla każdego coś miłego”. A skoro tak było… nie mogło zabraknąć atrakcji dla zapalonych turystów.

9

W moryńskim Geopraku na przykład można było przenieść się
do czasów epoki lodowcowej i spotkać mamuty: Geosię i małego Morynka. Podążając Aleją Gwiazd Plejstocenu wzdłuż jeziora Morzycko, nie sposób było nie natknąć się na przedstawicieli
zwierząt z epoki lodowcowej, m.in. na swojej drodze można
było spotkać niedźwiedzia jaskiniowego, konia stepowego czy
tygrysa szablozębnego. Dla zapalonych turystów i sportowców
amatorów wiele atrakcji czekało również na gryfińskim nabrzeżu podczas rodzinnego pikniku zorganizowanego 3 maja.
W organizację DOFE zaangażował się także Pomorski Uniwersytet Medyczny. 7 maja w Pracowni Badań Przesiewowych
PUM zaprezentowane zostały efekty projektu „Pomerania regionem modelowym ds. współpracy terytorialnej w zakresie
badań przesiewowych noworodków”. Dzięki współpracy transgranicznej, noworodki z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza są poddawane badaniom służącym wykryciu chorób genetycznych. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie międzynarodowego, transgranicznego systemu badań przesiewowych.
Badania mają charakter prewencyjny – służą rozpoznaniu schorzeń z grupy wrodzonych wad metabolizmu oraz zaburzeń hormonalnych. Do tej pory w Szczecinie przeprowadzano
w trzeciej i czwartej dobie życia dziecka testy w kierunku
trzech chorób. Realizacja projektu pozwoliła na poszerzenie
zakresu o dodatkowe 11.
Dni Otwarte w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
To tylko niektóre przykłady projektów, które powstały przy
Autor zdjęcia: Aneta Popławska.
udziale środków unijnego Programu Interreg IV A i „otworzyły
swoje drzwi” dla odwiedzających podczas trwania akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym beneficjentom za współpracę i zaangażowanie, a wszystkim odwiedzającym – za wspólne
świętowanie 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej!

Kömmunalgemeinschaft pö raz pierwszy
pöd döwödztwem köbiety
Z dniem 1 lipca b.r. stery u naszego niemieckiego partnera, Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. przejęła kobieta. Jest nią Andrea Gronwald, wieloletnia zastępczyni dotychczasowego dyrektora, Petera Heise, który z końcem czerwca przeszedł na emeryturę.
Andrea Gronwald, z wykształcenia inżynier budownictwa, pracuje
w stowarzyszeniu od początku jego istnienia, t.j. od 1993 roku. Była
kierownikiem wielu polsko-niemieckich projektów realizowanych ze
środków UE.
- Z Andrea współpracujemy na co dzień od wielu lat i zawsze była to
bardzo dobra współpraca-mówi Paweł Bartnik, dyrektor biura SGPEP. Jej doświadczenie oraz wiedza sprawiają, że była dla mnie naturalną
kandydatką na to stanowisko.
Andrea Gronwald na dyrektora Kommunalgemeinschaft e.V. została
Andrea Gronwald (z prawej) otrzymała od
dyrektora Bartnika „powitalne” kwiaty przed wybrana w postępowaniu konkursowym, pokonując przy tym aż 24
posiedzeniem EKS w dniu 3 lipca w Szczecinie kontrkandydatów. Serdecznie gratulujemy wyboru.
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INTERREG IV A: Festiwal nauki. Dzien głazu
Z końcem kwietnia Gmina Moryń wraz ze swym
niemieckim partnerem Urzędem Joachimsthal,
zakończyła realizację, trwającego blisko cztery
lata, transgranicznego projektu pt. "Organizacja
Centrów Informacyjnych oraz rozbudowa infrastruktury miejsc atrakcyjnych turystycznie w miejscowościach Ziethen i Moryń dla intensywnego
wykorzystania turystycznego krajobrazów ukształtowanych przez lodowiec po obu stronach Odry
(Geopark Kraina Polodowcowa nad Odrą)".
W Moryniu powstało Regionalne Biuro Geoparku,
amfiteatr i Kamienny Ogród, w którym można
podziwiać wielkie głazy narzutowe, pochodzące
z najbliższej okolicy. Największą atrakcją jest jednak Aleja Gwiazd Plejstocenu, w której można
spotkać modele zwierząt z epoki lodowcowej Zajęcia z gliną szczególnie podobały się najmłodszym
w ich naturalnych rozmiarach, takie jak mamuty (Geosia i Morynek), niedźwiedź jaskiniowy, koń stepowy czy
tygrys szablozębny.
W budynku Biura Geoparku znajdują się nie tylko pomieszczenie informacji turystycznej oraz sala konferencyjna,
ale i stała wystawa, umożliwiająca zapoznanie się z tematyką Geoparku. Dzięki tej właśnie inwestycji Gmina Moryń może realizować polsko-niemieckie konferencje i inne imprezy, przybliżające tematykę epoki lodowcowej.
W dniu 30 kwietnia odbył się tam pierwszy Festiwal Nauki - Dzień Głazu, mający za zadanie promocję moryńskich walorów przyrodniczo - historycznych oraz nauk geologicznych. W festiwalu udział wzięli: Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) w Szczecinie, Zakład Geologii i Paleogeografii z Wydziału Nauki o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, szczecińskie Biuro Dokumentacji Zabytków oraz Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie.
Pracownicy tych instytucji przeprowadzili wiele działań z dziećmi i młodzieżą ze szkół podstawowych i gimnazjów, z którymi spotkali się w kilku punktach Morynia. W Kamiennym Ogrodzie pracownicy PIG prowadzili ręczne
odwierty gleby i oznaczanie skał, a także udostępnili i omawiali przywiezione próbki wielu skał. Instruktorzy
z Miejskiego Ośrodka Kultury prowadzili zajęcia z gliną, a także gry geoedukacyjne - wydobycie i rekonstrukcję
szkieletów mamuta, smilona i innych
zwierząt kopalnych, wydobycie z urobku
kryształów, odtwarzanie struktury Ziemi,
budowanie wulkanów. Z kolei odtwórcy
rzemiosł średniowiecznych pokazali dawną piecową technikę wytwarzania przedmiotów ze szkła. W Biurze Geoparku pracownicy naukowi oraz studenci prowadzili obserwacje skał pod mikroskopami,
omawiali przywiezione skały i skamieniałości, a dr Przemysław Sztajner wygłosił
wykład „Skamieniałości przyniesione
przez lodowiec - świadkowie historii Ziemi".
W ramach imprezy odbyła się również
gra terenowa, której uczestnicy zmierzyli
się z pytaniami, dotyczącymi zwierząt
Obserwowanie skał pod mikroskopem
kopalnych, geologii i geografii. Wszystkie
propozycje cieszyły się ogromnym powodzeniem. Dzieci miały frajdę z bezpośredniego obcowania z zawodem
geologa, mogły doświadczyć zarówno pracy, jak i satysfakcji z wydobycia minerałów czy skamieniałości. Wszyscy
uczestnicy wyrazili wolę współpracy przy kolejnym Festiwalu w roku 2015.
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PRZYKŁAD WSPOŁPRACY
POLSKO-NIEMIECKIEJ:
Gimnazjum w Policach
Już 10 lat trwa współpraca
pomiędzy Gimnazjum nr 1
w Policach, a Europaschule
„Arnold Zweig” w Pasewalku. Jubileusz świętowano w
tym roku.
Obie
szkoły
umowę
o współpracy podpisały 24
stycznia 2004 roku. Dziesięć
lat współpracy pozwoliło na
zorganizowanie wielu inicjatyw edukacyjnych i spor- Uczniowie świętowali w tym roku jubileusz
towych, w których uczestniczyła młodzież, nauczyciele i pracownicy szkół. W tym
czasie odbyły się 33 spotkania integracyjne oraz 40 turniejów sportowych. Spośród wielu inicjatyw, szkoły cenią sobie najbardziej projekty: „Futbol ponad granicą” (turnieje piłkarskie chłopców i dziewcząt w latach 2004-2014), „Śpiewanie
i granie na granicy” (projekt muzyczno - edukacyjny w latach 2004-2005),
„Transgraniczne zabawy sportowe”, „Wspólne poznawanie Europy” (projekt
językowy - zrealizowany w 2006 roku) czy projekt „Transgraniczna współpraca
szkół” przeprowadzony w latach 2006 – 2008.
Wzajemne działania szkół są wzorcowym przykładem współpracy przygranicznej
w zakresie szeroko pojętej integracji polskich i niemieckich środowisk oświatowych i intensywnego dialogu młodych ludzi, w którym na przestrzeni 10 lat
uczestniczyło ponad dwa tysiące uczniów.
Obie placówki nie spoczywają na laurach. Ciągle organizowane są nowe inicjatywy. Część z nich odbywa się przy wsparciu funduszy unijnych. Tak jest w przypadku jubileuszowego spotkania zrealizowanego w ramach wsparcia z programu
Interreg IV A i projektu Funduszu Małych Projektów, pt. „10 lat PolskoNiemieckiej Współpracy Gimnazjum nr 1 w Policach i Europaschule w Pasewalku”.
Projekt miał na celu ukazanie dorobku 10-letniej współpracy pomiędzy szkołami
na płaszczyźnie sportowej, turystycznej, językowej, ekologicznej i historycznej.
Realizacja projektu odbywała się w okresie od kwietnia do czerwca br. i składała
się z kilku etapów. Podczas spotkań uczniowie i nauczyciele rozmawiali o planach
na kolejne, wspólne inicjatywy, o funkcjonowaniu samorządu szkolnego w polskiej i niemieckiej szkole. Uczniowie obu szkół organizowali także spotkania
w swoich placówkach. Ukoronowaniem projektu był jubileuszowy koncert, który
odbył się w szkole w Pasewalku.
To nie jedyny przykład tak długiej, intensywnej i skutecznej współpracy szkół
z Euroregionu Pomerania. W tym roku jubileusz 10-lecia współpracy świętowały
także Gimnazjum nr 3 z Polic i Regionale Schule z Penkun.
Wszystkim życzymy kolejnych, wspólnych ciekawych inicjatyw!
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