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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

Z FORÓW TRANSGRANICZNYCH 
ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU  

„CHCEMY, ABYŚCIE O NAS WIEDZIELI – 2. FORUM WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ”  

 
 

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w ramach projektu „Chcemy, abyście o Nas 

wiedzieli - 2. Forum współpracy terytorialnej” dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita 

Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński było odpowiedzialne za zrealizowanie ośmiu forów 

transgranicznych z udziałem przedstawicieli partnerów projektu1, samorządów lokalnych, 

przedstawicieli instytucji z pogranicza francusko-niemieckiego zwłaszcza EURODYSTRYKTU REGIO 

PAMINA, ekspertów oraz parlamentarzystów. Organizacja forów miała na celu wymianę doświadczeń 

i dobrych praktyk z zakresu wybranej problematyki pomiędzy pograniczem polsko-czeskim  

a francusko-niemieckim, a także uwrażliwienie przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej 

Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej na problemy i przeszkody natury prawnej pojawiające się 

w konkretnych obszarach współdziałania transgranicznego, stanowiące punkt wyjścia w kierunku 

wprowadzenia zmian w przepisach legislacyjnych. Fora odbywały się z użyciem zakupionego w sprzętu 

multimedialnego i systemu konferencyjnego i były poświęcone następującym zagadnieniom: ochronie 

środowiska, ochronie zdrowia, bezpieczeństwu publicznemu i zarządzaniu kryzysowemu oraz 

przedsiębiorczości. Każde zagadnienie poruszane było w trakcie dwóch kolejnych forów – pierwszego 

o charakterze roboczym oraz drugiego o charakterze oficjalnym. Podczas pierwszego uczestnicy mieli 

okazję zapoznania się z dwoma tematami i zadecydowania, który z nich będzie prezentowany bardziej 

szczegółowo na następnym forum.  

 

 

OPIS  PIERWSZEGO I DRUGIEGO FORUM TRANSGRANICZNEGO   

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI 

 

Opis: 

Dwa pierwsze fora poświęcone były problematyce przedsiębiorczości.   

W trakcie pierwszej wideokonferencji eksperci z pogranicza francusko-niemieckiego zaprezentowali 

następujące tematy: „Konkurs innowacyjności na rzecz obszaru transgranicznego” oraz  „Ożywienie 

                                                             
1
 Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (wnioskodawca), Regionální sdružení územní 

spolupráce Těšínského Slezska. 



 
 

 

 

 

                   

centrów miast w kontekście regionalnym, transgranicznym”. Po zapoznaniu się z przedstawioną 

problematyką, uczestnicy jednogłośnie zadecydowali, że temat „Ożywienie centrów miast  

w kontekście regionalnym, transgranicznym” powinien być kontynuowany podczas kolejnego, 

oficjalnego forum. 

W trakcie drugiej wideokonferencji eksperci z pogranicza francusko-niemieckiego przedstawili 

problematykę związaną z ożywieniem centrów miast w kontekście regionalnym, transgranicznym na 

przykładzie miast bliźniaczych niemieckiego Landau i francuskiego Haguenau.  

 

Najważniejsze wnioski: 

- punktem wyjścia do osiągnięcia sukcesu dwóch miast Landau i Haguenau był ich wspólny cel – 

dążenie do tego, aby działalność związana z handlem koncentrowała się w centrach miast, a nie 

przenosiła się na ich peryferia; 

- strategia miast była opracowywana i konsultowana wspólnie z mieszkańcami, właścicielami sklepów, 

handlowcami;  

- dzięki tej inicjatywie udało się z jednej strony pozostawić działalność handlową w centach miast (nie 

ma możliwości lokowania sklepów poza miastem/na jego obrzeżach), z drugiej zaś stworzyć 

dynamiczne centra miejskie (strefy spotkań dla pieszych, strefy dla rowerzystów z możliwością 

doładowania akumulatorów w rowerach elektrycznych, ogródki letnie, tarasy); wygospodarować 

miejsca parkingowe; zapewnić organizację imprez (festiwale, targi, rajdy, koncerty); 

- przykład współpracy dwóch miast na pograniczu francusko-niemieckim może stać się zachętą dla 

miast z pogranicza polsko-czeskiego (np. Cieszyna i Czeskiego Cieszyna) do podejmowania podobnych 

inicjatyw.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     Partnerzy z pogranicza francusko-niemieckiego.                         Uczestnicy forum transgranicznego poświęconego                 
                                                                                                                                    problematyce przedsiębiorczości. 

 

                                                                                                                                 (Zdjęcia: Archiwum SRiWR „Olza”)  



 
 

 

 

 

                   

OPIS  TRZECIEGO I CZWARTEGO FORUM TRANSGRANICZNEGO   

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI 

 

Opis: 

Trzecie i czwarte forum poświęcone było problematyce ochrony zdrowia.   

W trakcie pierwszej wideokonferencji eksperci z pogranicza francusko-niemieckiego zaprezentowali 

następujące tematy: „Współpraca transgraniczna służb ratunkowych (ambulanse, ratownicy, 

helikoptery)” oraz  „Profilaktyka zdrowotna poprzez zajęcia w wolnym czasie - na przykładzie projektu 

PAMINA 21 – PAMINA PER PEDES”. Po zapoznaniu się z przedstawioną problematyką, uczestnicy 

jednogłośnie zadecydowali, że temat „Współpraca transgraniczna służb ratunkowych (ambulanse, 

ratownicy, helikoptery)” powinien być kontynuowany podczas kolejnego, oficjalnego forum. 

W trakcie drugiej wideokonferencji ekspert z pogranicza francusko-niemieckiego przedstawił 

problematykę związaną ze współpracą transgraniczną służb ratunkowych, zwłaszcza  

z funkcjonowaniem transgranicznej francusko-niemieckiej karetki pogotowia, oraz harmonizacją 

praktyk medycznych po obu stronach granicy w ramach funkcjonującego Szpitala Międzygminnego 

nad rzeką  Lauter w Wissembourgu.  

 

Najważniejsze wnioski: 

- w transgranicznej karetce pogotowia funkcjonującej na pograniczu francusko-niemieckim kierowca 

jest jednocześnie ratownikiem medycznym, pielęgniarki natomiast pełnią funkcję tłumacza 

(znajomość obu języków – francuskiego i niemieckiego jest wymogiem formalnym, który musi zostać 

spełniony, aby zostać zatrudnionym na stanowisku pielęgniarki); 

- generalnie Niemcy przewożeni są transgraniczną karetką do szpitala w Niemczech, Francuzi do 

szpitala we Francji;   

- istnieją dwa numery alarmowe na pogotowie: francuski i niemiecki;   

- szpital w Wissembourgu, pomimo że znajduje się po stronie francuskiej, przyjmuje również 

pacjentów ze strony niemieckiej (zwłaszcza będących w nagłej potrzebie); 

- pomysł sprawnie funkcjonującej transgranicznej karetki pogotowia na pograniczu francusko-

niemieckim mógłby zostać rozważony jako potencjalny do wdrożenia w przyszłości na pograniczu 

polsko-czeskim.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum transgraniczne poświęcone problematyce ochrony zdrowia. 
                                                                                                   

(Zdjęcia: Archiwum SRiWR „Olza”) 

 

 

OPIS  PIĄTEGO I SZÓSTEGO FORUM TRANSGRANICZNEGO 

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI 

 

Opis: 

Piąte i szóste forum poświęcone było problematyce bezpieczeństwa publicznego i zarządzania 

kryzysowego.   

W trakcie pierwszej wideokonferencji eksperci z pogranicza francusko-niemieckiego zaprezentowali 

następujące tematy: „Współpraca transgraniczna strażaków na poziomie lokalnym” oraz   

„Katastrofy – plany/projekty zabezpieczające przed katastrofami na poziomie transgranicznym”. Po 

zapoznaniu się z przedstawioną problematyką, z uwagi na zainteresowanie uczestników oboma 

tematami zadecydowano, że będą one kontynuowane podczas kolejnego, oficjalnego forum. 

W trakcie drugiej wideokonferencji eksperci z pogranicza francusko-niemieckiego przedstawili 

następujące tematy: „Współpraca transgraniczna strażaków w Departamencie Dolnego Renu” oraz 

„Procedury stosowane w przypadku przygranicznych wypadków chemicznych”. 

 

Najważniejsze wnioski: 

- współpraca transgraniczna strażaków z pogranicza francusko-niemieckiego nie wynika z formalnych 

zapisów/umów lecz oparta jest na dobrej woli obu stron; 

- pomimo różnic w sposobie funkcjonowania straży pożarnej z Francji i Niemiec, udaje się im 

współdziałać – przykładem jest między innymi transgraniczny francusko-niemiecki statek pożarniczy 

EUROPA 1, który służy do prowadzenia akcji na rzece Ren; 



 
 

 

 

 

                   

- właścicielem statku jest lokalne ugrupowanie współpracy transgranicznej (GLCT) pn. „Statek 

pożarniczy EUROPA 1”. Projekt ten był współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach programu 

INTERREG III A Górny Ren;   

- przykład współpracy transgranicznej strażaków na pograniczu francusko-niemieckim pokazuje, że 

pomimo różnic w systemach prawnych obu państw oraz sposobie funkcjonowania straży pożarnej po 

jednej i drugiej stronie granicy, przy dobrej woli i wspólnie wytyczonym celu zawsze można znaleźć 

rozwiązanie problemu oparte na poszukiwaniu „trzeciej drogi wyjścia” z sytuacji. W przypadku 

transgranicznej współpracy strażaków takim symbolicznym poszukiwaniem „trzeciej drogi wyjścia”  

z sytuacji stało się złącze węża strażackiego, innego w Niemczech i we Francji, co początkowo 

uniemożliwiało współdziałanie. Udało się jednak doprowadzić do stworzenia nowego, wspólnego 

złącza zgodnego z wymogami Unii Europejskiej. 

- przykład współpracy transgranicznej strażaków na pograniczu francusko-niemieckim może stanowić 

inspirację do podejmowania starań w poszukiwaniu „trzeciej drogi wyjścia” w różnych obszarach 

współpracy polsko-czeskiej związanej z bezpieczeństwem publicznym i zarządzaniem kryzysowym.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum transgraniczne poświęcone problematyce bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego.     

(Zdjęcia: Archiwum SRiWR „Olza”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólne francusko-niemieckie złącze węża strażackiego. 

(Zdjęcie pochodzi z prezentacji udostępnionej SRiWR „Olza”  

przez EURODYSTRYKT REGIO PAMINA) 



 
 

 

 

 

                   

OPIS  SIÓDMEGO I ÓSMEGO FORUM TRANSGRANICZNEGO 

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI 

 

Opis: 

Siódme i ósme forum poświęcone było problematyce ochrony środowiska.   

W trakcie pierwszej wideokonferencji eksperci z pogranicza francusko-niemieckiego zaprezentowali 

następujące tematy: „Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju oraz poprawa jakości wody 

rzeki Lauter poprzez wybudowanie transgranicznej stacji oczyszczania ścieków” oraz   

„Zabudowania w rezerwacie biosfery Wogezy Północne – Las Palatyński. Energia – Środowisko – 

Regionalne dziedzictwo architektoniczne”. Po zapoznaniu się z przedstawioną problematyką, z uwagi 

na zainteresowanie uczestników oboma tematami zadecydowano, że będą one kontynuowane 

podczas kolejnego, oficjalnego forum. Tematem przewodnim będzie jednak temat pierwszy.  

W trakcie drugiej wideokonferencji eksperci z pogranicza francusko-niemieckiego przedstawili 

następujące tematy: „Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju oraz poprawa jakości wody 

rzeki Lauter poprzez wybudowanie transgranicznej stacji oczyszczania ścieków” oraz „Zarządzanie 

transgranicznym rezerwatem biosfery Wogezy Północne – Las Palatyński”. 

 

Najważniejsze wnioski: 

- transgraniczna stacja oczyszczania ścieków znajdująca się w Wissembourgu przetwarza wodę 

używaną po obu stronach granicy; 

- projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach programu INTERREG IV Górny Ren; 

- personel oczyszczalni, który jest dwujęzyczny, tworzą Francuzi. Kontaktują się oni ze swoimi 

odpowiednikami po stronie niemieckiej; 

- oczyszczalnią zarządza lokalne ugrupowanie współpracy transgranicznej (GLCT); 

- rezerwat biosfery Wogezy Północne – Las Palatyński znajduje się od 1998 r. na liście światowego 

dziedzictwa UNESCO; 

- ciekawym, innowacyjnym pomysłem transgranicznym realizowanym na terenie rezerwatu był 

projekt pn. „Zabudowania w rezerwacie biosfery Wogezy Północne – Las Palatyński. Energia – 

Środowisko – Regionalne dziedzictwo architektoniczne” polegający na modelowej renowacji 

wybranego budynku znajdującego się na terenie rezerwatu z zachowaniem konturów gzymsu  

i dawnego wyglądu budynku, celem której była poprawa efektywności energetycznej obiektu.  

W ramach projektu przeprowadzono renowację budynku w oparciu o wielopłaszczyznową analizę 

stanu istniejącego. Wydano również przewodnik dotyczący ekologicznej renowacji budynków oraz 



 
 

 

 

 

                   

zrealizowano cykl transgranicznych szkoleń i warsztatów prowadzonych przez specjalistów z branży, 

adresowanych do architektów, budowlańców, biur projektowych, rzemieślników, samorządów i osób 

indywidualnych. W sumie przeszkolono ok. 100 fachowców; 

- pomysł ten mógłby zostać rozważony jako potencjalny do wdrożenia w przyszłości na pograniczu 

polsko-czeskim. Może on również stanowić źródło inspiracji do podejmowania działań 

transgranicznych w dziedzinie ochrony środowiska, które na terytorium Euroregionu Śląsk Cieszyński 

mają charakter fragmentaryczny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prezentacja transgranicznej stacji oczyszczania ścieków                              Eksperci z pogranicza francusko-niemieckiego. 
                                w Wissembourgu. 

 
                                                                                                                   (Zdjęcia: Archiwum SRiWR „Olza”)  

 
 
 

REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ 

 

W wyniku przeprowadzonych wideokonferencji przyjęto, że: 

- sposób komunikowania się z partnerami z pogranicza francusko-niemieckiego za pośrednictwem 

terminala wideokonferencyjnego staje się naturalną i zwyczajową formą rozmowy i utrzymywania 

stałego kontaktu z partnerami; 

- zarówno Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, jak i EURODYSTRYKT REGIO 

PAMINA będą włączać do wspólnych wideokonferencji swoich członków (samorządy) lub inne 

instytucje w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk; 

- transfer dobrych praktyk stanowiący kontynuację tematów rozpoczętych w trakcie zrealizowanych 

ośmiu wideokonferencji może nadal skutecznie odbywać się z pogranicza francusko-niemieckiego na 

pogranicze polsko-czeskie z udziałem zagranicznych i krajowych ekspertów; 



 
 

 

 

 

                   

- w przypadku szczególnego zainteresowania daną tematyką, eksperci z pogranicza francusko-

niemieckiego są gotowi do przekazania dodatkowej dokumentacji, informacji uzupełniających za 

pośrednictwem EURODYSTRYKTU REGIO PAMINA; 

- transfer dobrych praktyk może odbywać się również w przypadku zainteresowania daną tematyką  

z pogranicza polsko-czeskiego na pogranicze francusko-niemieckie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Sporządził: Agnieszka Olszewska, SRiWR „Olza” na podstawie: informacji pozyskanych podczas wideokonferencji 
przeprowadzonych z EURODYSTYKTEM REGIO PAMINA w okresie od czerwca 2014 do listopada 2014 r.; informacji ze 
stron internetowych: http://www.ch-wissembourg.fr/, http://www.sdis67.com/fr/le-bateau-pompe-europa-1/le-bateau-
pompe-europa-1, http://www.biosphere-vosges-pfaelzerwald.org/; materiałów udostępnionych przez EURODYSTRYKT 
REGIO PAMINA.  
Zatwierdził: Bogdan Kasperek, SRiWR „Olza”. 

http://www.ch-wissembourg.fr/
http://www.sdis67.com/fr/le-bateau-pompe-europa-1/le-bateau-pompe-europa-1
http://www.sdis67.com/fr/le-bateau-pompe-europa-1/le-bateau-pompe-europa-1
http://www.biosphere-vosges-pfaelzerwald.org/

