
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie najbardziej 
atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo terenów położonych 
pomiędzy terenami wodnymi a miejskimi starówkami od lat 
wykorzystywanych w celu kształtowania i rozwoju polsko – 
niemieckich relacji, spotkań mieszkańców, transgranicznych 
imprez kulturalnych, wodniackich i rowerowych. 

Stworzenie oferty dla rodzin z dziećmi, młodych aktywnych 
ludzi, seniorów, osób ciekawych historii i aktywnych sportowo, 
którzy poszukują ciszy, spokoju, i zachwytu i przygody. 

Korzyści z realizacji projektu odniosą mieszkańcy Euroregionu 
Pomerania i turyści spoza obszaru wsparcia. Projekt wypełnia 
lukę w infrastrukturze pozwalając wydłużyć czas pobytu 
i odpoczynku spędzić aktywnie czas – na rowerze, na 
żaglówce, kajaku, na grzybach, w ośrodkach ekologicznych, 
wśród zabytków kultury, na terenach rekreacyjnych, próbując 
lokalnych potraw. Wybrane do realizacji inwestycje łączą się  
z dotychczas zrealizowanymi elementami infrastrukturalnymi.

Ziel des Projekts ist es, die attraktivsten Natur- und Kulturräume 
zwischen den Wasserflächen und der Altstadt zu erschließen, 
die seit Jahren für die Gestaltung und Entwicklung der deutsch-
polnischen Beziehungen, für Begegnungen zwischen den 
Bewohnern sowie für grenzüberschreitende Kultur-, Wassersport- 
und Radfahrveranstaltungen genutzt werden. 
Schaffung eines Angebots für Familien mit Kindern, junge Aktive, 
Senioren, Geschichtsinteressierte und sportlich Aktive, die Ruhe, 
Genuss und Abenteuer suchen.  
Das Projekt kommt sowohl den Bewohnern der Euroregion 
Pomerania als auch Touristen von außerhalb des Fördergebiets 
zugute. Das Projekt schließt eine Lücke in der Infrastruktur und 
ermöglicht es den Besuchern, ihren Aufenthalt zu verlängern 
und sich zu entspannen, indem sie ihre Zeit aktiv verbringen 
- auf dem Fahrrad, im Segelboot, im Kanu, auf Pilzsuche,  
in ökologischen Zentren, inmitten von Kulturdenkmälern,  
in Erholungsgebieten oder beim Probieren der lokalen Küche. 
Die für die Umsetzung ausgewählten Investitionen knüpfen an 
die bisher fertiggestellten Infrastrukturelemente an.
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Gmina Police położona jest w zachodniej części Pomorza 
Zachodniego. Znaczną jej część porastają malownicze tereny 
Puszczy Wkrzańskiej, przez które prowadzą szlaki turystyczne. 
Różnorodne tereny i atrakcje turystyczne sprawiają,  
że Gmina Police jest doskonałym miejscem do aktywnego 
wypoczynku dla osób poszukujących pomysłu na krótki, 
ciekawy, ekologiczny i aktywny weekend. 

Stare Police z zabytkową kruchtą i Parkiem Staromiejskim, 
położone nad rzeką Łarpią to historyczne centrum 
miasta. Prowadzona w ostatnich latach rewitalizacja 
przestrzeni publicznych przywraca dzielnicy jej szczególny 
klimat. Rewaloryzacja zieleni, modernizacja zabudowy  
i zagospodarowanie terenów atrakcyjnych przyrodniczo  
z dostępem do rzeki tworzą miejsca wypoczynku i rekreacji.

Celem jest pogłębienie stosunków polsko-niemieckich  
i rozszerzenie wspólnych imprez kulturalnych, a także 
sportów wodnych i rowerowych.

Przebudowa brzegu rzeki,  wzmocnienie muru oporowego 
Uecker i budowa molo w Pasewalku stają się impulsem do 
dalszego rozwoju turystyki w regionie przygranicznym.

Za pomocą interaktywnej mapy partnerzy projektu moga 
wzbudzić wzajemną ciekawość do poznania sąsiedniego 
regionu i spędzenia wolnego czasu lub wakacji. 
Współpraca transgraniczna ma połączyć planowane 
inwestycje z tymi już zrealizowanymi. 

W ramach projektu odbyły się warsztaty. Uczestnicy 
Pasewalku mieli okazję spędzić noc w lokomotywowni  
w wagonie dawnego pociągu rządowego, poznać z pierwszej 
ręki historię kolei oraz poznać florę i faunę Uecker i okolic 
podczas wycieczki kajakowej.

Ziel ist die Vertiefung der deutsch-polnischen Beziehungen 
und der Ausbau gemeinsamer kultureller Veranstaltungen 
sowie des Wassersports und des Radsports. 
Die Ufersanierung, die statische Sicherung der Uecker-
Stützwand und der Bau einer Steganlage in Pasewalk geben 
Impulse für die weitere Entwicklung des Tourismus in der 
Grenzregion. 
Mit Hilfe einer interaktiven Karte können sich die Projektpartner 
gegenseitig neugierig machen, die Nachbarregion kennen zu 
lernen und ihre Freizeit oder ihren Urlaub dort zu verbringen.  
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit soll geplante 
und bereits getätigte Investitionen miteinander verbinden. 
Im Rahmen des Projekts wurden Workshops durchgeführt. 
Die Teilnehmer in Pasewalk hatten die Möglichkeit, einen 
Tag im Eisenbahnerlebniszentrum zu verbringen und  im 
Waggon eines ehemaligen Regierungszuges zu übernachten, 
aus erster Hand etwas über die Geschichte der Eisenbahn zu 
erfahren und bei einer Kanufahrt die Flora und Fauna der 
Uecker und der Umgebung kennen zu lernen.

Projekt obejmował rozebranie starego przepustu łączącego 
jezioro Stawno z jeziorem Panieńskim i budowę mostu w ul. 
Jeziornej, dzięki któremu oba jeziora zostały połączone kanałem. 

Ponadto wykonano ścieżki turystyczne wraz z oświetleniem przy 
obiekcie. Realizacja tej inwestycji dała możliwość korzystania z 
dwóch akwenów przez osoby spędzające czas nad wodą np. 
kajakarzy, żeglarzy, wędkarzy, turystów. Powstała infrastruktura 
turystyczna wpłynęła na wzbogacenie oferty turystycznej w 
całym Regionie. Projekt uzupełnił  już istniejącą  infrastrukturę 
turystyczną gminy  wokół jeziora Stawno i jeziora Panieńskie tj.  
– malowniczo położone, w otoczeniu zieleni, bezpośrednio przy 
brzegach jezior - ścieżki turystyczne. Przy ścieżkach znajdują się 
miejsca wypoczynku oraz aktywności fizycznej tj. ławki, miejsca 
do grillowania, altany na wodzie,  podświetlone pomosty 
łączące dwa brzegi jeziora oraz skatepark.

Das Projekt umfasste den Abriss des alten Durchlasses, der den 
Stawno-See mit dem Panienskie-See verband, und den Bau 
einer Brücke in der Lake Street, die die beiden Seen durch einen 
Kanal verband. 
Darüber hinaus wurden Fußwege angelegt und Straßenlaternen 
aufgestellt.  Die Durchführung dieser Investition ermöglichte 
die Nutzung der beiden Seen durch Personen, die sich auf dem 
Wasser aufhalten, z. B. Kanufahrer, Segler, Angler und Touristen. 
Die daraus resultierende touristische Infrastruktur hat das 
touristische Angebot in der gesamten Region verbessert. Das 
Projekt ergänzte die bereits bestehende touristische Infrastruktur 
der Gemeinde rund um den Stawno-See und den Panieńskie-
See, d.h. - malerisch gelegen, umgeben von Grün, direkt an 
den Ufern der Seen - touristische Wege. Entlang der Wege gibt 
es Plätze zum Ausruhen und zur körperlichen Betätigung, z. B. 
Bänke, Grillplätze, Pavillons am Wasser, beleuchtete Stege, die 
die beiden Seeufer verbinden, und einen Skatepark.

Die Gemeinde Police befindet sich im westlichen Teil von 
Westpommern. Ein großer Teil davon ist von den malerischen 
Gebieten des Wkrzańska-Waldes überwuchert, durch den 
Touristenpfade führen. Das abwechslungsreiche Gelände 
und die touristischen Attraktionen machen die Gemeinde 
Police zu einem idealen Ort für eine aktive Freizeitgestaltung 
für Menschen, die eine Idee für ein kurzes, interessantes, 
ökologisches und aktives Wochenende suchen. 
Alt- Police mit seinem historischen Kloster und dem Altstadtpark 
am Fluss Łarpia ist das historische Zentrum der Stadt. Die in 
den letzten Jahren durchgeführte Sanierung des öffentlichen 
Raums gibt dem Viertel seine besondere Atmosphäre 
zurück. Renovierung von Grünanlagen, Modernisierung von 
Gebäuden Revitalisierung von Grünflächen, Modernisierung 
von Gebäuden und Entwicklung attraktiver Naturräume mit 
Zugang zum Fluss schaffen Orte zum Ausruhen und Erholen.
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