
Dec-18 
Numer 4/2018 
 

 

   

przed Państwem kolejny numer newslettera wydawanego przez Stowarzyszenie 
Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina". 

Zbliża się czas celebrowania Świąt Bożego Narodzenia i witania Nowego Roku 
2019. Na ten wolny czas serwujemy Państwu najnowsze informacje na temat 
działalności Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury. 
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Szanowni Czytelnicy, 
 

 

Życzenia wszelkiej 

pomyślności, szczęścia, 

zdrowia i radości z okazji  

Świąt Bożego Narodzenia  

i Nowego Roku  

składają 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin 

Polskich Euroregionu  

„Pro Europa Viadrina”  

i pracownicy biura 

 



 

  

Strona 2 Jubileusz 25 lat istnienia  
Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA 

W grudniu 2018 roku mija 25 lat istnienia 

Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.  

Nasz Euroregion jako wspólna polsko-niemiecka 

struktura, udowodnił, iż działając razem możemy 

osiągnąć więcej. Porozumienie w gminach, 

powiatach, samorządach, organizacjach 

społecznych i gospodarczych było szczególnie 

ważne dla rozwoju społeczno-gospodarczego 

naszego pogranicza. 

Ogromnym wyzwaniem była i jest możliwość 

zarządzania przez Euroregion środkami Unii 

Europejskiej, przeznaczonymi na rozwój 

współpracy transgranicznej w ramach Funduszu 

Małych Projektów. Kilka tysięcy zrealizowanych 

małych projektów stworzyło i umocniło sieć 

transgranicznych kontaktów.  

Współpraca jest również realizowana poprzez 

działającą w Euroregionie Jednostkę Centralną 

Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, 

w ramach której wspierana jest wymiana szkolna  

i pozaszkolna.  

Z perspektywy czasu można stwierdzić, iż 25 lat 

współpracy w ramach struktur Euroregionu 

zaowocowało stworzeniem trwałych związków 

pomiędzy poszczególnymi podmiotami po obu 

stronach Odry.  

Przy okazji Jubileuszu chcielibyśmy podziękować 

założycielom i członkom naszego Euroregionu za 

pracę włożoną na rzecz jego rozwoju, jak również 

wszystkim tym, którzy wsparli i w dalszym ciągu 

wspierają ideę i działalność Euroregionu  

PRO EUROPA VIADRINA.  
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Podziękowanie dla Jednostki Centralnej Polsko Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży za 20 lat współpracy 

Blisko 1000 projektów. Ponad 40 tysięcy osób. 

Blisko 3 miliony złotych wypłaconych dotacji...  

To liczby, którymi chcemy się dziś pochwalić. 

Strona polska Euroregionu PRO EUROPA 

VIADRINA od 20 lat pełni funkcję Jednostki 

Centralnej (JC) Polsko Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży (PNWM), wspierając szkoły, 

przedszkola, uczelnie, organizacje pozarządowe, 

jednostki samorządu terytorialnego oraz inne 

instytucje, które realizują polsko-niemieckie 

wymiany młodzieży. Zajmujemy się doradztwem, 

szkoleniami, oceniamy wnioski i rozliczenia,  

a także wypłacamy środki. 

Dowodem uznania naszej działalności są między 

innymi gratulacje od Zarządu PNWM, które 

otrzymaliśmy. 

Nie byłoby jednak wymian bez nauczycieli, 

opiekunów, rodziców i innych osób 

zaangażowanych w pisanie wniosków i realizację 

projektów. W trakcie 20 lat istnienia mieliśmy 

przyjemność współpracować z członkami 

Stowarzyszenia, a także wnioskodawcami 

projektów: szkołami, przedszkolami, uczelniami, 

stowarzyszeniami, klubami sportowymi i innymi 

instytucjami zajmujących się szeroko pojmowaną 

współpracą transgraniczną i wymianami 

młodzieży. 

W tym miejscu chcielibyśmy wszystkim tym 

osobom oraz instytucjom podziękować. 

 

 

 

  

Osobne podziękowanie należy się Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży – Zarządowi 

oraz pracownikom współpracującym z nami  

w ciągu tych 20 lat, a także wszystkim 

pracownikom Stowarzyszenia tworzącym wraz  

z nami tę historię. 

 

Piotr Boboryk           Krzysztof Szydłak 
 
Jednostka Centralna           Dyrektor Biura 
Polsko-Niemieckiej             Stowarzyszenia 
Współpracy Młodzieży        Gmin Polskich 
                                       Euroregionu  
                                       Pro Europa Viadrina 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Strona 4 Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu „Pro Europa Viadrina” 

W dniu 10 października 2018 r., w  Lubniewicach 

odbyło się Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu  

„Pro Europa Viadrina". Obradom przewodniczył 

Wiceprzewodniczący Zarządu pan Tomasz 

Jaskuła. 

 

W trakcie spotkania przedstawiono zebranym 

sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin 

Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina"  

w kadencji 2014 - 2020. 

 

Wręczono podziękowania członkom Walnego 

Zebrania za aktywny udział oraz merytoryczny 

wkład podczas spotkań w kadencji 2014-2020.  

Podziękowania ze strony członków Walnego 

Zebrania odebrali również Dyrektor Biura  

Pan Krzysztof Szydłak wraz z pracownikami biura  

oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Mittlere Oder 

e.V Pan Toralf Schiwietz. 

 

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019 

oraz przedstawione i omówione zostało 

MEMORANDUM "INTERREG 2021+" Wspólne 

stanowisko czterech polsko-niemieckich 

Euroregionów.   
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Stoiska Promocyjne  

 

Polsko-niemiecka giełda współpracy była sukcesem! 

9 listopada 2018 roku w Domu Kultury Küstrin-

Kietz odbyła się polsko-niemiecka giełda 

partnerska.  

W giełdzie uczestniczyło około 100 podmiotów 

m.in. przedstawicieli samorządów, 

stowarzyszeń, klubów sportowych, muzeów oraz 

szkół z obszaru Kraju Związkowego Brandenburgia, 

Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz z województw 

Konferencja INTEGRACJA EUROPEJSKA 
- SZLAKIEM INTERREG 

17.10.2018 w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się 

konferencja pt. "Integracja Europejska - Szlakiem 

Interreg". Konferencja miała na celu 

przedstawienie wpływu Programu na rozwój 

Województwa Lubuskiego poprzez prezentację 

kilku wybranych projektów. 

 

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA 

reprezentowali Dyrektorzy Biur Panowie Krzysztof 

Szydłak oraz Toralf Schiwietz, którzy omówili rolę 

Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA  

w kształtowaniu współpracy transgranicznej  

na pograniczu lubusko-brandenburskim m.in.  

w oparciu o Fundusz Małych Projektów oraz 

przedstawili projekty własne Euroregionu m.in. 

DIALOG oraz Coaching VIADRINA. 

 

Ponadto na stoisku wystawienniczym Euroregionu 

można było zasięgnąć informacji nt. bieżącej 

działalności, własnych projektach oraz otrzymać 

atrakcyjne materiały promocyjne. 

 

mg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz szkół z obszaru Kraju Związkowego 

Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze 

Przednie oraz z województw Lubuskiego  

i Zachodniopomorskiego. 

Uczestników przywitali oraz otworzyli giełdę 

dyrektorzy biur Euroregionów PRO EUROPA 

VIADRINA oraz Pomerania. 

Uczestnicy giełdy w pierwszej części wysłuchali 

wykładu na temat działań marketingowych dla 

samorządów i organizacji pozarządowych a 

poprowadził go Pan Oliver Schmidt z Freie 

Universität w Berlinie. W drugiej części 

uczestnicy mieli możliwość przedstawienia 

siebie oraz swoich organizacji i potrzeb innym 

uczestnikom w mniejszych tematycznych 

grupach, dzięki czemu udało się nawiązać 

pierwsze kontakty, które mamy nadzieję 

przełożą się na polsko-niemiecką współpracę 

transgraniczną. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 

polsko-niemieckiej giełdy partnerskiej  

za zaangażowanie i zapraszamy na kolejną. 

Giełda partnerska odbyła się przy wsparciu 

Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu 

Brandenburgii oraz w ramach projektu 

„Coaching VIADRINA“, finansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Współpracy 

INTERREG V A Brandenburgia-Polska  

2014-2020.   
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Strona 7 

MISTRZOWIE DWÓCH KÓŁEK - o bezpieczeństwie 
motocyklistów 

16 października Lubuska Policja wspólnie z Policją 

Branderburgii podsumowała realizowany ze 

środków Funduszu Małych Projektów Programu 

Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – 

Polska 2014-2020 projekt pn.: „Mistrzowie dwóch 

kółek”. Ten poświęcony był bezpieczeństwu 

motocyklistów i motorowerzystów. Dzięki takim 

gwiazdom jak Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek, 

przekaz był niezwykle atrakcyjny i cieszył się 

ogromną popularnością. 

Spotkanie podyktowane było podziękowaniami dla 

wszystkich tych, dzięki którym ten projekt powstał 

i skutecznie był wcielany w życie. Lubuską Policję 

reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w 

Gorzowie Wlkp. nadinsp. Helena Michalak oraz 

kierownik projektu-Naczelnik Wydziału Ruchu 

Drogowego KWP w Gorzowie Wlkp. mł. insp. 

Wiesław Widecki. Dyrekcję Policji Wschód, Kraju 

Związkowego Branderburgia reprezentowali Hans 

Jürgen Willuda, Hanio Loose oraz Thomas Nöring. 

Szczególne podziękowania skierowane były dla 

prezesów zarządu obu klubów, bez zgody których 

nie byłoby możliwe zaangażowanie do klipu 

naszych gwiazd speedwaya. 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA O ZWALCZANIU 
ZAGROŻEŃ TRANSGRANICZNYCH 

Konferencja Graniczna „Skuteczne zwalczanie 

zagrożeń transgranicznych”  to okazja do 

podsumowania pracy i wymiany doświadczeń 

policjantów z Polski i Niemiec. Na spotkanie w 

Żaganiu w dniu 22.11.2018, zorganizowane przez 

Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. 

Podziękowanie za wsparcie przekazane zostało 

również na ręce Pana Krzysztofa Szydłaka - 

dyrektora biura Euroregionu. Dzięki temu 

wsparciu i środkom z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego możliwe było powstanie 

przedmiotowego projektu. 

Pełną informację z wydarzenia znajdą Państwo 
pod linkiem:  
 
 http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-
informacyjny/aktualnosci/27057,Mistrzowie-
dwoch-kolek-Bartosz-Zmarzlik-i-Patryk-Dudek-w-
klipie-o-bezpieczenstwi.html   
 
fot. Lubuska Policja 
 

oraz Prezydium Policji Landu Brandenburgia  

w Poczdamie, przybyli znamienici goście. 

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA 

reprezentował Dyrektor Biura Pan Krzysztof 

Szydłak. 

http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/27057,Mistrzowie-dwoch-kolek-Bartosz-Zmarzlik-i-Patryk-Dudek-w-klipie-o-bezpieczenstwi.html%20 
http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/27057,Mistrzowie-dwoch-kolek-Bartosz-Zmarzlik-i-Patryk-Dudek-w-klipie-o-bezpieczenstwi.html%20 
http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/27057,Mistrzowie-dwoch-kolek-Bartosz-Zmarzlik-i-Patryk-Dudek-w-klipie-o-bezpieczenstwi.html%20 
http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/27057,Mistrzowie-dwoch-kolek-Bartosz-Zmarzlik-i-Patryk-Dudek-w-klipie-o-bezpieczenstwi.html%20 


  

Konferencja to omówienie wspólnie 

podejmowanych inicjatyw, wpływających na 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców po obu 

stronach Odry. 

W żagańskim Centrum Kultury spotkali się 

przedstawiciele policji z Polski i Niemiec. 

Konferencja Graniczna, której tematem 

przewodnim było „Skuteczne zwalczanie zagrożeń 

transgranicznych”, to okazja do omówienia 

niezwykle istotnego tematu bezpieczeństwa 

mieszkańców po obu stronach zachodniej granicy. 

Funkcjonariusze z Polski i Niemiec od lat 

współpracują ze sobą, by jeszcze skuteczniej 

działać na rzecz obywateli Polski i Niemiec. 

Pełna relacja z wydarzenia znajduje się TUTAJ 

 

źródło: http://www.lubuska.policja.gov.pl  

 
Wydarzenie roczne programu  
Interreg Brandenburgia-Polska 

w dniu 4 października 2018 roku w Parku 

Naukowo – Technologicznym Uniwersytetu 

Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie odbyło  

się zorganizowane przez Sekretariat Techniczny 

roczne wydarzenie programu INTERREG VA 

BRANDENBURGIA-POLSKA. 

Goście z obu stron Odry m.in. podsumowali 

ostatnie postępy w realizacji polsko-niemieckich 

projektów natomiast uczestnicy mogli np. zwiedzić 

wystawę wspartych projektów.  

Na konferencji przedstawiono również realizację 

Funduszu Małych Projektów w Euroregionie  

PRO EUROPA VIADRINA. 

Ponadto Euroregion na stoisku wystawienniczym 

prezentował m.in. własne projekty. 
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http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/27501,Miedzynarodowa-konferencja-o-zwalczaniu-zagrozen-transgranicznych.html
http://www.lubuska.policja.gov.pl/


    

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu  
„Pro Europa Viadrina” 

Gorzów Wielkopolski 

66-400 
ul. Władysława Łokietka 22  

957358447 

95 7358461 
info@euroregion-viadrina.pl 
www.euroregion-viadrina.pl 
facebook.com/euroregionviadrina 

Zdjęcia: Archiwum Euroregionu 

   

DIALOG  

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, 

że w 2018 r. PNWM wydała kilka nowych 

publikacji. Załączamy dwustronicową ulotkę z ich 

opisem, która zawiera aktywne odnośniki do 

publikacji na ISSUU. Serdecznie zapraszamy do 

składania zamówień na stronie internetowej 

www.pnwm.org/publikacje  

Trwa intensywna promocja działań w ramach 

projektu DIALOG. Byliśmy obecni ze stoiskiem 

promocyjnym m.in. w Starym Kisielinie dnia 

04.10.2018 r. w trakcie Wydarzenia Rocznego 

Interreg VA oraz w Gorzowie Wielkopolskim dnia 

17.10.2018 r. na konferencji „Integracja 

europejska – Szlakiem Interreg”. 

 

Jednym ze spotkań zrealizowanych w ostatnim 

czasie było spotkanie grupy roboczej dnia 

12.10.2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim. 

     pb 

Nowe publikacje PNWM w 2018 r. 
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