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Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Głównym celem projektu jest przygotowanie regionu 
transgranicznego Polski i Saksonii do nadchodzących 
zmian klimatu na poziomie lokalnym poprzez koordynację 
współpracy w dziedzinie ekologii pomiędzy instytucjami oraz 
społeczeństwem. 

Vorbereitung der grenzüberschreitenden Region in Polen und Sach-
sen auf den kommenden Klimawandel auf lokaler Ebene
durch die Koordinierung der Zusammenarbeit im Bereich der Öko-
logie zwischen den Institutionen und der Bevölkerung. 

Wyznaczono 3 cele szczegółowe projektu:
1. Przygotowanie transgranicznych propozycji adaptacji do 
zmian klimatu.
2. Koordynacja i intensyfikacja współpracy instytucjonalnej 
wspierającej rozwój kompetencji w zakresie transgranicznych 
działań adaptacyjnych do zmian klimatu.
3. Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców 
regionu przygranicznego związanych ze skutkami zmian 
klimatu.   

Es wurden 3 spezifische Ziele des Projektes gesetzt:
1. Vorbereitung von grenzüberschreitenden Vorschlägen für An-
passung an den Klimawandel.
2. Koordinierung und Intensivierung der institutionellen Zusam-
menarbeit, die die Entwicklung von Kompetenzen auf dem Gebiet 
der grenzüberschreitenden Anpassungsmaßnahmen an den Kli-
mawandel unterstützt.
3. Gestaltung der umweltbewussten Haltung der Bewohner von 
der Grenzregion im Bezug auf die Folgen des Klimawandels.

Okres realizacji / Projektdauer:  01.07.2018 – 30.06.2020
Wartość projektu / Gesamtausgaben: 433.535,63 €
Dofinansowanie z Unii Europejskiej / Finanzierung von der 
Europäischen Union:  85 %

BENEFICJENT WIODĄCY / Lead Partner
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www.imgw.pl
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PRZYKŁADY  działań realizowanych 
 w ramach projektu TRANSGEA

Beispiele für ergriffene Maßnahmen
im Rahmen des Projekts TRANSGEA

Konferencja „Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lo-
kalne – wyzwania i możliwości w regionie transgranicznym Pol-
ski i Saksonii” 30.09.2019 Zgorzelec

Podczas drugiej konferencji zorganizowanej przez IMGW-ZBŚ w pro-
jekcie TRANSGEA przedstawiciele partnera wiodącego projektu IMGW-
-PIB, zaprezentowali dwie prezentacje dotyczące założeń i przebie-
gu realizacji projektu, a także działań związanych z ekstremalnymi 
zdarzeniami pogodowymi w regionie wsparcia. Szczególną uwagę 
poświęcono zjawiskom suszy i powodzi jako czynnikom powodu-
jącym znaczne straty materialne, a w przypadku powodzi również 
będących zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców.
Kolejne prezentacje, przedstawione przez polskich partnerów pro-
jektu (Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja i Fundacja Natura Polska) 
dotyczyły kwestii związanych z działaniami ukierunkowanymi na ła-
godzenie skutków zmian klimatu w skali lokalnej. W trakcie wystą-
pień zwrócono uwagę na problemy związane z małą retencją oraz 
aspektami dotyczącymi świadomości społecznej w kontekście zmian 
klimatu. Pokreślono także znaczenie akcji pokazowych ukierunkowa-
nych na edukację i promocję oraz działań związanych z nasadzeniami 
drzew. W dalszej kolejności przedstawione zostały prezentacje nie-
mieckich partnerów projektu - GÜSA e.V. i SAPOS GmbH. Dotyczyły 
one potencjalnych skutków zmian klimatu w kontekście oddziaływa-
nia na osoby starsze (GÜSA e.V.), a także kwestii związanych z pod-
noszeniem świadomości w zakresie zmian klimatu poprzez działania 
edukacyjne dla młodzieży (SAPOS GmbH). 
Po zakończeniu prezentacji odbyły się dyskusje w grupach, w cza-
sie których uczestnicy konferencji mieli możliwość wyrażenia opinii 
na temat adaptacji do zmian klimatu w skali lokalnej i działań z nimi 
związanych. Ocenione zostały skutki zmian klimatu obserwowane 
w najbliższym otoczeniu, a także przedstawiono propozycje działań 
łagodzących. Ostatnią część konferencji stanowiło podsumowanie 
wyników dyskusji w grupach.

Konferenz "Anpassung an den Klimawandel durch lokales Han-
deln - Herausforderungen und Mög-lichkeiten in der grenzüber-
schreitenden Region Polens und Sachsens" 30.09.2019 Zgorzelec

Während der zweiten von IMGW-ZBŚ im Rahmen des TRANSGEA-Pro-
jekts organisierten Konferenz präsentierten Vertreter des Projektleiters 
IMGW-PIB zwei Präsentationen zu den Annahmen und dem Verlauf 
des Projekts sowie zu Aktivitäten im Zusammenhang mit extremen 
Wetterereignissen in der Unterstützungsregion. Besonderes Augen-
merk wurde auf Dürren und Überschwemmungen als Fakto-ren ge-
legt, die erhebliche materielle Schäden verursachen und im Falle von 
Überschwemmungen auch eine Bedrohung für die Gesundheit und 
das Leben der Bewohner darstellen.
Nachfolgende Präsentationen der polnischen Projektpartner (der Stif-
tung Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” und der Stiftung Fundacja 
Natura Polska) befassten sich mit Fragen im Zusammen-hang mit Maß-
nahmen zur Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels auf 
lokaler Ebene. In den Reden wurde auf Probleme im Zusammenhang 

mit geringer Retention und Aspekte des öffentli-chen Bewusstseins im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel hingewiesen. Die Bedeutung 
von De-monstrationskampagnen mit Schwerpunkt auf Aufklärung 
und Werbung sowie Aktivitäten im Zu-sammenhang mit dem Pflanzen 
von Bäumen wurden ebenfalls hervorgehoben. Anschließend wur-
den Präsentationen deutscher Projektpartner - GÜSA eV und SAPOS 
GmbH - vorgestellt. Sie befassten sich mit den möglichen Auswirkun-
gen des Klimawandels im Kontext der Auswirkungen auf ältere Men-
schen (GÜSA eV) sowie mit Fragen der Sensibilisierung für den Klima-
wandel durch Aufklä-rungsmaßnahmen für junge Menschen (SAPOS 
GmbH).
Nach der Präsentation gab es Gruppendiskussionen, bei denen die Kon-
ferenzteilnehmer Gelegenheit hatten, ihre Ansichten zur Anpassung 
an den Klimawandel auf lokaler Ebene und zu damit verbunde-nen 
Aktivitäten zu äußern. Die Auswirkungen des in der unmittelbaren 
Umgebung beobachteten Kli-mawandels wurden bewertet und Vor-
schläge für Abhilfemaßnahmen gemacht. Der letzte Teil der Konferenz 
war eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Gruppendiskussionen.

www.transgea.eu



www.transgea.eu
Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Publikacje 
Publikationen

W ramach projektu przygotowano m.in. publikacje edukacyjne zwią-
zane z adaptacjami do zmian klimatycznych. 
Im Rahmen des Projekts wurden u.a. pädagogische Publikationen 
zur Anpassung an den Klimawandel erstellt.

Wystawa fotograficzna 
W ramach projektu przygotowano wystawę fotograficzną prezentu-
jącą sposoby adaptacji do zmian klimatycznych oraz przykłady do-
brych praktyk do zmian klimatu realizowanych na pograniczu pol-
sko-saksońskim. Wystawa była pokazywana w Żarach i Jeleniej Górze 
(Rynek) oraz Görlitz (ZOO)  i Bautzen (Urząd Miejski). 

Foto-Ausstellung 
Im Rahmen des Projekts wurde eine Fotoausstellung organisiert, die 
Methoden der Anpassung an den Klimawandel und Beispiele für be-
währte Praktiken für den Klimawandel im polnisch-sächsischen Grenz-
gebiet darstellt. Die Ausstellung wurde in Żary und Jelenia Góra (Markt-
platz) sowie Görlitz (ZOO) und Bautzen (Stadtverwaltung) gezeigt.

Warsztaty dla uczniów szkół w Görlitz
W dniu 27.09.2019 w Görlitz odbyły się warsztaty z udziałem uczniów 
szkół podstawowych a ich celem było poznanie ogródka meteoro-
logicznego i zwiedzanie Muzeum przyrodniczego. Uczestnicy spo-
tkania poznali ogródek metrologiczny i analogowe urządzenia do 
pomiarów stopniowo zastępowane przez urządzenia cyfrowe. 

Workshops für Schülerinnen und Schüler 
in Görlitz
Am 27.09.2019 fand in Görlitz ein Workshop unter Beteiligung von 
Grundschülern statt, um den Me-teorologischen Garten kennen zu 
lernen und das Naturkundemuseum zu besichtigen. Die Teilnehmer 
des Treffens machten sich mit dem metrologischen Garten und den 
analogen Messgeräten vertraut, die nach und nach durch digitale 
ersetzt wurden.  

ŻYJ Z KLIMATEM
SCHAFFEN SIE EIN GUTES KLIMA Wie man sich an den  

Klimawandel anpassen kann

Jak adaptować się 
do zmian klimatycznych

Jak łagodzić skutki zmian klimatu? 
– poprzez działania lokalne do globalnych korzyści

Wie kann man die Folgen des Klimawandels mildern? 
– über lokale Maßnahmen zum globalen Nutzen

Warsztaty dla seniorów o ogrodzie w 
Görlitz
W dniu 16.10.2019 w bibliotece miejskiej w Görlitz odbyły się warsz-
taty z seniorami nt. "Ogród i środowisko odporne na klimat - rośli-
ny w ogrodzie i na balkonie, możliwości magazynowania wody w 
sektorze prywatnym”. Zebrani zapoznani zostali z zagadnieniami 
związanymi z występowaniem stref klimatycznych, okresów wege-
tacyjnych, zmian w strukturze fizycznej roślin oraz znaczenia proce-
su fotosyntezy. Ponadto podano zalecenia dotyczące wyboru roślin 
w zależności od warunków siedliska. Odrębnie rozmawiano też o 
ochronie obszarów zielonych na obszarach miejskich i interakcji ro-
ślin i owadów. Następnie odbyła się ożywiona dyskusja pomiędzy 
uczestnikami, którzy dzięki spotkaniu poznali nowe możliwości ma-
gazynowania wody na swoich nieruchomościach.

Gartenwerkstatt für Senioren in Görlitz
Am 16.10.2019 veranstaltete die Stadtbibliothek Görlitz einen Work-
shop mit Senioren zum Thema  "Garten und klimasichere Umwelt 
- Pflanzen im Garten und auf dem Balkon, Wasserspeichermög-lich-
keiten im privaten Bereich". Die Teilnehmer wurden mit den Fragen 
des Auftretens von Klimazo-nen, Vegetationsperioden, Veränderun-
gen in der physikalischen Struktur der Pflanzen und der Bedeu-tung 
des Photosyntheseprozesses vertraut gemacht. Darüber hinaus wer-
den Empfehlungen für die Auswahl der Pflanzen in Abhängigkeit 
von den Lebensraumbedingungen gegeben. Auch der Schutz von 
Grünflächen in städtischen Gebieten und das Zusammenspiel von 
Pflanzen und Insekten wurde gesondert diskutiert. Anschließend 
fand eine lebhafte Diskussion zwischen den Teilnehmern statt, die 
dank des Treffens neue Möglichkeiten der Wasserspeicherung auf 
ihrem Grundstück erkannten.

Wizyta studyjna w regionie Görlitz
W dniu 19.11.2019 w Görlitz i okolicach odbyła się wizyta studyjna 
p.n. „Dobre praktyki zielonej i niebieskiej infrastruktury jako odpo-
wiedź na zmiany klimatu”. Wizyta studyjna miała na celu pokazanie 
przykładów i rozwiązań z zakresu zieleni, wykorzystania obszarów 
przyrodniczych, zagospodarowania i wykorzystania wód opado-
wych na terenie miejskim/zurbanizowanym, które tworzą zieloną i 
niebieską infrastrukturę zmniejszającą wrażliwość na zmiany klima-
tu. To lokalne działania, które nie wymagają dużych nakładów finan-
sowych, a które można zastosować na terenie gmin, jako adaptacje 
do zmian klimatu. W programie wycieczki jej uczestnicy mogli zapo-
znać się z mikroadaptacjami na terenie przyszkolnym (gromadzenie 
wód opadowych, zasilanie wodami opadowymi zbiornika i zielonej 
ściany, wykorzystanie deszczówki do podlewania wysokiej grządki), 
zielonymi półprzepuszczalnymi parkingami, bylinami odpornymi na 
zmiany klimatu, miejskimi ogródkami działkowymi, zieloną i niebie-
ską infrastrukturą na terenie osiedli mieszkaniowych oraz zagospo-
darowaniem zbiornika po wydobyciu węgla brunatnego (Berzdorfer 
See). 

Studienaufenthalt in der Region Görlitz
Am 19.11.2019 fand in und um Görlitz ein Studienbesuch unter dem 
Titel  „Gute Praktiken in der grü-nen und blauen Infrastruktur als Re-
aktion auf den Klimawandel“ statt. Der Studienbesuch zielte da-rauf 
ab, Beispiele und Lösungen im Bereich der Begrünung, der Nutzung 
von Naturgebieten, der Be-wirtschaftung und Nutzung von Regen-
wasser in städtischen / urbanisierten Gebieten zu zeigen, die eine 
grüne und blaue Infrastruktur schaffen, die die Empfindlichkeit ge-
genüber dem Klimawandel verringert. Dies sind lokale Aktivitäten, 
die keine großen finanziellen Aufwendungen erfordern und die in 
Gemeinden als Anpassung an den Klimawandel genutzt werden kön-
nen. Im Programm der Reise konnten sich die Teilnehmer mit den 
Mikroroadaptionen im Schulbereich (Regenwassersammlung, Ver-
sorgung des Stausees und der Grünen Wand mit Regenwasser, Nut-
zung des Regenwassers zur Bewässerung des Hochbettes), grünen 
halbdurchlässigen Parkplätzen, klimasicheren Stauden, städti-schen 
Kleingärten, grüner und blauer Infrastruktur in Wohnsiedlungen und 
der Entwicklung des Stau-sees nach dem Braunkohleabbau (Berz-
dorfer See) vertraut machen

FOLDER ŻYJ Z KLIMATEM
 PROSPEKT „LEBE MIT  

DEM KLIMA”

PORADNIK JAK ADAPTOWAĆ SIĘ 
DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH 
RATGEBER „WIE SOLLTE MAN 
SICH AN DEN KLIMAWANDEL 

ANPASSEN”

BROSZURA Jak łagodzić skutki 
zmian klimatu? poprzez działania 
lokalne dla globalnych korzyści.
Wie können die Auswirkungen 

des Klimawandels durch lokales 
Handeln zum globalen Nutzen 

gemindert werden?
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