
Miastro  

Dargun 

Miasto Dargun jest partnerem projektu w programie współpracy 
Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/
Polska. Celem programu jest poszerzenie dotychczasowych 
obszarów doznań i stworzenie nowych atrakcji. Ponadto mają 
powstać oferty transgraniczne, aby przybliżyć odwiedzającym i 
gościom wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Miasto 
Dargun jest jednym z dziesięciu partnerów projektu, którym udało 
się stworzyć nowe atrakcje za pośrednictwem Interreg. 
Chcielibyśmy ich przedstawić w tej ulotce i zachęcić do 
odwiedzenia naszych partnerów. Z biletem wstępu od partnera 
nadal będziesz otrzymywać zniżki od innego partnera do końca 
2022 roku.  
W ramach tego programu dofinansowania udało nam się 

sfinansować naszą ścieżkę po kompleksie klasztorno-zamkowym, 

przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. 

POMERANIA - Atrakcje kulturalne i 

przyrodnicze (INT51) 

 
 

Park Ptaków  

Marlow 
 
 
Poza licznymi gatunkami ptaków i 

dzikich zwierząt, Marlow Bird Park w powiecie Vorpommern-Rügen 
oferuje również pokazy karmienia, loty i pokazy zwierząt, place 
zabaw i restauracje. Przygoda dla całej rodziny! 

 
 
 
 Obszar prezentacji ptaków 
drapieżnych został 
przeprojektowany w ramach 
programu finansowania 
Interreg VA. 

 
 

 

Wyłuszczarnia Nasion 

w Jatznick 
 

 
Leśny piec nasienny w Jatznick jest odpowiedzialny za 
prowadzenie zbioru nasion na potrzeby własne Lasów 
Państwowych oraz za przerób nasion z gatunków liściastych, 
iglastych i krzewiastych. Certyfikowani edukatorzy leśny oferują 
wycieczki z przewodnikiem i dni projektowe. 
 
W ramach programu 
współpracy Interreg V A 
powstała m.in. wewnętrzna 
przestrzeń wystawiennicza z 
interaktywnymi modułami. 

 

 

Gmina 

Police  
 
 
 
 

Police to miasto na Pomorzu 

Zachodnim w Polsce w środku 

Ueckermünder Heide. Gmina 

leży nad Zalewem 

Szczecińskim i posiada 

rozległe lasy oraz bogaty świat zwierząt. 

 

Program dofinansowania ma na celu wsparcie budowy stoiska 

informacyjnego w formie bryczki oraz zakup audioprzewodników z 

treścią wielojęzyczną. 

Zagroda Zu-

brów Uznam 

Miłym miejscem dla rodzin 
jest wizyta w zagrodzie 
żubrów na wyspie Uznam. 
 
Dzięki programowi 
finansowania Interreg V A 
przeprojektowano recepcję, 
kasę biletową i 
pomieszczenia socjalne z 
zapleczem sanitarnym oraz 
utworzono punkt 
informacyjny dla 
zwiedzających. 

 



 

 

 
 

Zoo Uecker-

münde 
 

Zoo Ueckermünde to ogród zoologiczny z 400 rodzimymi i 
egzotycznymi zwierzętami w przestronnych wybiegach na zewnątrz 
na granicy niemiecko-polskiej. Oprócz zwierząt odwiedzający znajdą 
tu różne place zabaw i restauracje. 
 
W ramach projektu „POMORZE – doświadczenia natury i 
kultury” (INT 51) ścieżka przygód ma zostać poszerzona do 1000 m² 
poprzez wybudowanie woliery dla papużek. Ponadto 
przeprojektowana ma być stodoła muzealna. 

 
Nie zapominac: 
11.08.2022 letni program wakacyjny - nocą 
w zoo  
16.09.2022 Wilcza noc  
14.10.2022 Wilcza noc  
22.10.2022 Jesienne porządki  
30.10.2022 Halloween 
18.11.2022 Wilcza noc  

 

Ośrodek Edu-

kacji  

Ekologicznej w Lipie  
Centrum edukacji ekologicznej w Lipiu chce promować edukację 

ekologiczną poprzez zabawę. W obiekcie znajduje się laboratorium 

badawcze, sale konferencyjne, sala komputerowa, kuchnia, świetlica 

i miejsce na grilla. 

 

W ramach projektu powstanie 

niemiecko-polski ogród przyrody i nauki 

składający się z labiryntu, wieży 

widokowej, stacji kolorów i zapachów, 

siłowni, ścieżki dla zmysłów oraz tablic 

edukacyjnych. 

Ogrodzie Zoolo- 

gicznym Eberswalde 
Zoo w Eberswalde jest domem dla zwierząt z pięciu 
kontynentów i oferuje urozmaicony program dla całej rodziny z 
licznymi wydarzeniami i szkołą zoo. 
 
Budowa szlaku przygody epoki 
lodowcowej z ilustracją 
skutków zmian klimatycznych 
jest częścią ogólnego projektu 
POMERANIA-Nature-Culture-
Experiences/ Interreg V A. 
 
Nie zapominac: 
Do 25.11.2022 wystawa fotograficzna „ZWIERZĘTA po 
drodze”  
20.08.2022 Festiwal Zoo  

Ogród Dendrolo-

giczny Przelewice 
W Ogrodzie Dendrologicznym znajduje się ponad 1200 
rzadkich i częściowo zagrożonych gatunków drzew i krzewów 
na Pomorzu Zachodnim w Polsce. Podczas spaceru można 
też spotkać majestatyczne niebieskie pawie i łabędzie nieme.  
 
Program finansowania Interreg V A umożliwił odnowienie 
czterokilometrowych ścieżek parkowych o nowe dwujęzyczne 
tablice informacyjne. 
 
Nie zapominac: 

26.08.2022 Zachodniopomorskie Dni Zabytków  
03.09.2022 Noc bajek i horrorów  
18.09.2022 Dni Pszczelarstwa  
24.09.2022 Święto Dziękczynienia  

Zamek Ksiażat 

Pomorskich W 

Szczecine 
W centrum Szczecina znajduje się okazała dawna siedziba 
książąt z pomorskiej dynastii gryfów. Oprócz wystaw w 
renesansowym zamku odbywają się pokazy muzyczne i 
filmowe, spektakle teatralne i wykłady. Jedną ze stałych 
ekspozycji jest cela wiedźmy z replikami narzędzi karnych i 
tortur z XVI i XVII wieku, poświęcona Sidonii von Borcke. 
 
W ramach finansowania Interreg 
zaprojektowano m.in. escape room. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nie zapominac: 

14.08.2022 DUO MILONGA (Aneta Salwińska– harfa, 
Konrad Salwiński– akordeon) 
21.08.2022 BLUE BOSSA (Maciej Bosy Marcinkowski– 
saksofon, Ireneusz Leciejewski– gitara Adam 
Dziewiałtowski-Gintowt– instrumenty perkusyjne) 
27.- 28.08.2022 Dni Kultury Ukraińskiej  
03.09.2022 w południe czytanie państwowe na zamku  
(dzieła Adama Mickiewicza do muzyki Carla Loewe  
04.09.2022 PAN GÓRSKI I SPÓŁKA – gitara, instrumenty 
perkusyjne i akordeon 
24. – 25.09.2022 Festiwal Gryfa 
(potyczki rycerskie, rękodzieło, 
atrakcje rodzinne) 
 


