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Drodzy Czytelnicy,  

przekazujemy w Wasze ręce nowy, pełen wakacyjnych wydarzeń 

numer biuletynu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 

"Pro Europa Viadrina" . 

Tradycyjnie już polecamy Waszej uwadze aktualności z funkcjo-

nowania Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA oraz informacje  

o ciekawych projektach realizowanych przez Euroregion. 

Bardzo się cieszymy, że w niepewnych czasach udaje się spotkać 

choć niektórym!  

Życzymy Państwu przyjemnej lektury. 

 

Zespół Redakcyjny 

 

fot. Gmina Przytoczna 



EUROREGION PRO EUROPA VIADRINA  

W dniu 02.09.2021 r. polscy i niemieccy członkowie 

Zarządów obu stowarzyszeń tworzących Euroregionu  

PRO EUROPA VIADRINA spotkali się na swoich regularnym 

wspólnym posiedzeniu, tym razem w Bürgerhaus  

w Hangelsberg, w gminie Grünheide. 

Centralnym punktem posiedzenia była przeprowadzana 

przez Euroregion aktualizacja Koncepcji Rozwoju  

i Działania VIADRINA 21+. Członkowie zarządów obu sto-

warzyszeń oraz uczestniczący w spotkaniu członkowie 

Grupy Roboczej Euroregionu omówili dotychczasowe rezu-

ltaty i projekty dokumentu.  

Na tle aktualnych wyzwań współpracy transgranicznej 

(pandemia koronawirusa, kryzys klimatyczny, transfor-

macja energetyczna i zmiany demograficzne itp.) oraz 

celów, jakie ma postawić sobie Euroregion na przyszłość, 

wybór miejsca spotkania nie był pozostawiony przypadko-

wi. Jak powszechnie wiadomo, w gminie Grünheide 

powstaje obecnie Gigafactory producenta samochodów 

elektrycznych Tesla, która również z perspektywy transgra-

nicznej otwiera przed regionem ogromne możliwości, ale 

jednocześnie stawia przed nim niemałe wyzwania. Wspól-

ne polsko-niemieckie spotkanie zarządu było więc do-

skonalą okazją do wymiany doświadczeń z przedstawi-

cielami firmy Tesla i burmistrzem gminy Grünheide.  

W oparciu o analizę Koncepcji Rozwoju i Działania  

VIADRINA 21+ oraz w wyniku dyskusji,  aspekty  

Transgranicznie sprostac  wspo lnym wyzwaniom 
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16.09.2021 roku w Przyłęsku odbyło się Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 

„Pro Europa Viadrina”. 

Zebrani przedstawiciele Stowarzyszenia zapoznali się 

między innymi ze sprawozdaniem z działalności Stowa-

rzyszenia za 2020 rok. Ponadto zostały przedstawione 

informacje na temat Programu Współpracy Interreg VA 

Brandenburgia-Polska 2014-2020, Interregu VIA,  

Koncepcji Rozowoju i Działania Viadrina 21+ oraz Polsko 

Niemieckiej Wymiany Młodzieży. 

Zebrani Członkowie podjęli uchwały w sprawie: zatwier-

dzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności  

za rok 2020; udzielenia pokwitowania Zarządowi Stowa-

rzyszenia za rok 2020; zatwierdzenia sprawozdania  

finansowego za rok 2020 oraz zatwierdzenie planu  

finansowego na rok 2021. 

      mg 

Walne Zebranie Członko w Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 
„Pro Europa Viadrina” 



EUROREGION PRO EUROPA VIADRINA  

infrastruktury transportowej i zabezpieczenia wykwalifik-

owanych pracowników wyłoniły się jako szczególnie wyso-

kie priorytety z licznych obszarów działania. 

 We wspólnym oświadczeniu oba zarządy Euroregionu 

PRO EUROPA VIADRINA potwierdziły tę konkluzję, apelu-

jąc do władz krajowych o dołożenie wszelkich starań, aby 

jak najszybciej zainicjować rozbudowę linii kolejowych, a 

zwłaszcza uzupełnienie dwutorowości i elektryfikacji na 

linii kolejowej Berlin - Gorzów Wielkopolski – Krzyż, jak 

również zapewniając swoje wsparcie dla wszelkich wy-

siłków odpowiedzialnych podmiotów, aby poprzez orien-

tację zawodową, kształcenie i szkolenia przyczynić się do 

zabezpieczenia przewidywalnego zapotrzebowania na 

wykwalifikowanych pracowników w polskiej i niemieckiej 

części Euroregionu. W tym celu Euroregion będzie rów-

nież bezpośrednio aktywny w ramach własnych projektów 

na rzecz rozwoju kompetencji w społeczeństwie we 

wszystkich grupach wiekowych. 

Pełne oświadczenie znajduje się tutaj. 
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https://www.euroregion-viadrina.pl/files/Wspolne_Oswiadczenie.pdf
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30 LAT TRAKTATU O DOBRYM SĄSIEDZTWIE 

17 czerwca to od 30 lat wyjątkowa data w stosunkach polsko-

niemieckich – to data podpisania w 1991 roku Traktatu o dobrym 

sąsiedztwie. 

Gmina Słubice i partnerski Frankfurt Oder gościły z tej okazji premiera 

Brandenburgii dr Dietmara Woidke, Marszałek Województwa Lubus-

kiego Elżbietę Annę Polak, przedstawicieli Euroregionów PRO EUROPA 

VIADRINA (dyrektorzy Biur Krzysztof Szydłak oraz Toralf Schiwietz)  

i Euroregion Pomerania (dyrektor Paweł Bartnik) i licznych  

samorządowców z całego pogranicza. 

Spotkanie koncentrowało się wokół sytuacji pogranicza w 

nadzwyczajnej sytuacji pandemii, ale również przygotowania się do 

takich sytuacji w przyszłości. Uczestnicy spotkania zapowiedzieli 

stworzenie apelu do rządów Polski i Niemiec oraz instytucji euro-

pejskich o wypracowanie regulacji prawnych, które zapobiegną  

w przyszłości sytuacjom, z którymi przyszło się mierzyć mieszkańcom 

pogranicza podczas czasu pandemii. 

Kolejne umowy na projekty w ramach Funduszu Małych Projekto w 
Programu Wspo łpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska  
2014-2020 - podpisane. 

Gminy Bledzew, Deszczno i Przytoczna to jedni z  benefi-

cjentów, którzy zawarli ze Stowarzyszeniem Gmin  

Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" umowy  

na projekty w ramach Funduszu Małych Projektów  

Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia  

– Polska 2014-2020. 

Podpisane zostały umowy odpowiednio na: Polsko-

niemieckie zawody pożarnicze Bledzew-Podelzig; Święto 

Pieczonego Kurczaka  w Deszcznie oraz Polsko-

Niemieckie Warsztaty Żeglarstwa w Przytocznej.  



COACHING VIADRINA—NOWE SZANSE / DIALOG 2.0 
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W dniu 21.09.2021 r. odbył się wyjazd studyjny zorganizo-

wany w ramach projektu Coaching VIADRINA - nowe szan-

se, podczas którego odwiedziliśmy Międzyzakładowe Cent-

rum Szkoleniowe (Bildungsbefőrderungswerk e.V. ŰAZ)  

we Frankfurcie nad Odrą oraz Centrum Szkolnictwa 

Wyższego OSZ Oder-Spree w Fürstenwalde. 

Uczestnicy wyjazdu, przedstawiciele: Kuratorium, szkół 

technicznych, WZDZ, OHP, mieli okazję zapoznać się z syste-

mem dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech. 

Spotkania umożliwiły również nawiązanie kontaktów i wy-

mianę doświadczeń w kwestiach dotyczących integracji 

społecznej i zawodowej młodzieży.  

      mg 

DIALOG 2.0 DLA LUDZI I INSTYTUCJI 

W trzecim kwartale 2021 roku rozpoczęły się dwa cykle 

działań projektu DIALOG 2.0. Ponad 20 osób z instytucji 

samorządowych rozpoczęło kursy językowe o różnym 

stopniu zaawansowania. Poprzez naukę online, władze 

gmin, pracownicy samorządów i Euyrroegionu podniosą 

swoje kompetencje językowe. Dodatkowo, odbyło się już  

5 z zaplanowanych 8 warsztatów interkulturowych. Organi-

zacje pozarządowe i społeczne, kluby sportowe, przedsta-

wiciele klubów seniora, szkół i przedszkoli, pracownicy gmin  

i powiatów poznają charakterystykę pracy w zespołach 

międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem różnic 

i specyfiki pracy polsko-niemieckiej.  

Wyjazd studyjny w ramach projektu Coaching Viadrina- nowe szanse 
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Euroregion PRO EUROPA VIADRINA gościł 3.09.2021 r.  

w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze, gdzie odbyła 

się polsko-niemiecka konferencja pn. Znajdź swoją szansę  

w Interreg 

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o tym, jak bardzo 

pieniądze unijne zmieniły pogranicze polsko-niemieckie  

i zastanawiali się nad przyszłością programu. 

Znajdz  swoją szansę w Interreg 
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23 lipca przedstawiciele gorzowskiego i frankfurckiego 

Biura Euroregionu uczestniczyli w spotkaniu z pracowni-

kami i ekspertami Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubuskiego -  Lubuskie w sprawie budowy systemu in-

formacji turystycznej rozwoju sieci ścieżek rowerowych. 

Jest nam niezmiernie miło, że prace rozpoczęte przez 

biuro i samorządy Euroregionu już ponad 20 lat temu 

mają ciąg dalszy. Program sieci szlaków rowerowych w 

Euroregionie powstał już w 2001 roku, później regular-

nie latami samorządy własnymi siłami, jak również przy 

pomocy środków zewnętrznych, rozwijały dodatkowe 

szlaki i ścieżki, jak choćby: 

- Trasa Rowerowa Warta-Noteć rozwijane przez Powiat 

Gorzowski oraz Gmina Zwierzyn - trasa od granicy przez 

wał wzdłuż Warty, Gorzów i Powiat Strzelecko-

Drezdenecki aż po Krzyż Wielkopolski gmina 

- Trasa Rowerowa Odra-Noteć połączona z powyższym 

szlakiem TRWN, rozwijany przez Gmina Skwierzyna 

- Wstęga Odry i Doliny Szlauby rozwijane we współpracy 

z  Gmina Cybinka  

Nie sposób nie wspomnieć przy tej okazji o Miasto  

i Gmina Sulęcin - miejscu, gdzie jak podaje PTTK, rozpo-

częła się polska historia wyznaczania szlaków rowero-

wych... Do dziś sztandarowym przykładem międzynaro-

dowych tras rowerowych jest trasa Sulęcin-Beeskow. 

Najnowszym dokumentem, który stał się inspiracją  

i fundamentem dla projektu Urzędu Marszałkowskiego, 

była Analiza sieci transportowej Odra-Nysa AVerON 

wraz z załącznikiem "Szlaki Turystyczne". 

Życzymy wszystkim rowerzystom, by toczące się prace 

zakończyły się rozwojem sieci ścieżek i szlaków, by po-

wstawały kolejne drogi i ścieżki rowerowe a samorzą-

dom: by dofinansowania na turystykę rowerową były 

coraz większe! 

   Do zobaczenia na szlaku!  

Spotkanie w sprawie budowy systemu informacji turystycznej rozwoju 
sieci s ciez ek rowerowych.  



EUROREGION PRO EUROPA VIADRINA 
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W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 30.08.2021 r.  

odbyła się uroczystość - podpisano porozumienie  

o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym 

pomiędzy Wojewodą Lubuskim a miastami na prawach 

powiatu Frankfurt nad Odrą i Cottbus, Powiatami Maer-

kisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neisse oraz Powiatem 

Goerlitz. 

Po długich negocjacjach porozumienie o współpracy 

zapewnia teraz podstawę prawną do transgranicznego 

ratowania pacjentów na obszarze przygranicznym. Usta-

lono między innymi przepisy dotyczące sposobu działań 

ratunkowych po drugiej stronie granicy, warunków dele-

gowania sił ratowniczych, szczegółów dotyczących 

kosztów operacji, wykorzystania sygnałów świetlnych  

i dźwiękowych oraz poprawy wzajemnej komunikacji 

poprzez wspólne szkolenia. 

To świetna wiadomość dla wszystkich mieszkańców  

i pacjentów, porozumienie ułatwi uzyskanie pomocy  

po obu stronach granicy. 

SPOTKANIE Z PANIĄ KURATOR EWĄ RAWĄ 

15 września 2021 r. mieliśmy okazję do spotkania z panią 

kurator Ewą Rawą i pracownikami Kuratorium - o dotych-

czasowej współpracy, między innymi przy projekcie  

DIALOG, oraz nowych możliwościach i przyszłości.  

 

 

Podpisanie porozumienia o wspo łpracy w sprawie transgranicznej 
słuz by  

POLSKO-NIEMIECKIE WARSZTATY „CELE I METODY 
DZIAŁANIA“ 

6.09.2021 r. w Collegium Polonicum w Słubicach  + online 

via ZOOM odbyły się warsztaty poświęcone celom  

i założeniom działań naszego Euroregionu. Wszystko  

to w związku z aktualizacją Koncepcji Rozwoju i Działania 

dla Euroregionu. 

 

 



Nabo r projekto w Polsko-Niemieckiej Wspo łpracy Młodziez y na rok 2021 

Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży ogłasza nabór projektów na rok 2020  

w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej. 

Kompletne i wypełnione wnioski oraz planowany  

program wymiany należy składać pocztą tradycyjną lub 

za pomocą formularzy online dostępnych  

na www.pnwm.org do biura Euroregionu do wyczerpania 

środków.   

Organizacje uprawnione do składania wniosków to m.in.: 

jednostki samorządu terytorialnego, szkoły (wszelkiego 

typu; uczniowie w wieku 12-26 lat), przedszkola, stowa-

rzyszenia. 

Jeżeli życzyliby sobie Państwo dodatkowych informacji, 

bądź przeprowadzenia szkolenia dotyczącego wniosko-

wania i rozliczania projektów w ramach Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla pracowników  

i innych osób zainteresowanych, prosimy o kontakt  

z Biurem Euroregionu pod numerem telefonu  

+48 95 7358447 wewnętrzny 38. 
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"Historyczne gotowanie" w Muzeum Lubuskie im. Jana 

Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim to projekt, który  

od lat jest realizowany w ramach Funduszu Małych  

Projektów we współpracy z VFBQ Bad Freienwalde e.V. 

Cieszymy się, że mogliśmy być  tam obecni i promować 

współpracę polsko-niemiecką 

Historyczne gotowanie  

REDAKCJA 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” zrzesza obecnie 28 gmin i 3 powiaty, które 

tworzą polską część Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA. Stowarzyszenie wspiera partnerstwa i współpracę 

polsko-niemiecką przyczyniającąc się do zrównoważonego rozwoju pogranicza. Dzięki zawiązanej sieci  

partnerstw tworzące Euroregion podmioty wspierają realizację wspólnych celów społecznych, gospodarczych, 

kulturalnych. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” to: Euroregion PRO EUROPA 

VIADRINA (strona polska); Jednostkę Centralną Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży; Fundusz Małych 

Projektów w ramach INTERREG VA. Więcej informacji można znaleźć na naszej Homepage. 
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