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Dzia³ania Centrum Us³ugowo-Doradczego
Euroregionu Pomerania w Koszalinie
Centrum Us³ugowo-Doradcze w Koszalinie w okresie 01.04.2011-30.06.2011
uczestniczy³o w nastêpuj¹cych wydarzeniach:
11-12.04.2011 Schwedt/Oder, Rosenow, Stavenhagen, Demmin: wyjazd
studyjny bran¿owy z zakresu gospodarki odpadami
Wyjazd studyjny zosta³ zorganizowany
dla przedsiêbiorców i w³adz samorz¹do-

wych Koszalina i okolic. Celem by³o zaprezentowanie niemieckich zak³adów przetwórstwa i utylizacji odpadów, które z przeselekcjonowanych i przetworzonych odpadów
produkuj¹ paliwa alternatywne oraz energiê
ciepln¹. Podczas spotkañ dyskusja dotyczy³a stosowanych technologii, przepisów prawnych reguluj¹cych gospodarkê odpadami w
Niemczech oraz rentownoœci takich zak³adów. W polsko-niemieckiej wymianie doœwiadczeñ uczestniczy³y 23 osoby.
13.04.2011 Neubrandenburg-lotnisko Trollenhagen, Polsko-Niemieckie
Spotkanie M³odzie¿y „Bez granic”
Pod has³em „Bez granic” m³odzie¿ z Polski i Niemiec uczestniczy³a w rozgrywkach
sportowych, warsztatach artystycznych
oraz targach edukacji w po³¹czeniu z dyskusj¹ panelow¹. Polscy i niemieccy uczniowie zaprezentowali w ramach targów edukacji mo¿liwoœci kszta³cenia siê oraz opowiedzieli o swoich dotychczasowych doœwiadczeniach. Dla uczniów polskich szkó³
by³a to okazja do skonfrontowania swoich
umiejêtnoœci jêzykowych. Z Koszalina i s¹siednich gmin w spotkaniu uczestniczy³o 142
uczniów ³¹cznie z opiekunami. W ca³ej im-

prezie uczestniczy³o 1200 uczniów, opiekunów, pracowników sieci CUD/SBC z terenu województwa zachodniopomorskiego,
Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza
Przedniego.
14.04.2011 Lubmin, 56 Polsko-Niemieckie Forum Przedsiêbiorców „Rozwój lokalizacji przemys³owych oraz
rynku pracy na przyk³adzie Parku Energetyczno-Technologicznego Lubmin”
Na terenie Lubminer Heide, po³o¿onym
na wschód od Greifswaldu, ju¿ od 15 lat
odbywa siê demonta¿ by³ej elektrowni j¹drowej Nord. Jest to orgomne wyzwanie
dla w³aœcicieli obiektu oraz dla regionu.
Równoczeœnie w ostatnich latach stworzono w tym miejscu park przemys³owy i energetyczny. Obecnie w 15 zak³adach zatrudnionych jest ³¹cznie 2000 osób.
Podczas forum w Lubminie przeprowadzona zosta³a polsko-niemiecka wymiana
doœwiadczeñ z zakresu kierunków rozwoju parków przemys³owych oraz pakietu
œwiadczeñ i us³ug bêd¹cych zachêt¹ dla
firm do wznoszenia swoich firm w parkach
przemys³owych. £¹cznie w forum udzia³
wziê³o 66 osób.
7.05.2011 Prenzlau, VI Targi Energii
„Przysz³oœæ zaczyna siê jutro” to motto imprezy targowej zajmuj¹cej siê tematyk¹ z zakresu s³oñca, wiatru, wody,
biomasy, ogrzewania, pr¹du, budownictwa oraz kszta³cenia zawodowego.
Zaproszenie do udzia³u w targach skierowane zosta³o do specjalistów z przedsiêbiorstw przemys³owych, instytucji publicznych oraz prywatnych inwestorów.
Podczas targów uczestnicy zwiedzali stoiska targowe oraz nawi¹zywali polsko-niemieckie kontakty gospodarcze. Targi
w Prenzlau pos³u¿y³y tak¿e, jako mo¿liwoœæ
osobistego wrêczenia wystawcom zaproszeñ do udzia³u w Eko Targach planowanych w Koszalinie w terminie 29-30.09.2011.
W VI Targach Energii w Prenzlau udzia³
wziê³o 31 osób.
17.05.2011 Ko³obrzeg, 57. PolskoNiemieckie Forum Przedsiêbiorców
„Wymiana doœwiadczeñ w Euroregionie POMERANIA na temat innowacyjnych metod stosowanych w dziedzinie rehabilitacji i odnowy biologicznej”
Forum odby³o siê w hotelu Aquarius
w Ko³obrzegu a wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê wysoko wykwalifikowani
pracownicy zajmuj¹cy siê na co dzieñ zagadnienieniami z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej. Forum stworzy³o tak¿e
okazjê do prezentacji firm zajmuj¹cych siê
dystrybucj¹ sprzêtu rehabilitacyjnego. Polsko-niemieckie rozmowy przeprowadzono

na temat pobytów rehabilitacyjnych oraz
tego w jaki sposób mo¿na otrzymaæ refundacje na taki cel zarówno w Polsce, jak
i w Niemczech. W ramach Forum przedstawiono ofertê oœrodków spa w Polsce oraz
w Niemczech. Udzia³ w forum wziê³o 80
osób.
30-31.05.2011 Schwedt/Oder, Rosenow, Stavenhagen, Demmin: wyjazd
studyjny bran¿owy z zakresu gospodarki odpadami.

W zwi¹zku z bardzo du¿ym zainteresowaniem gospodark¹ odpadami zorganizowano wyjazd studyjny do niemieckich zak³adów utylizacji i przetwórstwa odpadów
zlokalizowanych w Mecklenburgii-Pomorzu
Przednim i Brandenburgii.
W wyjeŸdzie udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz miasta Koszalina oraz burmistrzowie i wójtowie okolicznych miast i gmin,
a tak¿e dyrektorzy i prezesi przedsiêbiorstw
gospodarki komunalnej z Koszalina i okolic.
Zaproszenie do udzia³u w wyjeŸdzie przyjêli tak¿e pos³owie na Sejm RP bêd¹cy cz³onkami Sejmowej Komisji Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa.
Koncepcja funkcjonowania zak³adu
OVVD GmbH w Rosenow zosta³a przez
uczestników wyjazdu oceniona jako optymalna i idealna w swojej istocie do przeniesienia na polskie warunki. Udzia³ w polskoniemieckiej wymianie doœwiadczeñ z zakresu gospodarki odpadami udzia³ wziê³o
³¹cznie 49 osób.
Ponadto informujemy, ¿e w okresie wakacji godziny pracy biura nie ulegaj¹ zmianie, tzn. w lipcu i sierpniu biuro CUD bêdzie
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30-15.30.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Mapa i tablice
ze szlakami rowerowymi
powiatu koszaliñskiego
Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Pomorza Œrodkowego otrzyma³o dofinansowanie z
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach otwartego
konkursu ofert na realizacjê zadañ publicznych województwa
zachodniopomorskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa
w 2011r. na zadanie pn. „Tablice
informacyjne szlaków rowerowych powiatu koszaliñskiego”.

W ramach zrealizowanego
zadania wydano 2000 egzemplarzy mapy szlaków rowerowych powiatu koszaliñskiego,
której pierwsza edycja ukaza³a
siê w 2009 roku oraz wymieniono 5 tablic w stela¿u drewnianym z map¹ szlaków rowerowych zlokalizowanych na
obrze¿ach miasta Koszalina.

formacji
Turystycznej
w Koszalinie przy ul. Dworcowej 11-15.

Mapa udostêpniania
jest bezp³atnie w siedzibie
Regionalnego Centrum In-

Koszt realizacji zadania wyniós³ 8 528,25 z³, z tego otrzymana dotacja to kwota 5.000 z³,
co stanowi 58,63 % kosztów
ca³kowitych zadania.
Oferta SGiPPŒ w ocenie komisji konkursowej w odniesieniu
do Zadania Nr 2 „Kszta³towanie
przestrzeni turystycznej” otrzyma³a najwy¿sz¹ notê 250 pkt.
na 300 mo¿liwych /83,3%/.
Dofinansowano z bud¿etu województwa zachodniopomorskiego

XIV Targi Zdrowia i Turystyki
W s³oneczny weekend
21 i 22 maja w koszaliñskiej
hali Gwardii odby³y siê
XIV Targi Zdrowia i Turystyki.
Impreza by³a skierowana do
osób zainteresowanych nowinkami w medycynie oraz zdrowym stylem ¿ycia. Ka¿dy z odwiedzaj¹cych targi móg³ znaleŸæ
coœ interesuj¹cego dla siebie.
Poza profilaktyk¹ zdrowotn¹
mo¿na by³o dowiedzieæ siê jak
zaplanowaæ urlop lub jak ciekawie spêdziæ weekend. Specjalnie dla odwiedzaj¹cych, Szpital
Wojewódzki i Specjalistyczny
Zespó³ GruŸlicy i Chorób P³uc
przygotowa³ szereg bezp³atnych badañ. Swoje us³ugi oferowali tak¿e bioenergoterapeuci, irydolodzy oraz specjaliœci
zajmuj¹cy siê Medycyn¹ Dalekiego Wschodu. Ponadto obecni byli
przedstawiciele firm kosmetycznych prezentuj¹cy najnowsze
serie swoich produktów oraz
sprzedawcy bi¿uterii wykonanej
z naturalnych produktów.
Podczas targów rolnicy
i przedstawiciele firm promuj¹cych zdrow¹ ¿ywnoœæ przygotowali prezentacje kulinarne po³¹czone z degustacjami. Dziêki
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Minibrowarowi Kowal z Koszalina mo¿na by³o dowiedzieæ siê,
na czym polega proces warzenia piwa i jakie s¹ jego rodzaje.
Wzorem lat ubieg³ych Targom
Zdrowia i Turystyki towarzyszy³a Gie³da Ogrodnicza, która by³a
zlokalizowana na terenach przed
hal¹ Gwardii. Swoj¹ ofertê handlow¹ prezentowali producenci
materia³u ogrodniczo-szkó³karskiego. W czasie targów odbywa³y siê konkursy dla zwiedzaj¹cych z nagrodami ufundowanymi przez wystawców.
Swoje stoisko na tegorocznych targach mia³o tak¿e Regionalne Centrum Informacji Turystycznej (funkcjonuj¹ce w ramach Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Pomorza Œrodkowego) prezentuj¹c materia³y o Koszalinie, regionie koszaliñskim
oraz wybranych atrakcjach zachodniopomorskiego. Odwiedzaj¹cy stoisko pytali najczêœciej o zagadnienia dotycz¹ce
turystyki aktywnej, przede
wszystkim o szlaki piesze i rowerowe. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³a siê mapa
atrakcji turystycznych powiatu
koszaliñskiego a tak¿e mapa

szlaków turystycznych Góry
Che³mskiej. Szerok¹ gamê materia³ów promocyjnych zaprezentowa³o miasto Koszalin,
w tym folder Staromiejskiej Trasy Turystycznej, Informator Turystyczny Koszalina oraz plan

miasta Koszalina.
W porównaniu z rokiem ubieg³ym frekwencja by³a zdecydowanie mniejsza. Targi Zdrowia
i Turystyki powinny mieæ formu³ê pikniku, aby zachêciæ koszalinian i mieszkañców regionu do
wspólnej zabawy promuj¹c jednoczeœnie zdrowy i aktywny
tryb ¿ycia.
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dniach 7-8 maja 2011r. w malowniczej scenerii szczeciñskich Wa³ów Chrobrego odby³a siê kolejna
edycja „Pikniku nad Odr¹” - imprezy promuj¹cej turystykê, rekreacjê i dobr¹ polsk¹
kuchniê.
Krajem partnerskim Pikniku by³y Niemcy,
reprezentowane przez Niemieck¹ Centralê
Turystyki. Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ „Pikniku
nad Odr¹” by³y Targi Turystyczne MARKET
TOUR. W tym roku by³a to jubileuszowa,
dwudziesta edycja targów.
Piknik jest najwiêksz¹ turystyczn¹ imprez¹ tego typu w Polsce pod wzglêdem
liczby odwiedzaj¹cych. W tym roku Wa³y
Chrobrego odwiedzi³o oko³o 60 tys. turystów z Polski i zagranicy, g³ównie z Niemiec. Jego g³ówne atrakcje to, oprócz Targów MARKET TOUR, prezentacje produktów tradycyjnych, Wielkie Gotowanie oraz
Wiosenny Festyn Rodzinny.
Targi s¹ miejscem prezentacji i promocji
atrakcji regionów turystycznych, ofert biur
podró¿y, obiektów noclegowych oraz ofert
turystyki aktywnej i specjalistycznej. W tegorocznej imprezie udzia³ wziê³o ponad 100
wystawców, przedstawicieli bran¿y turystycznej. Stoiska targowe utworzy³y dwie
aleje z prezentacjami ofert turystycznych
gmin i regionów Polski i Niemiec, biur podró¿y, hoteli, oœrodków wypoczynkowych, rekreacyjnych, sanatoryjnych.
Piknik Nad Odr¹ 2011 zosta³ wybrany
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
jako wydarzenie, podczas którego odby³a
siê trzecia edycja prezentacji promuj¹cych
dziedzictwo kulinarne polskich regionów
wpisanych na Listê Produktów Tradycyjnych. Dziêki temu szczecinianie i goœcie Pikniku odbyli kulinarn¹ podró¿ w ró¿ne czêœci
Polski i przypomnieli sobie smaki z rodzinnych stron lub odkryli je po raz pierwszy.
Wœród wystawców, nie zabrak³o w tym
roku reprezentacji Koszalina i regionu koszaliñskiego. Na stoisku przygotowanym
przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Pomorza Œrodkowego dostêpne by³y materia³y zapraszaj¹ce do odwiedzenia miasta
jak i okolicznych gmin. Odwiedzaj¹cy stoisko pytali najczêœciej o zagadnienia dotycz¹ce turystyki aktywnej, przede wszystkim o szlaki rowerowe i kajakowe oraz oferty
wypoczynku w naszym regionie, zw³aszcza w pasie nadmorskim.
Szczególnym zainteresowaniem cieszy³
siê nowy Miêdzynarodowy szlak rowerowy „Bike the Baltic”, przebiegaj¹cy m.in.
przez tereny Pomorza Œrodkowego, informator o atrakcjach w naszym regionie: „Przystañ w Powiecie Koszaliñskim” oraz ró¿nego rodzaju mapy, w tym mapa atrakcji turystycznych powiatu koszaliñskiego oraz
mapa szlaków turystycznych Góry Che³mskiej. Szerok¹ gamê materia³ów promocyjnych zaprezentowa³o miasto Koszalin,
w tym folder Staromiejskiej Trasy Turystycznej, Informator turystyczny Koszalina oraz
plan miasta Koszalina. Jedn¹ z atrakcji naszego regionu, która znalaz³a uznanie wœród
odwiedzaj¹cych stoisko by³y Ogrody tematyczne „Hortulus” w Dobrzycy. Jedni opowiadali swoje wra¿enia z pobytu na terenie
ogrodów, inni deklarowani chêæ ich poznania.
Frekwencja odwiedzaj¹cych stoisko regionu koszaliñskiego przewy¿szy³a oczekiwania. Wiele osób wspomina³o Koszalin jako
swoje rodzinne miasto.

Piknik nad Odr¹ 2011

Posiedzenie Zarz¹du i Walne Zebranie
Cz³onków Stowarzyszenia
W okresie od kwietnia do czerwca 2011r odby³o siê jedno posiedzenie Walnego Zebrania Cz³onków Stowarzyszenia oraz jedno posiedzenie
Zarz¹du Stowarzyszenia.
12 kwietnia 2011r. na posiedzeniu
Zarz¹du Stowarzyszenia podjêto uchwa³ê w sprawie sprzeda¿y œrodków trwa³ych Stowarzyszenia (wyposa¿enie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej) oraz uchwa³y dotycz¹ce zagospodarowania efektów realizacji projektu
„United in diversity” (Zjednoczeni w ró¿norodnoœci) zrealizowanego w ramach
Programu Wspó³pracy Transgranicznej
Po³udniowy Ba³tyk bêd¹cego czêœci¹

Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej na
lata 2007-2013 oraz projektów zrealizowanych w ramach dzia³ania „Odnowa
i rozwój wsi” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013r.
12 kwietnia odby³o siê tak¿e posiedzenie Walnego Zebrania Cz³onków Stowarzyszenia. W programie spotkania znalaz³y siê uchwa³y dotycz¹ce zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci za 2010
rok, sprawozdania Zarz¹du z wykonania bud¿etu, sprawozdania finansowanego Zarz¹du Stowarzyszenia, udzielania absolutorium Zarz¹dowi Stowarzyszenia oraz uchwa³a dotycz¹ca uchwalenia bud¿etu na rok 2011.
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Region
koszaliñski
we
Wroc³awiu
W dniach 8-10 kwietnia bie¿¹cego roku odby³a siê trzecia
edycja Miêdzynarodowych
Targów Turystycznych Wroc³aw 2011. W ci¹gu trzech dni
ich uczestnicy mogli zapoznaæ
siê z ofert¹ turystyczn¹ ponad
200 wystawców z Polski i zagranicy. Targi odwiedzi³o 15 tysiêcy zwiedzaj¹cych.
Oprócz strefy stoisk targowych, w której swoje oferty prezentowali przedstawiciele polskich regionów, biur podró¿y, hoteli i miejsc noclegowych, przygotowanych zosta³o szereg atrakcji towarzysz¹cych, w tym Festiwal Kulinarny, Festiwal Podró¿ników, pokazy i treningi Nordic Walking, prezentacja Stowarzyszenia
Delta - w³aœciciela trzech parków
jurajskich w Polsce.
Goœciem specjalnym targów
by³ Wojciech Cejrowski, który
podobnie jak rok temu, opowie-

dzia³ kilka ciekawostek ze swoich podró¿y.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego
wraz z miastem Koszalin prezentowa³o siê w ramach stoiska
województwa zachodniopomorskiego zorganizowanego
przez Zachodniopomorsk¹ Regionaln¹ Organizacjê Turystyczn¹. Odwiedzaj¹cy stoisko
poszukiwali najczêœciej ofert
wypoczynku w naszym regionie, zw³aszcza w pasie nadmorskim oraz ofert agroturystycznych. Aktywny wypoczynek to
zagadnienie, które ca³y czas
bardzo interesuje turystów.
Mieszkañcy Dolnego Œl¹ska
chêtnie
zapoznali
siê
z ofert¹ szlaków pieszych, rowerowych czy kajakowych naszego regionu. Du¿ym powodzeniem wœród odwiedzaj¹cych cieszy³ siê „Przewodnik po
okresie wikingów i wczesnym
œredniowieczu”, który zawiera
historyczne informacje dotycz¹ce przebiegu nowego Miêdzynarodowego szlaku rowerowego „Bike the Baltic”. Miasto Koszalin zaprasza³o do odwiedzenia poprzez: folder Staromiejskiej Trasy Turystycznej, Infor-

mator Turystyczny Koszalin, jak
równie¿ film promocyjny „Koszalin pe³nia ¿ycia” na p³ycie CD.
Wszystkie materia³y promocyjne
miasta cieszy³y siê du¿ym uznaniem i zainteresowaniem odwie-

dzaj¹cych. Oceniaj¹c trzy dni
spêdzone we Wroc³awiu, w sezonie letnim spodziewaæ mo¿emy sie „najazdu” turystów z Dolnego Œl¹ska.

Modernizacja Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej Koszalinie
Od marca tego roku Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego realizuje projektu pn. „Zwiêkszenie dostêpu
do informacji turystycznej poprzez modernizacjê i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej
w Koszalinie” wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013.
W pierwszym etapie projektu zmodernizowano salê obs³ugi klientów Centrum, pojawi³o siê nowe umeblowanie - kolorystyka
wnêtrza nawi¹zuje do kolorystyki logotypu
RCIT i logotypu województwa zachodniopomorskiego.
Zakupiono dwa zestawy komputerowe,
w tym jeden w celu organizacji stanowiska
dla turysty oraz odbiornik telewizyjny, na
którym prezentowane s¹ zdjêcia oraz filmy
promuj¹ce region koszaliñski.
W planach jest modernizacja portalu internetowego Centrum wraz z wprowadzeniem na stronê www.it-pomorze.pl cyfrowej
mapy powiatu koszaliñskiego oraz interaktywnej bazy noclegowej.
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
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