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Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Szanowni Czytelnicy,
przekazujemy Wam nowy, letni numer biuletynu Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu "Pro Europa Viadrina" .
Tradycyjnie juz polecamy Waszej uwadze aktualności z funkcjonowania Euroregionu
Pro Europa Viadrina oraz informacje o ciekawych projektach dofinansowanych
w ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych. Projekty te są nie
tylko doskonałymi przykładami dobrego wykorzystania unijnych funduszy, ale tez
dbałości o jakość życia lokalnych społeczności.
Ponadto serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego świętowania 20 lat istnienia
Euroregionu. Uroczystości Jubileuszowe odbędą się 20 września 2013 we Frankfurcie
nad Odrą.
Zapraszamy do lektury.
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W związku z nowym okresem wsparcia na lata 2014 – 2020, wspólnie ze stroną
niemiecką Euroregionu podjęliśmy działania mające na celu dostosowanie założeń
działalności i rozwoju Euroregionu do kształtu współpracy transgranicznej w nowym
okresie programowania.
Efektem działań jest "Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu PRO EUROPA
VIADRINA. Viadrina 2014". Stanowi ona średnioterminową podstawę działania dla
transgranicznej współpracy obu Stowarzyszeń Euroregionu, jest ona efektem
intensywnej pracy i dialogu wielu podmiotów zaangażowanych w jej stworzenie.
Członkowie Euroregionu, stowarzyszeń, instytucje regionalne i eksperci w różnorodny
sposób wspierali opracowanie Koncepcji.
Liczymy na to, że lektura Koncepcji Rozwoju i Działania przyczyni się do pogłębiania
współpracy transgranicznej, wspierania wspólnej tożsamości regionalnej oraz
wzmacniania siły gospodarczej Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Muzyka w Parku Róż
w czerwcowe niedziele na scenie plenerowej w Parku Róż w Gorzowie Wielkopolskim
mogliśmy słuchać koncertów upowszechniających kulturę muzyczną w wykonaniu
polskich i niemieckich muzyków amatorów.
Koncerty były adresowane do szerokiego grona odbiorców bez względu na wiek.
Plenerowy i otwarty charakter koncertów ożywił miejsce spacerów i odpoczynku.
Stworzył możliwość do kultywowania tradycji parkowego muzykowania, która sięga
czasów przedwojennego Landsberga. Projekt był okazją do prezentacji dorobku
artystycznego niemieckich oraz polskich muzyków amatorów oraz interkulturowego
poznania się i uczenia obu stron.
mg
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Strażacy z miast partnerskich na obozie
sprawnościowym w Długiem
Realizację projektu rozpoczęto w połowie czerwca a działania główne - blisko
tygodniowy obóz odbył się na początku lipca. Uczestniczyło w nim łącznie 50 osób
z gminy Strzelce, Angermünde i Tornesch.
Młodzi strażacy poznawali zagadnienia związane z organizacją działań i zwalczaniem
zagrożeń pożarowych oraz organizacją działań ratowniczych.
Po przyjeździe partnerów odbył się pokaz ratownictwa wodnego oraz odbyło się
spotkanie z władzami miasta -burmistrzem Strzelec Krajeńskich, który oficjalnie
powitał uczestników projektu, otworzył obóz oraz wręczył wszystkim upominki.
Młodzi strażacy złożyli wizyty szkoleniowe m.in. w Powiatowej Komendzie
Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach, w Komendzie Miejskiej i Wojewódzkiej
PSP i Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Gorzowie. Na lotnisku przeciwpożarowym
w Lipkach Wielkich poznali zasady lotniczej ochrony przeciwpożarowej i współpracy
Straży z Nadleśnictwem. Na wieży obserwacyjnej w Radowie dowiedzieli się
o monitoringu przeciwpożarowym oraz strefach spalania i zadymienia w lasach.
Ponadto poznali sposób ochrony specjalnych stref ekologicznych w Drawieńskim
Parku Narodowym w Głusku. W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono
pokaz pierwszej pomocy medycznej połączony z rywalizacją wśród uczestników.
Rywalizacja odbywała się także w następujących konkurencjach sprawnościowopożarniczych: rozwinięcie bojowe z wozów strażackich, strażacki bieg sztafetowy,
lanie wody z hydronetek, ustawianie namiotu na czas oraz rywalizacja sportowa.
www.strzelce.pl

Młodzi tolerancyjni
17/ 18 czerwca 2013 roku miało miejsce jedno ze spotkań młodzieży z Gminy
Lubiszyn i z Odervorland w ramach realizowanego projektu sieciowego. Spotkanie
odbyło się w Nadleśnictwie Bogdaniec.
Młodzież miała możliwość zaznajomić się z tradycjami łowieckimi , nauczyć się
tropić zwierzynę oraz rozpoznawać ślady. Przeprowadzony został wykład jak
przeciwdziałać kłusownictwu, czym zajmuje się nadleśnictwo oraz jakie prace są
niezbędne , aby las był piękny i służył społeczeństwu. Spotkaniu towarzyszyło
ognisko oraz wiele atrakcji m.in. podchody leśne w poszukiwaniu leśnych skarbów z
wykorzystaniem kompasu.
mg

m
g

III Nordic Walking

Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu
Pro Europa Viadrina
Gorzów Wielkopolski
66-400
ul. Nowa 5
957353447
95 7353461
info@euroregion-viadrina.pl
www.euroregion-viadrina.pl
Zdjęcia: Archiwum Euroregionu,
www.strzelce.pl, Gmina Zwierzyn

Dnia 24.08.2013r. w miejscowości
Sarbiewo nad jeziorem Glinianka po
raz trzeci odbył się Polsko-Niemiecki
Nordic Walking, w którym wzięli
udział mieszkańcy Gminy Zwierzyn
oraz Rehfelde. Trasa rajdu liczyła
około 10 km, przebiegała ścieżkami
przez okoliczne lasy i łąki. Wspaniała
pogoda w tym dniu zagwarantowała
doskonałą zabawę. Przed wyruszeniem
w drogę instruktor przeprowadził
odpowiednią
rozgrzewką
z
instruktażem prawidłowej techniki
Nordic Walking. W czasie marszu
można było podziwiać malownicze
krajobrazy Gminy Zwierzyn, między
innymi „Rezerwat Osobistości”, stawy
,
wspaniałe
lasy
i
polany.
Przemierzanie trasy odbywało się w

doskonałej i przyjaznej atmosferze, co
pogłębiło
integrację
mieszkańców
zaprzyjaźnionych gmin Rehfelde i
Zwierzyn. Po przejściu trasy uczestnicy
posilili się wyśmienitymi daniami z grilla,
sałatkami, słodkimi wypiekami oraz
ciepłymi i zimnymi napojami. Wspólna
biesiada okazała się doskonałą rozrywką.
Chętni brali udział w zabawach
integracyjnych. Olbrzymim powodzeniem
cieszyły
się
przygotowane
przez
animatorów zabawy - konkurencje z
nagrodami dla dzieci. Dla wszystkich
uczestników III Polsko-Niemieckiego
Nordic Walking było wspaniałą zabawą i
możliwością
nawiązania
polskoniemieckich znajomości.
Magdalena Paszkowska

Nabór projektów wstrzymany
W związku z wykorzystaniem środków przewidzianych do zakontraktowania w ramach
Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w roku 2013 z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, informujemy, iż z dniem 06.05.2013 r. został
wstrzymany nabór projektów. Nabór wstrzymany jest do odwołania.

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

