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Pokonujmy granice poprzez wspólne inwestycje na przyszłość 
 

 Zaproszenie 
 

Międzynarodowa	Konferencja	o	Kolei	Wschodniej	2011	
Niemiecko – polska konferencja na temat projektu dot. rozwoju przestrzeni transgranicznej 

 
Szanowni Państwo, 
 
Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję o Kolei Wschodniej na temat:  
„Przyszłość Kolei Wschodniej (odcinek Berlin – Gorzów - Piła) jako Regionu Korytarza Modelowego w formie 
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)“ 
 
Miejsce:   Dom Kultury Küstriner Vorland 

Karl-Marx-Straße 38 
D – 15328 Küstrin-Kietz 

    Opis dojazdu na stronie: www.kulturhaus-kuestriner-vorland.de 
 
Rozpoczęcie:  16.03.2011 o godz. 10:30, zakończenie ok. godz. 16:30;    
Koszty: za darmo 
Check-in od godz.  9:30; zwiedzanie wystawy, poczęstunek 

 
Rezultatem wspólnych doświadczeń ostatnich pięciu lat jest chęć przedyskutowania projektu rozwoju polsko-
niemieckiego odcinka Kolei Wschodniej jako Regionu Korytarza Modelowego w strukturach Europejskiego 
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT). W nawiązaniu do przebiegu tradycyjnych szlaków handlowych 
chcemy skonsultować z Państwem rozwój równie bogatego w tradycję odcinka Kolei Wschodniej, jako europejskiego 
Regionu Korytarza Modelowego o zrównoważonej mobilności. Oto nasze cele, które razem z Państwem pragniemy 
osiągnąć: 
Chcemy stworzyć warunki zrównoważonej mobilności w ruchu zarówno osobowym, jak i towarowym na powierzchni 
ok. 7 000 km², wzdłuż linii kolejowej o długości 253 km od Berlina po Piłę. Chcemy, by ludzie po obu stronach granicy 
polsko-niemieckiej czuli się ze sobą dobrze i aby przyszłe pokolenia znalazły tu swój dom i odpowiednie warunki 
życiowe. 
Chcemy całościowo podejść do projektu, co oznacza, że oprócz mobilności pragniemy od samego początku uwzględnić 
także takie aspekty jak praca, warunki życiowe i atrakcyjność regionu przygranicznego. 
Chcemy zrównoważonej mobilności z uwzględnieniem ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju miast i 
obszarów wiejskich, a także możliwość pozytywnego oddziaływania na demograficzne zmiany w regionie. 
Chcemy, na podstawie wspólnych korzeni oraz historycznych relacji wynikających z sąsiedztwa, przyczynić się do 
poprawy stosunków pomiędzy mieszkańcami przygranicznych regionów Polski i Niemiec, a także stworzyć możliwości 
dalszego ich rozwoju w różnych dziedzinach życia społecznego. Budujmy Europę od dołu. 
Chcemy wspólnie stworzyć niemiecko-polski projekt pilotażowy w Unii Europejskiej, a w jego ramach połączyć 
lokalną wiedzę i zaangażowanie z celami Unii Europejskiej. Dzięki temu możemy dokonać przełomu i razem aktywnie 
kształtować przyszłość. 
 

Dobra infrastruktura to ważny składnik dobrobytu! 
 

Serdecznie zapraszamy do Küstrin-Kietz, nadodrzańskiej miejscowości z tradycją. 
 
Gernot Schmidt / Starosta Powiatu MOL           Józef Kruczkowski/ Starosta Powiatu Gorzowskiego 


