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W celu rozwljania paftnerstwa pomiedzy miastami Cottbus i zielona Göra do
wrzeSnia 2Ol2 r. zostan4 zrealizowane nastepujace zarniev,er:ia:

> Projekty, ld6re maja zostae sfuransowane z pmgrzrmu UE Eumpejskiej
Wspölpncy Transgranicznej do 2013 r. beda na zasadach partnerskich
przygotorÄTwane
i realizowane.
Sa to aktualnie:
o
.
.

drogi rowerowej Zielona cörä - Gubin - I etap"
"Budowa
Beneficjent wiodacy: Miasto Zielona Göra
Projeld nastepczy
Parku Branitz i Doliny Luizl (tJrtul
"RerÄritalizacja
roboczy)
Beneficjent Wiodacy: Miasto Cottbus
(firtul roboczy)
"Zwierz'miec"
Beneficjent Wiodacy: Miasto Cottbus

AthrEtae proCe&tt tawe3tycjdnc beda realizowane na zasadach partnerskich
w nastepujacy sposöb:
r

historycznych krajobrazöw parkovrych w Srodku Europy "Rewitalüacja
ParkBrar\iIz onz Park i Lasek Piastowski"
Beneficjent Wiodacy: Miasto Zielona Göra
Realizacja:do 2Ol2 r.
Eumpejskie w Cottbus"
"Planetarium
Beneficjent Wiodacy: Miasto Cottbus
Centrum Promocji i
"Polsko-Niemieckie
(polaczenie informacji turystycznych w sie6)
Benelicjent Wiodacy: Miasto Zielona Göra

Informacji

Turystycznej"

Realizacja:do 2Ol2 r.
Projehy

sieclorve:

Wspölpraca Kultura-lna Polka-Nef - konqmuowanie
"Polsko-Niemiecka
budowy sieci wspölpracy $/ celu wykreowania Polkalteats Cottbus na
wspölnq, marke w dziedzinie kultury Euroregionu
Beneficjent Wiodacy: Miasto Cottbus
Termin: 0812012 r.

Przedsierzlecla

z Fuaduszu Mallrch ProjeLtört

Rozpoczeta w 2010 r. wymiana przedstawicieli szk6l z ob:r miast bedzie
jednoczy sie - rozwüanie
konqmuowana i poswiecona tematowi
"Region
kompetencji jezykowych vr polsko-niemieckim regionie przygranicznyrf w
d n i u 2 5 . 1 0 . 2 0 1 1r .
Finarrsowalie powinno zostaö zapewnione poprzez Fundusz Malych
Projektow z Euroregionu
W roku 2012 projekt
"Sprewa-Nysa-Bdbf.
odbcdzie sie w Zielonej Görze.
Termin: 25 paadziernika 2OI1 oraz zwiAzaJf,ez tj.m terminem spotkania
fobocze
W Polsko-Niemieckich Centrach Informacji Turystycznej zostanie w ramach
Funduszu Malych Projektdw ?aprezeatoutana wystawa historycznych
fotogralii obu miast.
Termin: mai I czertniec2OI2
Dla wymienionych projektow odb€da sie w tazle potrzeby spotkania robocze
wladz obu miast.
TgMiE: na biezaco
lntercsy obu miast partnerskich b9d4 wspdüeie reprezentowane w gremiach
Euroregionu,Sprewa-Nysa-Böbr".
jw.rraullzJqLu

W ramach zintegrowanej koncepcji komunikacji Euroregionu Sprewa-NysaBObr oba miasta beda wspieraö sta,rania wymZone we wspöü:rlrm
oswiadczeniu miasta Forst i Urzcdu Marszalkowskiego Wojewddztwa
Lubuskiego zmierzaj4ce do rewitalizacji pol4c?flljria kolejowego Berlin(La\sit2,)-2ary-ito{1ajL-Wroclaw i Cottbus-cuben-Krosno
Cottbus-Forst
Odrzfrskie-Zielona cöra-Nowa Sö1-Zagai.
IeI40b: na wniosek/w nzie potzeby
Urzedy obu miast beda wspieraö wspdlpraca izb i stowarzyszefi, rrp- lzby
Handlowo-Przemyslowej w Cottbus i Organizacja pracodawcöw Ziemi
Lubuskiej w Zielonej Görze.
f,gMl4: na wniosek/w razie potxzeby

)

Oba miasta beda daityly do inicjowaaia nowych i wspierania istniej4cych
pä.rtnerstw. Bgda pomagaly w szukaniu partnemw i doradzaly w zakresie
mozliwosci linansowalia w ramach istniejacych programöw. ,ttr zwiqzlnt z
projektami wspölfinansowanl'rni z progrzrmu Europejskiej wspölpracy
i
Branit/
oraz
obaj
Terytorialnej
"Planetarium"
"Park
"Zwierzyniec"
partlJerzy spravedza moilfiÄro6ö realizacji projektöw uzupelniqi4cych dla
uczniöw szköl podstawowych i po rtrdasnieniu ich finansorränia przygotuja i
zrealiTuja te projekty.

D Oba miasta boda wspieraly kontynuacje wspölprary Planetarium Cottbus z
Insqrtutem Astronomü UniwerErtetu Zielonogorskiego oraz szkolami miasta
Zielota Qöra przy opracowaniu, produkcji i wykorzystaniu wsp6lnych
polsko-niemieckich olert programo*ych w Planetarium Europejskim w
Cottbus.
Termin:

do uzgodnienia

Sootkania mlodzie2rr
. Oba miasta przeprowadza V Polsko-Niemiecki Festiwal Mlodziei,y w
Cottbus.
Termin:30.09.2011r.
.

!t/ siedzibie stowarzyszenia
w Cottbus odbgdzie siq spotkanie
"Strombad.'
rnlodzieity
Termin: lipiec/ sierpieri 2012 r.

rtrspölpracapomigdzystmämi pozarnjrni obu miast odbywa sie na podsta\i/ie
porozumienia o wspölpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie ochrony
przeciwpoäaroweji pruedkatastrofami oraz rato''imictwaz 05.09.2008 r.
Sa to nastepujacedzialania:
> Opracowanie wspölnej mapy zagroist w poludniowej czeSci polskoniemieckiego Euroregionu,Sprewa-Nysa-Bdbf ptzcz powiaty krosnieiski,
zarski, Spree-Neißeorzz miasta ZielonaGöra i Cottbus.

Termin:

listopad 2012 r.

Omöwienie zadah roboczych ta 2Ol2 r. w Forst z powiatami kro6niefrskim,
zarskim, Spree-Neiße i miastami Zielona Göra i Cottbus.
Termin: luty 2012 r.
Przeprowadznnie szkolenia z zakresu obrony przeciwgazowej na t€retrie
cr'yiczß:d zawodoivrej Strazy Pozlarnej w Cottbus dla oddzialöw strairy
poiarrryclf, z Zielonej Gdry, Kmsna Odrzailskiego i zar .
Termin: czerwiec2Ol2 t.
} Przeprowadzenie wspölnych öwiczeh z zakresu ochrony przed katastrofami z
poz€rnych
strail'
z wymienionych
udzialem
oddzioJ'w
@ei
powiatöwlmiast.
Tcl!qi4: 2012 r.

Festiwal Organod w 2072 r",
Oba miasta beda wspieraö
"Miedzj.narodowy
organüowanyw Cottbus i zielonej Görzeoraz wspölpracapomiedzyChörem
i Stowavyszeniem ,Musica Saüa' Kosciola Gdmego w Cottbus i
Filharmonia Zielonogörsk4.
Tgl!qi4:wrzesiei 2012 r.
StowarzyszeniaKlub Kultury Fümowejz Zielonej cöry i Kommunales Kino
e.V. w Cottbus beda kontlrluowaly swoja wspölprace w ramach
konliretnych projektdw oddzialujacychna obie strony.
Termin: wg potrzeb
wspdlpraca pomiedzy Mlodziezowym Centrum Kultury i Edukacji {Dom
Harcerza) w Zielonej Görze i partnerami ze stowar2,yszeniaJuks e.V., z
Teatru Dzieci i Mlodzieiry piccolo i z'lealrem Tailca Mlodziezowegow
Cottbus (FestiwalMasek)bedziekontJmuowana.
Teatr Dzieci i Mtodziei:y piccolo zorganizuje wspölnie z Z,espolemSzk(t
Ekologicznychz Zielonej Göry we wspölpracy z Gimnazjum im. Humboldta z
Cottbus Dni Projeku
and Light".
"Black
Termin:pazdziernik2O11r.

Wspölpraca m.in. w ramach koncertdw solistdw pomied4/ Konserwatorium
w Cottbus i Szkol4Muz'yczn?vr Zielonej Görze bedzie kont]'nuowana.
Termin: wg ustaleli
Oba miasta beda wspieraly wykreowanie PolkaBeats w Cottbus na markg w
dziedzinie kultury Euroregionu,Sprewa-Nysa-Böb/. Jako partnerzy przy
rcalizaqi kolejnych projektöw w ramach Europejskiej wspolpracy
terltorialnej oraz przy poszukirManiu partnerow do dyskursu naukowego i
mo2liwoSci rrystepow na festiwalu röwnieZ w Zielonej Görze, oba miasta
beda przyczlmiaö sie do sukcesu tego transgranicznego wydaryenia
kulturalnego w Euroregionie.
Termin: wg ustalei
Die Städtischen Sammlungen bedzie wspierai wydzial Biologli Uniwersytetu
Zielonogorskiego przy ksztalceniu preparatoröw. Obaj partnerzy beda Scisle
wspölpracowae przy tworzeniu zbioröw biologicznych/zoologicznych i
prezentacji Wydzialu Biologii
Termin: ws usta.lefr
M\?ß]Jm Lnityckie {Das wendische Museum) pokaie w Zielonej G6rze
wystawe fotografi czn4 ze zdjgcialr:.iluZyckiego fotogralika Geralda Große.
Z okazji 65-lecia urodzin dyrektora ll.,uzf-um Ziemi Lubuskiej dr. Andrzeja
Toczewskiego pracownicy Muzeum l-uiryckiego beda wspöluczestniczyi przy
wydarliu okolicznosciowej publikacji.
Termin: 2Ol2 r.
gport

Wspdlny projekt ,Bieg sztafetowy od ratusza do ratusza" zostanie
przepfowadzony po raz 20-ty- Sta-rt w 2012 r. przy ratuszu w ZieToneiG6rze,
meta przy ratuszu w Cottbus.
Stowa,rzyszenia realizuj4ce projek stworza pr4r wsparciu urzgdöw miast
przez Euroregion
warunki do udzielenia ponownego dofinalsowaria
Sprewa-Nysa-Böbr.
Termin: 7 liDca 2012 r.

> Wspölny projeli:t ,Polsko-Niemieckie Swigto Sportu" zostanie po raz kolejny
przeprowadzony w OSrodku Sportu w Cottbus i w Zielonej G6rze.
StowaJzyszenia rcalizujlce projekt stworza przy wsparciu Miejskiego Klubu
Sportowego warunki do udzielenia ponownego dofinansowania przez
Euroregion Sprewa-Nysa-Böbr.
Termin: wrzesiefr2012 r.

Wspölpraca w zalresie v.ymiany grup sportoüych, orgalizacji wspölnych
obozöw treningowych i udzialu w zawodach bedzie kontjmuowana na poziomie
zwiaSköw i szk6l sporto$,ychDotyczy to np. nastepujacych imprez:
- Halowy Mityng Lekkoatletyczny w styczniu 2012 r.
- Majowe Swigto Sportu w Klubie Lekkoatletycznym w Cottbus
- XXI l-uirycki Bieg Miejski 5 maja 2012 r.
- tumieje pilki noznej i recznej oraz zawody w dyscyplinach
sportowych reprezentowarych w l-uäckiej Szkole Sportowej i w
Zespole Szk6l Ogölnoksztalcacych i Sportowych Zielonej Göüe.
- sprawdziany ply'rvackie organizowane pvßz PSV Cottbus i Klub
Plywacki w Zielonej Cörze
Terminv: je6li nie podano inaczej, zgodnie z plarranti ^Ni1zkitw sportowych
wzgl. wg ustalei pomiedzy szkolard sportowymi, PSV i Klubem Pvwackim
z Zielonei Airy

) Kluby bokserskie Cottbus i Zielonej cöry
wspölprace.

b9d4 kon\muowaly

swoj4

?ermin: wg planow klubowych
)

Mieszkaicy obu miast beda mieli moZliwoSö wzigcia udzialu v/ Sportow].rn
Swigcie Seniorow w tmkcie Tygodnia Seniordw oraz Swiecie Sportowcow
Niepelnosprawnych
Termin: Smda podczas Tygodnia Senioröw w Cottbus

5.1 7-awodowe staäe poinrle z Cottbus i Zielolj.ei Göry wezm4 udzial w
Miedz].narodo\4/m TUrnieju Siatköwki
Termin: paidziemik 2012 r.

> w zalresie
saköl specjalnych odbeda sie spotkania mlodzieity
niepelnosprawnej w Przylepie oraz wdeßtne hospitacje na podstawie um6w
kooperaryjnych wrniedzy Spreeschule w Cottbus i szkota Specjalna w
Zielonej Görze.
Termin: rok szkolny 2O1l/2012
Projektv:,spotkania tnlodzieitSr',
oditywianie",,Dziei Swietego
"zdrowe
Mikolaja",,Doskonalenie Za\Ä'odolve Nauczycieli w zakxesie stJrmulacji
bazalnej niepelnosprawnych dzieci",
ody kkkoatletyczne"
"?.aw
Klub
los" e.V. bedzie umacnial wspdlpraca polskiej i niemieckiej
"Machtniepelnosprawnej poprznz organizacje corocznego obozu w
mlodzteiry
Przylepie.
Termin: raz do roku

Rozpocz.Ete
w lipcu 2O08 r. spotkania kooperacyjne pomi€dzy Waßztatami
Niepelnosprawnychz Cottbus i zielonej Göry beda konBnuowane raz do mku
w hz'.lepie> Obozy bipoterapeutyczne doroslych niepelnosprawnych z grup wspa-rcia
nach lOebs" i
Sklemse" i innych zwiapköw i stowaüyszei
"FYauen
"Multiple
z Cottbus oraz insgrtucji pomocy dla osöb niepelnosprawnych z Zlelo]nej
G6ry odbeda sig w Przylepie i w Sielow.
Termin: przez caly rok
> Rady ds. Osöb Niepelnosprawnych obu miast b€d4 kontynuowaly swoj4
wspölprace w formie spotkafr roboczych i wspölnych imprez.
- 3 grudnia 2011 r.
Dziei Niepelnosprawnych"
"Europejski
- 5 maja 2011 r.
Dziei Walki o Röwnouprawnienie Osöb
"Europejski
Niepelnosprawnych"

Stowarzjrszenie Polsko-Niemieckie w Cottbus nealizuje z polskimi pa.rtnerami
m.in. nastepujace projekty:
.

Miedz''nafodov/a praca z mlodziei€-

I , Spotkania dzieci i mlo&zieity ,Tabawa z jgzykiem' w Zielonej G6rze

lo /20rr

.l-

4.
6.
7.
8.
.

Kurs jgzykouy oNauka polskiego w formie zabatul1/ na bieiJ4co
20l1/2012
MiedzlaErodo\Ä1f ObOz MrodzieZory i Mied4rnarodowy Oböz Dzieciccy
07 /2012 lz wydzialarni ds. mlodziezjr, szköl i sportu w Urz€dach
Miejskich)
Projekt Multimedi alny 2QIl/2O12
Warsztaty Artystyczne dla Dzieci 2O12
Prakryki uczniöw i studentöw gimna4j6w, Oberstufenzentrum, wyzszej
szkoly zawodowej l,ausitz i in.
BoZe Narodzenie w Polsce i Niemczech - doswiadczanie i pvßitywa e
txadycii 12/2072
Kurs jezyka polskie$o2OIL/ 2OI2

Spotkaniamieszkaicöw
K6lko konwersaryjne Nierncdw i PoLal<dwod 09/2010
Spotkania mieszka-icöw pogranicza (Fralkfurt/ Slubice)
Adwentowa impreza mvzyczDaw Co|tb\s 12/2012
Spotkania w ramach pa.rtnerstwa miast z okazli winobrania w zielonej
G6ne 09 /2011
Kurs j€zryka polskiego dla czlonköw i zainteresouranych odg/2OIO
Wiosenny Bieg Rowerowy w Cottbus i Masa Krltyczna w Zielanei Giyß
20t2
Turystyczny pociag do zielonej G6ry w dniu 17.09.2011r.
Seniorzy z Zielonej Göry od\Ä.iedzamiasto partnerskie przy wsparciu
Polsko-Niemieckiego Centrum Informacji Turystycznej w Cottbus,
termin: 04.10.2011r.

Terminv: w danlrm dniu, zgodniez planami stowarzyszei
> Miasto zielo'la Q6ra zapewni moZliwosö korzystania z pomieszrzeria
wystavrienniczegow Polsko-Niemieckim C€ntrum Promocji i Informacji
Turystycznej kaidotazowo podczas drugiego weekendu Winobrania przez
stowarzyszenie Cottbuser Stadtmarketing- und Tourismusverbad
dzialdqcego we wspölpracy ze stowarzysz,eniem Tourismusverband
Spreewalddla prezentacjiofert turystycznych.
Termin: 16- 18wrzesnia2O11r. i lata nastepne
w Cottbus i StowarzyszenieBABA w Zielonei G6tze
"Frauenzenhum"
przeprowadza,wzajemne warsztaty z kobietami prowadz4c}nnidziala-lnosö
gospodarczana temat ,Kobiety na kierownicz5rchstanowiskach".
Termin: na bieizaco

Kobiery z zielonel Göry ukoficza kurs jezyka niemieckiego w Centrum Kobiet
Fraunezentrum oraz poznaja"rcdziry z Cottbus, miasto Cottbus i okolice. W
rewalr,u zainteresowane mieszkanki Cottbus poglebia znajomosö jgzyka
polskiego w zielonej Görze i dowiedza sig wigcej o Zielonej Görze i i,yciu
codziennjm w Polsce,
Termin: wg uzgodniei obu stron
Frauenzentrum Cottbus e.V. i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Görze
ponownie planuja przeprowadzenie wspölnych spotka-fi. I tak ch6r pa,rtrera
poslkego üystapi w Cottbus. Ponadto K6lko Fotogra,ficzneUTW wystavri we
Frauenzentrum Cottbus aktualne zdjecia. Kölka Malarskie i Rysunkowe
wystawia swoje prace w miastach pa,rtnerskich. 40 mieszkaicdw Cottbus
odwiedzi Zielona Gdr€ podczas winobrania 2OLI -

-Cottbuser Ortsverband Deutscher Kinderschutzbund e. V. i Komitet Praw
Dziecka z Zielonej Göry zawarly w roku 2010 porozumienie o wspölpracy.
Na tej podstawie beda przeprowadzone nastgpujace projekty:
- Coroczne spotkania czlonköw obu instJtucji w celu przedstawienia
plandw rocznych i sprawozdan
Termin: Swiatowy Dziei Dziecka 20.09 i Winobranie na zmiane
- Projekty spotkaniowe dzieci, nlodzieity i doroslych z Cottbus i Zielonej

Göry
Termin:do ust€leniaw planierocznlm

Zielona Cöra, 17 wrzesnia 201 I r.
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