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Drodzy Czytelnicy,

rosyjska inwazja na Ukrainę jest dla nas wielkim 
wstrząsem. Wszystkie regiony Partnerstwa Odry 
wyrażają solidarność z zaatakowaną Ukrainą i na 
jej rzecz świadczą pomoc, która przybiera różne 
formy. Setki tysięcy Ukrainek i Ukraińców ucieka-
ją obecnie przed wojną i przemocą, wiele z nich 
do Polski i Niemiec. W takich czasach jak obecne, 
powszechnie znana prawda staje się więcej niż 
oczywista: w jedności siła, zwłaszcza w regionach 
przygranicznych, gdzie utrwalone na zdjęciach 
momenty wzajemnego wsparcia głęboko nas po-
ruszają.

W tym numerze naszego biuletynu wiele uwagi 
poświęcamy bliskiej wymianie w sytuacjach kry-
zysowych. Pandemia koronawirusa wymagała 
od nas w wielu kwestiach gruntownych przemy-
śleń i zainspirowała nas do znalezienia nowych 
rozwiązań. Dlatego też tym razem skupiamy się 
na Euroregionach położonych wzdłuż granicy 
polsko-niemieckiej i polsko-niemiecko-czeskiej. 
Zmiany zachodzą również na płaszczyźnie poli-
tycznej. Przyjrzymy się więc umowom koalicyjnym 
zawartym pod koniec ubiegłego roku w Berlinie i 
Schwerinie, w których partie rządzące zarówno na 
szczeblu federalnym, jak i krajowym zobowiązały 
się do rozszerzenia współpracy polsko-niemiec-
kiej. Jednocześnie nowe otwarcie po pandemii, 
które wreszcie wydaje się możliwe, powinniśmy 
wykorzystać do przygotowania się na przyszłe 
wyzwania: we wspólnym apelu strony wezwały 
do usunięcia luk w transgranicznym zarządzaniu 
kryzysowym. Nowości w tym wydaniu: studio MDR 
w Görlitz, wspólna inicjatywa na rzecz ochrony 
klimatu, współpraca między muzeami polsko-nie-
mieckimi i wiele innych. Polska i Niemcy współ-
działają na rzecz przyjaźni i pokoju w Europie. 

Życzę wszystkim przyjemnej lektury!
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W trakcie wyborów na szczeblu federalnym i krajowym w 2021 roku po-
wstały umowy koalicyjne, które mają znaczenie także dla stosunków polsko-
-niemieckich. Poza umowami nowego rządu federalnego SPD, Zielonych i 
FDP są to także traktaty przyjęte przez czerwono-zielono-czerwony Senat 
Berlina oraz czerwono-czerwony rząd kraju związkowego Meklemburgia-
-Pomorze Przednie. 

Rząd federalny angażuje się w działania NATO i kładzie nacisk na kulturę 
pamięci 
Umowa koalicyjna rządu federalnego odnosi się do Polski przede wszyst-
kim w kwestii polityki bezpieczeństwa: Rząd federalny po raz kolejny an-
gażuje się w działania na rzecz NATO, a co za tym idzie uwzględniania 
także polskich interesów w kontekście stosunków z Rosją. Ponadto opowia-
da się za zachowaniem lub przywróceniem swobody przemieszczania się 
i integralnością strefy Schengen, z wykluczeniem wprowadzania wyjątków 
bez konsultacji z partnerami europejskimi. Niemieckie projekty, takie jak 
wzmocnienie swobodnego przepływu edukacji i wprowadzenie europej-
skiego krajowego numeru ubezpieczenia, są również ważne dla Polski. 

Istotne znaczenie Polski podkreśla się również w dziedzinie kultury pamię-
ci. W tym kontekście należy promować prace i badania nad pamięcią, z 
uwzględnieniem szczególnej odpowiedzialności Niemiec wobec swoich 
europejskich sąsiadów, w tym Polski. Jednoznacznie potwierdzono uchwały 
Bundestagu o utworzeniu centrum dokumentacji „II wojna światowa i oku-
pacja niemiecka w Europie” oraz miejsca pamięci i spotkań upamiętnia-
jącego ofiary okupacji niemieckiej w Polsce i burzliwą historię stosunków 
polsko-niemieckich. Ponadto wskazano na potrzebę silniejszego promo-
wania działań podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, takich jak Pol-
sko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Na poziomie politycznym, poprzez 
organizację spotkania kanclerza Scholza, prezydenta Francji Macrona i 
prezydenta Polski Dudy w formacie Trójkąta Weimarskiego 8 lutego 2022 
r. w Berlinie, Niemcy zrealizowały pierwsze założenie umowy koalicyjnej, 

Nowe umowy koalicyjne na szczeblu federalnym i krajo-
wym wzmacniają współpracę polsko-niemiecką
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które brzmi jak następuje: „Ponadto realizujemy konkretne 
projekty w zakresie rozszerzonych formatów, takich jak Trój-
kąt Weimarski”. Istotny dla współpracy z Polską jest również 
punkt, w którym stwierdza się: „Wzmocnimy współpracę w 
obszarach przygranicznych, m.in. poprzez działalność do-
radców transgranicznych, rad regionalnych i przez klauzule 
eksperymentalne.”

Dokument koalicyjny przyjmuje bardziej krytyczny ton w kwe-
stii praworządności. Polska nie jest tu bezpośrednio wymie-
niona, ale w ostatnich miesiącach i latach kwestia ta stała 
się jednym z punktów spornych między UE a Polską. Komisja 
Europejska zostaje wezwana do bardziej konsekwentnego i 
szybszego wykorzystywania istniejących instrumentów doty-
czących praworządności w przypadku naruszeń. Rząd fede-
ralny „[..] wyrazi zgodę na propozycje Komisji Europejskiej 
w sprawie planów funduszu odbudowy, jeśli zostaną zapew-
nione warunki, takie jak niezawisłe sądownictwo”.

Partnerstwo-Odra: przykład współpracy z polskimi gmina-
mi, regionami i społeczeństwem obywatelskim 
W umowie koalicyjnej Senatu Berlina Polska jest kilkakrotnie 
wymieniana bezpośrednio w kontekście współpracy europej-
skiej. Poruszane są różne tematy, takie jak współpraca komu-
nalna, kultura, wymiana młodzieży, infrastruktura i transport. 
Znaczenie Partnerstwa-Odra jest podkreślane jako konkret-
ny przykład współpracy z polskimi gminami, regionami i spo-
łeczeństwem obywatelskim. Doceniono również współdzia-
łanie z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży i wyraźnie 
zaznaczono, że Polska jest postrzegana jako szczególnie 
ważny kraj partnerski w zakresie wymiany młodzieży. 

Wspomniano o różnych projektach infrastrukturalnych reali-
zowanych w ramach tzw. „Korytarzy innowacji”, które powin-
ny „strategicznie łączyć politykę gospodarczą, mobilności, 
energetyczną i ochrony klimatu, a także nowe modele ży-

Od ponad dwóch lat pandemia koronawirusa trzyma świat w 
napięciu. Zwłaszcza mieszkańcy regionów przygranicznych 
byli często szczególnie dotknięci wynikającymi z tego ogra-
niczeniami, które pojawiały się w ich krajach. Obostrzenia 
mające na celu opanowanie rozprzestrzeniania wirusa wie-
lokrotnie miały wpływ na ich pracę, edukację lub kontakty z 
rodziną i znajomymi – w tym na granicy polsko-niemieckiej. 

Z okazji przypadającej w ubiegłym roku 30. rocznicy pod-
pisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedz-

cia, pracy i nauki”. Realizacji tego celu ma służyć trwałe 
zapewnienie funkcjonowania Pociągu do Kultury między 
Wrocławiem a Berlinem oraz ogólna poprawa stanu tras ko-
lejowych między Polską i Niemcami. Ponadto Senat Berliński 
zobowiązał się do „występowania w obronie praw i ochrony 
osób ze społeczności LGBT na całym świecie [...], a zwłasz-
cza w obronie zagrożonych społeczności LGBT w Polsce i 
na Węgrzech”. 

Meklemburgia-Pomorze Przednie zacieśnia współpracę w 
szczecińskim regionie metropolitalnym 
Umowa koalicyjna rządu Meklemburgii-Pomorza Przed-
niego zawiera wiele odniesień do szczecińskiego regionu 
metropolitalnego i wyraźnie deklaruje chęć zwiększenia 
zaangażowania strony niemieckiej w tej aglomeracji. W tym 
kontekście koordynacja współpracy pomiędzy Meklembur-
gią-Pomorzem Przednim, Brandenburgią i Województwem 
Zachodniopomorskim ma być dalej promowana we wspól-
nym biurze ds. regionu metropolitalnego Szczecina. Obszar 
pomiędzy Berlinem a Szczecinem uznano za wyjątkowo 
atrakcyjny teren handlowo-przemysłowy, na którym mogły-
by powstać ekologiczne miejsca produkcyjne. Zakłada się 
również rozwój budownictwa mieszkaniowego w regionie. 

Współpraca i projekty realizowane poza szczecińskim re-
gionem metropolitalnym, które zgodnie z Umową koalicyjną 
mają być kontynuowane lub wzmacniane, to m.in. coroczny 
Dzień Polski, międzynarodowe wymiany studentów i młodzie-
ży oraz inicjatywy na rzecz wzajemnej nauki języków obcych. 

Ogólnie Umowa koalicyjna – podobnie jak umowy z Berlina 
i na szczeblu federalnym – wyraźnie pokazuje, że Polska jest 
postrzegana jako ważny partner Niemiec i że współpraca 
powinna być w przyszłości kontynuowana. 

Zarządzanie kryzysowe: Wspólny apel polsko-niemieckich regionów przygranicznych 

twie przedstawiciele gmin, miast, powiatów i regionów eu-
ropejskich z polsko-niemieckiego pogranicza zwrócili się 
z apelem do rządów obu krajów. Ścisła współpraca stale 
poprawia bezpieczeństwo obywateli, sprzyja wzajemnemu 
zrozumieniu, zmniejsza uprzedzenia i umożliwia spotkania 
na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej, lecz pomimo 
to pandemia koronawirusa ujawniła wiele słabych punktów. 
W otwartym apelu sygnatariusze przedstawili swój punkt wi-
dzenia na organizacyjne, finansowe i prawne ramy transgra-
nicznego zarządzania kryzysowego. Uczestnicy wezwali do 
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wypracowania wspólnego podejścia do działań związanych 
z pandemią z władzami regionalnymi i samorządowymi, aby 
w większym stopniu uwzględnić szczególną sytuację miesz-
kańców regionu przygranicznego. Mówiono również o two-
rzeniu oficjalnych, wielojęzycznych punktów kontaktowych i 
doradczych.  

Codzienny ruch graniczny 
Szczególnie dla osób, które regularnie przekraczają granicę 
ze względu na pracę, szkołę, studia lub z innych powodów, 
sytuacja była i nadal jest wyjątkowo trudna. Dotyczy to na 
przykład uczniów przygotowujących się do egzaminów koń-
cowych lub osób pracujących w sektorze medycznym. Aby 
poprawić ich sytuację w przypadku pojawienia się kolejnych 
kryzysów, należy – zgodnie z apelem – unikać zamykania 
granic i tworzyć wyjątki dla osób dojeżdżających do pracy. 
Ponadto w przyszłości władze powinny uznawać zaświad-
czenia o testach i szczepieniach wystawione w języku kraju 
sąsiadującego.  

Wspólne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i kwe-
stiach zdrowotnych 
Zdaniem apelujących, również w sektorze zdrowia koniecz-
na jest bardziej intensywna współpraca między oboma kra-
jami w celu ochrony mieszkańców obszaru przygranicznego. 
Potrzebna jest głębsza wymiana informacji między władza-
mi krajowymi, a także stworzenie organizacyjnych, finanso-
wych i prawnych warunków ramowych dla sprawnej współ-
pracy między szpitalami i służbami ratowniczymi – tylko w 
ten sposób można zapewnić ochronę mieszkańcom regionu 
przygranicznego. Kolejnym punktem jest zapotrzebowanie 
na wspólne plany zarządzania kryzysowego, które wzmac-
niają aktywność lokalnych władz administracyjnych i czynią 

je zdolnymi do działania w obecnej sytuacji pandemicznej. 

Współpraca transgraniczna 
Aby umożliwić realizację powyższych celów, uczestnicy 
apelu wezwali do wyniesienia współpracy na poziom bar-
dziej odporny na pojawianie się sytuacji kryzysowych. Na-
leży m.in. ułatwiać współpracę między władzami lokalnymi, 
wspierać transgraniczne świadczenie usług oraz korzystanie 
z unijnych instrumentów współpracy terytorialnej.  

Łącznie ponad 90 przedstawicieli polsko-niemieckiego po-
granicza poparło kluczowe punkty apelu z 15 i 16 czerwca 
2021 r. – w tym nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą René Wil-
ke oraz burmistrzowie pozostałych miast: Mariusz Olejniczak 
(Słubice), Fred Mahro (Guben), Bartłomiej Bartczak (Gubin), 
Octavian Ursu (Görlitz) i Rafał Gronicz (Zgorzelec). Cztery 
euroregiony reprezentowali: Michael Sack i Krzysztof Soska 
(Euroregion Pomerania), Rainer Schinkel i Jacek Wójcicki 
(Euroregion Viadrina), Harald Altekrüger i Czesław Fiedo-
rowicz (Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr) oraz Bernd Lange i 
Piotr Roman (Euroregion Neisse-Nisa-Nysa). Szczegółowe 
relacje dotyczące ich doświadczeń związanych z pandemią 
można znaleźć w głównym temacie tego numeru. 

W odpowiedzi na apel Ministerstwo Europy Kraju Związko-
wego Brandenburgia zorganizowało w styczniu br. konferen-
cję cyfrową pt. „Partnerstwo w dobie pandemii koronawi-
rusa – odporność na kryzys w polsko-niemieckim obszarze 
transgranicznym”. Celem konferencji było ograniczenie ne-
gatywnych skutków sytuacji kryzysowych dla mieszkańców 
regionów przygranicznych poprzez poprawę komunikacji 
między podmiotami państwowymi. 

Patrol kulturalny – Dziennik podróży dr Marii Wagińskiej-Marzec z Poznania

Jadąc dziś linią kolejową z Berlina do Poznania, mijamy 
miejsce, w którym rozpoczął się jeden z najczarniejszych 
rozdziałów niemieckiej historii – Operacja Polska 1938, 
podczas której tysiące polskich Żydów mieszkających na te-
renie Rzeszy Niemieckiej zostało wywiezionych pociągiem 
na granicę polsko-niemiecką i pozostawionych na pastwę 
losu na ziemi niczyjej. Na jakiś czas zostali przyjęci w pol-
skim mieście Zbąszyń (Bentschen). Polska Fundacja TRES, 
której siedziba znajduje się w Zbąszyniu, intensywnie zajmu-
je się historycznymi wydarzeniami w tym mieście i uczyniła 
je miejscem pamięci.

Dlatego 28 października w Zbąszyniu co roku odbywają się 
imprezy upamiętniające to historyczne wydarzenie. Hasło 
„Tag der offenen Arme” tłumaczone jako „Dzień Otwartych 
Ramion” nawiązuje do uczynności mieszkańców miasta i 
jego okolic w tamtym okresie. Dzięki staraniom historyków 
i osób zainteresowanych lokalną historią miejsce to nadal 
żyje i jest chętnie odwiedzane przez turystów.

Zainspirowany faktem, że w czasie pandemii koronawirusa 
wspólne wycieczki w miejskim krajobrazie były często jedy-
ną możliwością spotkania, zespół Pociągu do kultury Ber-

+ + + INFORMACJE Z REGIONÓW + + +
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W dniu 2 listopada 2021 roku Mitteldeutscher Rundfunk otwo-
rzył swoje pierwsze dwunarodowe studio w Görlitz. MDR roz-
szerza w ten sposób swoje zaangażowanie we współpracę 
ze stacjami radiowymi i telewizyjnymi w Europie Środkowej i 
Wschodniej oraz stwarza warunki dla nowego sposobu prze-
kazu informacji w obszarze transgranicznym. W realizacji pro-
jektu bierze udział polska stacja partnerska Radio Wrocław. 
Sandro Viroli, dyrektor państwowego centrum nadawczego 
MDR w Saksonii, wyjaśnia: „Już od dłuższego czasu rozma-
wialiśmy z kolegami z Radia Wrocław o pomyśle na stworze-
nie studia integracyjnego w Görlitz”. Początki sięgają cotygo-
dniowego formatu radiowego ‚Mensch Nachbar’.

Celem współpracy jest wykorzystanie różnych perspektyw 
reporterów z Polski i Niemiec w celu lepszego zrozumienia 
stanowisk poszczególnych stron. „Dzięki temu przekaz infor-
macji nie kończy się na granicy” - mówi Viroli. Marcin Rosiński, 
redaktor naczelny Radia Wrocław, podkreśla również: „Nasi 
słuchacze mieszkają po obu stronach granicy Nysy i nieza-
leżnie od narodowości często miewają podobne radości i 
smutki”.

Ścisła współpraca znajduje również odzwierciedlenie w pracy 

Otwarcie pierwszego dwunarodowego studia MDR w Görlitz

(od lewej do prawej) Zespół niemiecko-polski tworzący redakcję transgraniczną: 
Roman Nuck, Peggy Wolter, Klaudia Kandzia i Tomasz Sikora

Zbąszyń w Wielkopolsce – miejsce przesiąknięte historią, gdzie duch przeszłości 
unosi się w teraźniejszości

W ramach Kulturalnych wypadów, 9 listopada 2021 r., do-
kładnie w 83 rocznicę Nocy Kryształowej grupa około 30 
członków Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Berlin e.V. 
udała się do Zbąszynia. Głównym punktem programu był 
koncert Nadzieja w poczekalni, który odbył się w auli Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej im. S. Moniuszki. Motywem prze-
wodnim koncertu były fragmenty listów z „Ziemi niczyjej”, 
które 15-letnia wówczas Greta Schiffmann pisała do swo-
jego brata Salomona w okresie od maja do października 
1939 r. Listy przedstawiły kuratorki Pociągu do Kultury Ewa 
Stróżczyńska-Wille i Natalie Wasserman. Wspomnienia od-
dawały atmosferę i przeżycia młodej dziewczyny podczas 
pobytu w Zbąszyniu, jej nadzieje i rozczarowania związane z 
próbami opuszczenia miasta, ciągłym stanem oczekiwania, 
późniejszą tułaczką i strasznym losem jaki ją spotkał. Kon-
cert muzyczny przeplatany świadectwami był zwieńczeniem 
naszego przyjazdu do Zbąszynia i pokazał nam, jak ważny 
jest wkład, jaki kultura i dialog mogą wnieść w radzenie so-
bie z tragicznymi wydarzeniami w historii Europy.

zespołu redakcyjnego: W przyszłości Tomasz Sikora i Klaudia 
Kandzia będą co tydzień na przemian z kolegami z MDR Peg-
gy Wolter i Uwe Walterem raportować najnowsze wydarzenia 
z biura w Görlitz. Początkowo planowane są trzy do czterech 
wspólnych reportaży lub dyskusji tygodniowo dla danego 
programu radiowego, a w dalszej perspektywie – poszerzenie 
zakresu poruszanych tematów.

lin-Wrocław opracował nowy format: Kulturalne wypady 
(Kultur- StreifZüge), projekt dialogu między Berlinem, Wro-
cławiem, Poznaniem, Szczecinem, Zbąszyniem i Świnouj-
ściem. Projekt jest finansowany przez Departament Kultury 
i Europy Senatu Miasta Berlina. 
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Pierwsze EUWT na granicy polsko-niemieckiej

Geopark Łuk Mużakowa jest jednym z najważniejszych kra-
jobrazów geologicznych w Europie. Obejmuje on obszar 
ponad 580 km2 w krajach związkowych Brandenburgia i 
Saksonia po stronie niemieckiej oraz w Województwie Lu-
buskim po stronie polskiej. Po utworzeniu pierwszego pol-
sko-niemieckiego Europejskiego Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej (EUWT) następuje reorganizacja jego struktu-

ry. Jest to pierwsza tego typu sieć współpracy na polsko-
-niemieckim pograniczu. Głównym celem jest koordynacja, 
ułatwianie polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej, 
wspieranie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju 
Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa oraz wzmocnienie spój-
ności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europej-
skiej.  

Polska reprezentacja w Ugrupowaniu, oprócz Województwa 
Lubuskiego, to gminy: Brody, Łęknica, Przewóz, Trzebiel, Tu-
plice i Żary. Po stronie niemieckiej zaangażowane są gminy 
Neiße-Malxetal i Felixsee oraz powiat Spree-Neiße z Bran-
denburgii, a także Gmina Gablenz, Miasto Weißwasser i Po-
wiat Görlitz z Saksonii.

Pierwsze spotkanie 14 członków odbyło się 10 stycznia 2022 
r. w Klein Kölzig (Brandenburgia), oficjalnej siedzibie EUWT. 
Pierwszym przewodniczącym zgromadzenia został wybrany 
Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Ję-
drzejczak, a jego zastępcą burmistrz Weißwasser Torsten 
Pötzsch. Pierwsze uchwały dotyczyły planu gospodarczego, 
ogłoszeń o pracę w dyrekcji oraz upoważnień do zawierania 
umów. 

Geoparku Łuk Mużakowa z lotu ptaka

W hanzeatyckim mieście Anklam kościół pw. Św. Mikołaja 
przebudowywany jest obecnie na „IKAREUM – Lilienthal Fli-
ght Museum”. Prawie 750-letni kościół będący symbolem 
miasta zostanie przekształcony w muzeum ku czci między-
narodowego pioniera lotnictwa Otto Lilienthala. To właśnie 
w tym kościele odbył się chrzest zmarłego w 1896 roku Li-
lienthala. Pod koniec II wojny światowej został on zniszczony 
aż do fundamentów i przez kolejne 50 lat był ruiną. 

Oprócz licznych darowizn oraz mniejszych i większych dota-
cji pozyskiwanych na konserwację ruin kościoła, rząd fede-
ralny oraz kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przed-
nie przekazują na rekonstrukcję wnętrza kościoła zgodnie 
ze wskazówkami konserwatora zabytków trzy miliony euro. 
Ponadto w ramach pomocy finansowej kraj związkowy Me-
klemburgia-Pomorze Przednie przeznaczył prawie sześć 
milionów euro na budowę Regionalnego Centrum Informa-
cji i Turystyki (RITZ). 

IKAREUM w Anklam: Współpraca transgraniczna między polskimi i niemieckimi muzeami

Spojrzenie w przyszłość: Tak może wyglądać w przyszłości kościół pw. św. Mikołaja 
w Anklam. 
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Odra łączy – kraje, ludzi, kultury i społeczności. Dobre funk-
cjonowanie współpracy transgranicznej wymaga aktywnego 
zaangażowania. Wzdłuż Odry i Nysy cztery Euroregiony re-
alizują ten cel: Pomerania, Sprewa-Nysa-Bóbr, PRO EURO-
PA VIADRINA w polsko-niemieckim obszarze powiązań oraz 
Neisse-Nisa-Nysa, z uwzględnieniem sąsiadujących Czech. 
Od lat 90. Euroregiony te starają się organizować wspól-
ne inicjatywy i opowiadają się za zrównoważonym rozwo-
jem regionów oraz zbliżeniem stron. Każdy z Euroregionów 
został utworzony zarówno przez stowarzyszenie polskie jak 
i niemieckie, a w przypadku Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 
także przez stowarzyszenie czeskie. Od tego czasu działają 
one jako tzw. stowarzyszenia patronackie, dzięki czemu Eu-
roregiony w danym kraju otrzymują osobowość prawną, a 
tym samym możliwość podejmowania działań.

Euroregiony jako centralni partnerzy kontaktu na miejscu
Nie tylko ze względu na swoje położenie w sercu Europy po-
granicze polsko-niemieckie stanowi centralny punkt procesu 
integracji europejskiej. Tutaj zbliżenie Europy Wschodniej i 
Zachodniej już przynosi trwałe efekty: miasta, gminy, uniwer-
sytety, szkoły i stowarzyszenia od wielu lat z powodzeniem 
współpracują ze sobą, a wiele różnych projektów jest pla-
nowanych i realizowanych ponad granicami. Nie oznacza 
to jednak braku wyzwań – granica polsko-niemiecka jest 
przecież nadal gojącą się blizną historii i „twardą granicą 
językową”. Również systemy polityczne i siła ekonomiczna 
obu krajów są różne. Głównym celem Euroregionów jest po-
moc w przezwyciężaniu takich problemów regionów przy-
granicznych, rozwijanie tożsamości regionalnej, łączenie 
Polaków i Niemców we wspólny region gospodarczy, w któ-
rym panują lepsze, a przede wszystkim równe warunki życia, 
a także wspieranie obywateli i pośrednie działania na ich 

rzecz. Euroregiony tworzą transgraniczne obszary objęte 
pomocą dla gmin i organizacji pozarządowych. Zapewniają 
one możliwość łączenia krajowych lokalizacji peryferyjnych 
– tj. gmin, które nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie 
centrów gospodarczych – i stworzenia w ten sposób sieci w 
głębi kraju. Nawet jeśli regiony przygraniczne niekoniecznie 
decydują o „wielkiej polityce”, to często są pierwszym punk-
tem kontaktu dla swoich mieszkańców w wielu sprawach.

Euroregiony jako proeuropejski „głos z regionów przygra-
nicznych”
Od momentu powstania polsko-niemieckie Euroregiony 
są godnymi zaufania partnerami nie tylko dla rządów kra-
jowych Polski i Niemiec, ale także dla niemieckich krajów 
związkowych i polskich województw położonych wzdłuż gra-
nicy polsko-niemieckiej. Świadczy o tym ostatnie 30 lat uda-
nej współpracy transgranicznej.

Zasadniczą rolę odgrywa podtrzymywanie zaufania, dalszy 
rozwój dotychczasowych osiągnięć oraz ciągłość warunków 
ramowych. Euroregiony reprezentują interesy polsko-nie-
mieckiego pogranicza zgodnie z zasadą oddolną i wno-
szą transgraniczną perspektywę 360 stopni, legitymizowa-
ną silnym mandatem powiatów, (bezpowiatowych) miast, 
gmin i urzędów, ale umacnianą także poprzez gospodar-
kę, społeczeństwo, organizacje ekologiczne i świat nauki 
z obu krajów. W celu rozwiązywania problemów regionów 
przygranicznych i proponowania rozwiązań Euroregiony są 
reprezentowane w Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządo-
wej ds. Współpracy Regionalnej i Transgranicznej. Uczest-
niczą także w pracach komitetów, grup roboczych i różnych 
organów. 

Istotnym elementem przebudowy kościoła jest projekt „Hi-
storia techniki na Pomorzu – współpraca transgraniczna 
między muzeami w Anklam i Szczecinie”, współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach programu Interreg 5a. W 
ramach projektu prowadzone są prace nad udostępnie-
niem głównej nawy kościoła. Oba miasta przygraniczne 
utrzymują bliskie stosunki partnerskie od lat 90. XX wieku. 

W celu pogłębienia doświadczenia wspólnego dziedzic-
twa przyrodniczego i kulturowego na polsko-niemieckim 
pograniczu, Muzeum Techniki i Komunikacji (MTK) w Szcze-

cinie otwiera „Eksperymentarium”, a Muzeum Otto Lilien-
thala (OLM) w Anklam „Laboratorium Lilienthala” jako po-
zaszkolne miejsca nauki. Dwujęzyczne koncepcje edukacji 
muzealnej i imprezy transgraniczne mają wzmocnić więź 
polsko-niemiecką na płaszczyźnie zawodowej, kulturalnej i 
turystycznej. Stale rozwijana jest również współpraca obu 
muzeów w zakresie organizacji stałych imprez. W ten spo-
sób zakrojony na szeroką skalę projekt „IKAREUM” w regio-
nie przygranicznym Pomorza przyczyni się do pogłębienia 
bogatej wymiany kulturalnej między Polską a Niemcami. 

+ + + TEMAT WYDANIA: EUROREGIONY BUDUJĄ MOSTY + + +
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1,5 mln osób.

Główne zadania – informacja i komunikacja
Euroregiony, jako lokalne punkty kontaktowe, chcą spełniać 
między innymi rolę sieci informacyjnych. Poza własnymi kom-
petencjami i know-how gromadzą one także kompetencje i 
wiedzę niezliczonych podmiotów ze swojego obszaru dzia-
łania. Pomaga to w zapewnieniu komunikacji transgranicz-
nej z wykorzystaniem wiarygodnych informacji i dostępnej 
wiedzy. W tym celu Euroregiony chciałyby przekształcić się 
w ogólnokrajową instytucję usługowo-doradczą – na przy-
kład poprzez tworzenie transgranicznych punktów informa-
cyjnych, które już od dziesięcioleci z powodzeniem spełniają 
taką rolę na granicach zachodnioeuropejskich. 

W jaki sposób zatem Euroregiony wspierają mieszkańców 
regionów? Odbywa się to m.in. poprzez aktywny udział w 
różnych gremiach zajmujących się współpracą polsko-nie-
miecką i innymi sprawami unijnymi. Oprócz tego rodzaju 
działań Euroregiony oferują różne możliwości finansowania, 
na przykład dla klubów, stowarzyszeń, przedszkoli i szkół, w 
celu wspierania wymiany międzynarodowej. Źródłami finan-
sowania są m.in. unijny program „Europejska Współpraca 
Terytorialna” – INTERREG A / współpraca transgraniczna 
oraz środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
(PNWM). Jest ona reprezentowana we wszystkich czterech 
polsko-niemieckich Euroregionach i promuje wymianę mło-
dzieży zarówno szkolnej, jak i pozaszkolnej, realizując rocz-
nie około 500 projektów. Proeuropejskie zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego zostało zintensyfikowane 

Most zwodzony w Wieck, Greifswald, Meklemburgia-Pomorze Przednie

Na uwagę zasługuje również kom-
ponent europejski, który Eurore-
giony zawierają nie tylko w swojej 
nazwie: dzięki swojej polityce fi-
nansowania Unia Europejska przy-
czyniła się do połączenia regionów 
położonych wzdłuż granicy polsko-
-niemieckiej i przyspieszenia ich 
współpracy transgranicznej. 

Cztery Euroregiony
Euroregion Pomerania jest poło-
żony na północnym wschodzie. 
Współpraca tego Euroregionu ba-
zuje na traktacie między Polską a 
Niemcami podpisanym w Szczeci-
nie 15 grudnia 1995 r. W między-
czasie w projekcie brał udział także 
szwedzki partner, Stowarzyszenie 
Gmin Skanii. Obecnie region ten 
rozciąga się „jedynie” wzdłuż 189 km granicy polsko-nie-
mieckiej. Obejmuje on obszar województwa zachodniopo-
morskiego w północno-zachodniej Polsce oraz powiaty i 
miasta w północno-wschodnich Niemczech. Z powierzchnią 
ok. 40 tys. km² i ok. 2,7 mln mieszkańców Pomerania jest 
największym z polsko-niemieckich Euroregionów.

Na południe od Euroregionu Pomerania znajduje się Eurore-
gion PRO EUROPA VIADRINA. Częściowo obejmuje obszar 
Brandenburgii po stronie niemieckiej i województwa lubu-
skiego po stronie polskiej. Zamieszkuje go ponad 815 000 
mieszkańców na łącznej powierzchni 10 300 km². 

Nazwa Euroregionu Sprewa, Nysa i Bóbr została utworzona 
przed prawie 30 laty od nazwy tych trzech rzek przepływa-
jących przez polskie i niemieckie Łużyce. Traktat założyciel-
ski został podpisany 21 września 1993 roku. Od tego czasu 
Euroregion ten angażuje się w poprawę współpracy polsko-
-niemieckiej na południowym pograniczu Brandenburgii i w 
południowej części województwa lubuskiego. Około 220 tys. 
mieszkańców niemieckiej części Euroregionu zamieszkuje 
obszar o powierzchni około 1800 km², natomiast około 640 
tys. mieszkańców Polski zamieszkuje obszar o powierzchni 
około 7950 km². Biura Euroregionu znajdują się w Guben i 
Gubinie.

Południową część obszaru przygranicznego zajmuje Euro-
region Neisse-Nisa-Nysa. Obejmuje on nie tylko część Sak-
sonii i Dolnego Śląska, ale także czeskie regiony Liberecký i 
Ústecký kraj. Na powierzchni ok. 11 300 km² mieszka ponad 
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także w dwóch ośrodkach, tak 
zwanych EUROPE DIRECTs. 
Znajdują się one w odpowied-
nich biurach PRO EUROPA 
VIADRINA we Frankfurcie nad 
Odrą oraz Euroregionu Spre-
wa-Nysa-Bóbr w Guben. EU-
ROPE DIRECT należą do sieci 
lokalnych ośrodków informacyj-
nych i doradczych Unii Europej-
skiej.

Za pośrednictwem eurore-
gionalnych Funduszy Małych 
Projektów Euroregiony wspie-
rają również tzw. projekty typu 
people-to-people. Jest to pro-
gram tysięcy małych projektów 
spotkań, które budują wzajem-
ne zaufanie między Polakami 
i Niemcami oraz tworzą podstawy do dalszej współpracy, 
np. poprzez projekty inwestycyjne. Euroregiony podejmują 
decyzje o przyznawaniu środków finansowych z Funduszy 
Małych Projektów – od dostarczania informacji i bezpośred-
niego doradztwa po zatwierdzanie i wypłacanie środków 
oraz weryfikację dowodów. W Euroregionie Pomerania bez-
pośrednie spotkania z obywatelami i przedsiębiorcami od-
bywają się na przykład w centrum kontaktowo-doradczym 
w Löcknitz oraz w licznych centrach usługowo-doradczych 
(CUD). Te ostatnie reprezentowane są łącznie w dziesięciu 
lokalizacjach w Polsce i Niemczech. Podobne działania po-
dejmuje Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr. W ramach projektu 
„Stosunki współpracy” zwraca się w szczególności do pod-
miotów, które po raz pierwszy nawiązują współpracę trans-
graniczną lub które chcą zmieniać dotychczasową współ-
pracę. W tym celu Euroregion oferuje konsultacje, warsztaty 
i wymiany partnerskie. Na podobnych zasadach w Euro-
regionie PRO EUROPA VIADRINA realizowany jest projekt 
„Coaching VIADRINA”, którego celem jest inicjowanie no-
wych partnerstw, ale także podtrzymywanie i rozwijanie już 
istniejących. Strategia Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa z jego 
głównymi założeniami i priorytetami dla pracy wewnętrznej, 
dla grup roboczych oraz dla dalszych działań i projektów 
została sformułowana w tzw. dokumencie działania, który 
został uzgodniony trójstronnie ze wszystkimi uczestnikami i 
zatwierdzony przez prezydium Euroregionu.  Obecnie duży 
projekt Interreg „Poprawa współpracy instytucjonalnej w 
Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa” służy dalszemu rozwojo-
wi, kontynuacji i dostosowaniu do okresu 2021-2027 (per-
spektywa 2030). Projekt ma na celu wsparcie prac podczas 

warsztatów trójnarodowych grup eksperckich w wielu dzie-
dzinach tematycznych, takich jak transport, gospodarka i tu-
rystyka, ochrona środowiska i klimatu, energia, zarządzanie 
ryzykiem, kultura, edukacja i wiedza.

Pandemia koronawirusa ujawnia słabe punkty
Mimo wielu sukcesów, sytuacja związana z kryzysem spowo-
dowanym pandemią koronawirusa ukazała także Euroregio-
nom, gdzie znajdują się słabe punkty wspólnej pracy i życia 
w polsko-niemieckim obszarze powiązań. Na to wszystko, 
co przez wielu postrzegane jest jako europejski standard, 
trzeba codziennie ciężko pracować. Nie ma ogólnounijne-
go planu pandemicznego, który regulowałby politykę zdro-
wotną. Dotyczy to także poszczególnych krajów: kwestie 
związane ze zdrowiem są sprawą państwową lub należą do 
kompetencji województw. Regiony przygraniczne skarżą się, 
że na szczeblu rządowym są traktowane jako „nieznaczna 
część społeczeństwa”. Mimo to regiony dwunarodowe po-
siadają własną, owocną dynamikę rozwoju, która wyraźnie 
pokazuje: region przygraniczny jest także obszarem gospo-
darczym, którego nie da się zamknąć w krótkim czasie.

Aby zaoferować pomoc na poziomie regionu, Euroregion 
Pomerania ogłosił w ramach Funduszu Małych Projektów 
„Nabór specjalny COVID-19”. Jego celem było wyłonienie 
projektów, które ograniczają następstwa pandemii poprzez 
opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju 
współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu, opraco-
wują transgraniczne działania zmierzające do zwalczania 
koronawirusa lub mogą być przypisane do projektu mode-

Stoisko informacyjne Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr na temat promocji zdrowia w Brandenburgii
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lowego w zakresie zdalnej edukacji. Dzięki temu samorządy 
lokalne i szpitale mogły m.in. zakupić środki ochrony indywi-
dualnej i testy. Szkoły, przedszkola i instytucje kultury mogły 
starać się o środki na komunikację i naukę zdalną. Od maja 
2020 r. do grudnia 2021 r. zatwierdzono 172 projekty, w tym 
64 po stronie niemieckiej i 108 po stronie polskiej. Jednym 
z przykładów w dziedzinie edukacji jest projekt szkół part-
nerskich z powiatów Pomorze Przednie-Greifswald i miasta 
Police w Polsce pt.: „Transgraniczna edukacja online szkół 
partnerskich z Löcknitz i Polic”. Celem projektu jest umożli-
wienie uczniom gimnazjum w Löcknitz, do którego uczęszcza 
również wiele dzieci z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasie-
wicza w Policach, udziału w lekcjach online.

W Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr grupa robocza ds. zdro-
wia odgrywa główną rolę w projekcie INTERREG „DIALOG”. 
Od czasu jej powołania w 2017 r. przekształciła się w aktyw-
ną polsko-niemiecką platformę wymiany w zakresie wszyst-
kich zagadnień związanych z ochroną zdrowia i zajmuje się 
szerokim wachlarzem tematów zdrowotnych. Nie ulega wąt-
pliwości, że w ostatnim czasie pandemia COVID 19 również 
wpłynęła na dyskurs tego gremium, który będzie kontynu-
owany w ramach projektu „DIALOG 2.0”.

Co poza pandemią?
Równolegle do pandemii COVID 19, na granicę polsko-nie-
miecką dotarł również afrykański pomór świń. Sytuacja ta 
ujawniła wiele luk w zasadach komunikacji transgranicznej 
oraz w zarządzaniu informacją i wiedzą. Euroregion PRO 

EUROPA VIADRINA, podejmując 
się roli doradcy transgraniczne-
go, zainicjował dialog między 
polskimi i niemieckimi ekspertami 
oraz odpowiedzialnymi władzami 
z Brandenburgii i województwa 
lubuskiego. Umożliwiło to regu-
larną wymianę informacji na te-
mat środków zapobiegawczych 
i działań w walce z afrykańskim 
pomorem świń jako wyzwaniem 
o charakterze transgranicznym. 
Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr 
prowadzi stały dialog z lekarzami 
weterynarii, m.in. na temat chorób 
zwierząt i bezpieczeństwa żywno-
ści. Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 
oferuje swoją platformę wymiany i 
wspiera odpowiednie projekty po-
przez Fundusz Małych Projektów.

Oczywiście wiele osób w regio-
nach przygranicznych zajmuje się również kwestiami zwią-
zanymi z mieszkaniem, życiem i pracą na terenach przy-
granicznych. Także w tym zakresie Euroregiony pełnią rolę 
ośrodków informacyjnych i doradczych. 

Euroregiony działają ramię w ramię
Każdy z polsko-niemieckich Euroregionów posiada wielo-
letnie doświadczenie we współpracy transgranicznej oraz 
rozbudowaną sieć partnerów o zróżnicowanych kompeten-
cjach. Od momentu powstania wszystkie cztery polsko-nie-
mieckie Euroregiony działają ramię w ramię, uzupełniając 
się i wspierając wzajemnie oraz tworząc silną sieć transgra-
niczną wzdłuż granicy polsko-niemieckiej – dbając przy tym 
o zachowanie swojej tożsamości euroregionalnej i własnej 
specyfiki.

+ + + TEMAT WYDANIA: EUROREGIONY BUDUJĄ MOSTY + + +

Więcej informacji o Euroregionach i ich działalności 
można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych 
regionów: 

https://www.euroregion-viadrina.de/?lang=pl

https://www.euroregion-neisse.de/pl/ 

https://www.pomerania.net/pl/ 

https://euroregion-snb.de/68/startseite

Bezpośrednio nad szczytem góry Lausche przebiega granica między Saksonią a Czechami, po prawej stronie zdję-
cia – granica z Polską.
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Dzięki programowi badawczemu „Modelowe przedsięwzię-
cie ładu przestrzennego” (MORO) federalne planowanie 
przestrzenne dostarcza impulsów do praktycznego testowa-
nia i wdrażania innowacyjnych podejść do planowania prze-
strzennego w regionach. W poprzedniej kadencji za realiza-
cję programu odpowiedzialne było Federalne Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Kraju (BMI), obecnie 
jest to Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast 
i Budownictwa (BMWSB). Program MORO jest nadzorowany 
pod względem naukowym i organizacyjnym przez Federalny 
Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR) Fe-
deralnego Urzędu Budownictwa i Ładu Przestrzennego (BBR).

Na Odrze i Nysie Łużyckiej szczególnie interesujące są te 
struktury i procesy, które służą realizacji przyjętej w 2016 
roku Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckie-
go obszaru powiązań – Wizja 2030 (GZK 2030). Z dwunastu 
wniosków, które wpłynęły w styczniu 2021 r. w ramach progra-
mu MORO „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim 
obszarze powiązań”, do dofinansowania i wsparcia wybrano 
pięć projektów.

„Trzy kraje – jedna przyszłość – współpraca w polsko-nie-
miecko-czeskim obszarze powiązań”
Partnerzy: Powiat Görlitz, Powiat Zgorzelec, Instytut Rozwoju 
Terytorialnego we Wrocławiu 
Cel: Utworzenie stałych struktur współpracy w trójkącie gra-
nicznym Niemcy-Polska-Czechy

„Elementy kluczowe transgranicznego rozwoju miast w Eu-
ropejskim Dwumieście Frankfurt nad Odrą i Słubice”
Partnerzy: Miasto Frankfurt nad Odrą, Gmina Słubice 
Cel: Zintegrowany wspólny rozwój miast z uwzględnieniem 
intensywnego zaangażowania obywateli 

„ITF DE-PL – atrakcyjna oferta zintegrowanego transgra-
nicznego taktowanego transportu publicznego“ 
Partnerzy: Górnołużycko-Dolnośląski Celowy Związek Komu-
nikacyjny, Stowarzyszenie Pasażerów PRO BAHN e.V., Stowa-
rzyszenie Polsko-Niemiecka Kolej Pasażerska 
Cel: Poprawa koordynacji rozkładów jazdy i sieci kolejowych 
przewozów pasażerskich między Niemcami a Polską

„Dwa kraje. Dwa miasta. Jedna przyszłość.”
Partnerzy: Miasto Seelow, Miasto Kostrzyn nad Odrą
Cel: Opracowanie we współpracy z zainteresowanymi stro-
nami i zewnętrznymi ekspertami strategii i środków służących 
zachowaniu funkcji śródmieścia

Tworzenie i zagospodarowanie przestrzeni: Aktualizacja inicjatyw MORO

„Masterplan Grenzlinie – Koncepcja ramowa – Linia gra-
niczna“
Partnerzy: Gmina Ostseebad Heringsdorf, Miasto Świnouj-
ście 
Cel: Wspólne zagospodarowanie pasa granicznego pomię-
dzy plażą Morza Bałtyckiego a przystankiem Uznam (Use-
dom Bäderbahn) przy głównej drodze łączącej obie gminy. 
W związku z decyzją rady gminy Ostseebad Heringsdorf z 
dnia 16 grudnia 2021 roku projekt na razie nie będzie konty-
nuowany.

Działania podjęte od momentu inauguracji projektu w maju 
2021 roku zostały zaprezentowane przez partnerów projektu 
podczas warsztatów dnia 14 grudnia 2021 roku.

Podczas kilku wspólnych wydarzeń we Frankfurcie nad Odrą 
i Słubicach zostały położone podwaliny do wspólnego roz-
woju miast i mobilizacji części społeczeństwa. Efektem tych 
działań jest również oświetlenie mostu miejskiego na Odrze 
we wspólnych barwach (patrz zdjęcie). Raport miast Seelow 
i Kostrzyn nad Odrą spotkał się z dużym odzewem, szczegól-
nie ze względu na zaprezentowan Laboratoria Rozwiązań 
(Solution Labs), w ramach których studenci różnych kierunków 
poświęcają uwagę wyzwaniom małego miasta i opracowują 
nowe interdyscyplinarne podejścia. Projekt ITF DE-PL ujawnia 
również potencjał znacznej poprawy w tym obszarze powią-
zań, o ile uda się zmotywować odpowiednie podmioty do lep-
szej koordynacji ich zakresu działań. Projekt „Trzy kraje - jed-
na przyszłość” nabiera tempa po zawarciu w lipcu 2021 roku 
umowy o współpracy z Euroregionem Nysa i na podstawie 
kompleksowej analizy dokumentów planistycznych i strate-
gicznych wszystkich trzech partnerów.

Uroczysta inauguracja oświetlenia mostu miejskiego w dniu 2 listopada 2021 roku.



11

NEWSLETTER 1/2022 zur  
PARTNERSTWO-ODRA

+ + + CO NOWEGO W PROJEKTACH + + + 

Po chwilowym zawieszeniu lub opóźnieniu niektórych inicja-
tyw spowodowanym wybuchem pandemii, współpraca pol-
sko-niemiecka na licznych szlakach kolejowych ponownie 
nabiera tempa. Berlin, Brandenburgia i Lubuskie wystąpiły 
we wrześniu 2021 r. z inicjatywą włączenia połączenia ko-
lejowego Berlin – Kostrzyn – Bydgoszcz do uzupełniającej 
transeuropejskiej sieci transportowej. Jej celem jest wyko-
rzystanie nowych instrumentów finansowych Unii Europej-
skiej do rozbudowy trasy długodystansowej w korytarzu Mo-
rze Północne – Morze Bałtyckie. 

Dzięki wsparciu Izby Przemysłowo-Handlowej Wschodniej 
Brandenburgii oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego udało się doprowadzić do ponownego spotkania 
Okrągłego Stołu Komunikacyjnego Partnerstwa Odry w dniu 
5 grudnia 2021 r. Tematy dotyczyły m.in. wyzwań związanych 
z zakupem pojazdów po zakończeniu elektryfikacji oraz roz-
budowy linii dwutorowej Berlin – Szczecin 2026. Ponadto Rail-
BLu zaprezentowano jako polsko-niemiecki projekt INTERRE-

Modelowy Region Energii Odnawialnej – wiele osób koja-
rzy go zapewne z wielkimi turbinami wiatrowymi i polami 
pełnymi paneli słonecznych. Jednak rzeczywistość w finan-
sowanym przez UE projekcie „Modelowy Region Energii 
Odnawialnej Wysp Uznam i Wolin” (MoRE) jest inna: Ce-
lem polsko-niemieckiego projektu jest wprawdzie znaczne 
zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, nie jest to 
jednak klasyczny projekt infrastrukturalny. Chodzi raczej o 
wymianę transgraniczną, rozwój pomysłów i planowanie 
wdrażania i wspierania działań społeczności wyspiarskich 
na rzecz ochrony klimatu. Projekt został zainicjowany przez 
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa 
Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Partnerem odpowie-
dzialnym po stronie niemieckiej jest Ministerstwo Gospodar-
ki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Kraju Związkowego Me-
klemburgia – Pomorze Przednie.

W ramach projektu MoRE wyróżniamy trzy obszary. Oprócz 
stworzenia (1) energetycznego portretu regionu, (2) należy 
zaangażować i zachęcić zainteresowane strony do udziału 
w warsztatach, wizytach studyjnych i wydarzeniach publicz-
nych. Ponadto (3) należy zapewnić trwałe zakotwiczenie 
regionu modelowego. Ma to być możliwe zarówno dzięki 

Współpraca polsko-niemiecka ponownie nabiera tempa 

Działania wysp Uznam i Wolin pod szyldem współpracy transgranicznej na rzecz ochrony klimatu 

G-A. W perspektywie długoterminowej dzięki RailBLu oferta 
mobilności w lokalnym kolejowym transporcie pasażerskim w 
regionie  ma ulec znaczącej poprawie. Partnerami projektu 
RailBLu są Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 
Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Regionalnego Kraju 
Związkowego Brandenburgia oraz Związek Komunikacyjny 
Berlin-Brandenburgia (VBB GmbH). 

Następnie w dniu 21 grudnia odbyło się posiedzenie Polsko-
Niemieckiej Komisji Międzyrządowej, na którym zaprezento-
wano projekt nowej, cyfrowej polsko-niemieckiej mapy infra-
struktury kolejowej. 4 kwietnia 2022 r. można było nadrobić 
specjalną podróż pociągiem na pierwsze posiedzenie Grupy 
Roboczej Transport  Komitetu  ds.  Współpracy Transgranicz-
nej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej  w Zielonej 
Górze. Oprócz stowarzyszeń przewozów pasażerskich  oraz 
przedstawicieli gospodarki i władz lokalnych, w wycieczce 
szlakiem przez Gubin i Krosno, który wciąż jest nieczynny, 
wziął także udział poseł ambasady RP Robert Filipczak. 

podpisaniu przez partnerów projektu wspólnej deklaracji 
zamykającej projekt w czerwcu 2022 r., jak i dzięki wdroże-
niu propozycji zawartych w dokumentach dotyczących stra-
tegii i polityki planowania przestrzennego.

Wiele celów pośrednich zostało już osiągniętych od momen-
tu wirtualnego otwarcia projektu w marcu 2021 r. lub jest w 
trakcie realizacji. Na przykład w ramach różnych warsztatów 
branżowych poświęconych zagadnieniom mobilności, tury-
styki i zaopatrzenia w ciepło/energię elektryczną przepro-
wadzono ożywioną dyskusję z zainteresowanymi stronami. 
Oprócz możliwości współpracy transgranicznej w dziedzi-
nie energii i ochrony klimatu, omówiono szanse i wyzwania 
związane z redukcją emisji CO2 w gospodarce i lokalnym 
zaopatrzeniem w energię, a także wypracowaniem wspólnej 

„zielonej” marki dla turystyki. 

Przygotowano również analizy dotyczące rozwoju infra-
struktury ładowania pojazdów elektrycznych, które mają na 
celu zapewnienie niemieckim i polskim gminom konkretnej 
pomocy w tworzeniu infrastruktury ładowania w przestrzeni 
publicznej i prywatnej wraz z zaleceniami dotyczącymi lo-
kalizacji 
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Czy wiesz, że? Partnerstwo Odra jest również aktywne na 
Twitterze i Facebooku!

Z niecierpliwością czekamy na możliwość wymiany po-
glądów z Państwem za pośrednictwem naszych profili:

Kod QR Twitter:

Kod QR Facebook:

Co roku 9 maja jest świętem Unii Europejskiej: Obchodzimy 
Dzień Europy, czyli dzień ścisłej współpracy transnarodowej. 
Idea tej formy współpracy politycznej ma swoje początki w 
Deklaracji Schumana, w której Robert Schuman, francuski 
premier, a później przewodniczący Parlamentu Europej-
skiego, przedstawił w 1950 r. formacyjną wizję Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS).

Tegoroczne obchody odbędą się jednak już 7 maja w Guben 
i Gubinie. Polsko-niemieckie dwumiasto w Brandenburgii i 
Lubuskiem jest doskonałym przykładem udanej przyjaźni 
międzynarodowej i wymiany transgranicznej w ramach licz-
nych projektów unijnych. Organizatorami Festiwalu Europy 
są burmistrzowie obu miast, sieci informacyjne UE w Guben 
i Zielonej Górze, regionalne przedstawicielstwo Komisji Eu-
ropejskiej oraz biuro regionalne Parlamentu Europejskiego 
we Wrocławiu.

Dzień Europy w regionie Odry:  
9 maja w Guben i Gubinie

← Dostęp tutaj!

https://twitter.com/OderOdra

← Dostęp tutaj! 
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-Odra-104508725340504
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