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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 %
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Beispiele für ergriffene Maßnahmen
im Rahmen des Projekts TRANSGEA

Mikro adaptacje klimatyczne - nasadzenia drzew w gminie Żary
Poprzez pochłanianie CO2 wpływają na łagodzenie skutków zmian
klimatu.
Oprócz tego sadzenie drzew przynosi  wiele innych korzyści:
• drzewa są środowiskiem życia wielu zwierząt,
• drzewa poprawiają mikroklimat i wilgotność powietrza,
• tworzą cień i obniżają temperaturę powietrza,
• oczyszczają powietrze z toksycznych gazów i pyłów,
• zatrzymują wody opadowe,
• wzbogacają powietrze o substancje lotne,
• chronią przed hałasem,
• urządzone tereny zadrzewione obniżają poziom stresu i agresji,
• przyczyniają się do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej,
• wpływają na poprawę stanu zdrowia.

Mikroklimatische Anpassung - Baumpflanzung in der Gemeinde 
Żary
Durch die Aufnahme von CO2 tragen sie dazu bei, die Auswirkungen 
von Klimawandel zu mildern. Darüber hinaus bringt das Pflanzen 
von Bäumen viele weitere Vorteile: 
• Bäume sind Lebensraum für viele Tiere. 
• Bäume verbessern das Mikroklima und die Luftfeuchtigkeit.
• Sie spenden Schatten und senken die Lufttemperatur.
• Sie reinigen die Luft von giftigen Gasen und Partikeln. 
• Sie speichern Regenwasser.
• Sie reichern die Luft mit flüchtigen Stoffen an.
• Sie schützen vor Lärm.
• Angeordnete Waldflächen reduzieren Stress und Aggressionen.
• Sie tragen zur Entwicklung der lokalen Gemeinschaften bei.
• sie beeinflussen die Verbesserung der Gesundheit. 

Debaty klimatyczne p.n. „Jak łagodzić skutki zmian klimatu po-
przez działania lokalne”

Skutki zmian klimatu takie jak długotrwałe upały, susze, gwałtowne 
opady powodujące podtopienia i powodzie oraz intensywne wiatry 
to coraz częściej występujące zagrożenia, mające wpływ na funkcjo-
nowanie wielu miejscowości i mieszkańców. 
Wpływ na zmiany klimatu ma również  niska emisja i smog powsta-
jący w okresie grzewczym. 
 
Co możemy zrobić na poziomie lokalnym i  jak dostosować najbliż-
sze otoczenie do przebiegających zmian klimatu ?
– na te pytania odpowiadamy  na debatach skierowanych do miesz-
kańców, organizacji pozarządowych, radnych, sołtysów, młodzieży, 
które odbywają się na terenie gmin położnych na terenie transgra-
nicznym województwa dolnośląskiego oraz lubuskiego. 
 
W trakcie spotkań poruszone są takie kwestie jak:
- zagrożenia wynikające ze zmian klimatu przebiegające lokalnie i 
regionalnie, skutki zmian klimatu dla lokalnego środowiska i zdro-
wia mieszkańców, 
- działania adaptacyjne do zmian klimatu jakie może podejmować 
gmina i mieszkańcy na terenie  miejscowości i posesji w tym odpo-
wiednie zagospodarowanie przestrzeni, gospodarowanie wodami,  
wykorzystanie energii odnawialnych,
- działania adaptacyjne do zmian klimatu poprzez  ograniczenie emi-
sji CO2, wymianę ogrzewania, termomodernizację oraz finansowanie 
tych działań,
Debaty odbyły się m.in. w Osiecznicy, Sieniawie Żarskiej, Przewozie, 
Żarach, Pieńsku, Leśnej, Jaworze, Olszynie i Lwówku Śląskim.

Klimadebatten zum Thema  "Wie die Auswirkungen des Klima-
wandels durch lokale Aktivitäten gemindert werden können"

Die Auswirkungen des Klimawandels wie Langzeithitze, Dürre, hefti-
ge Niederschläge, die zu Überflutungen und Überschwemmungen 
führen, sowie starke Winde sind immer häufigere Bedrohungen für 
das Funktionieren vieler Ortschaften und Bewohner. 
Niedrige Emissionen und Smog, die während der Heizperiode ent-
stehen, wirken sich auch auf den Klimawandel aus. 
 
Was können wir auf lokaler Ebene tun und wie können wir das un-
mittelbare Umfeld an den anhaltenden Klimawandel anpassen?
- Diese Fragen beantworten wir in den Debatten, die sich an Einwoh-
ner, Nichtregierungsorganisationen, Gemeinderäte, Dorfvorsteher 
und Jugendliche richten und die in Gemeinden in grenzüberschrei-
tenden Gebieten der Woiwodschaften Niederschlesien und Lubus-
kie stattfinden. 
 
Während der Sitzungen werden folgende Themen besprochen:
- lokal und regional auftretende Bedrohungen durch den Klimawan-
del, Auswirkungen des Klimawandels auf die lokale Umwelt und die 
Gesundheit der Bewohner, 
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- Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, die von der Gemein-
de und den Bewohnern im Bereich der Stadt und des eigenen Grund-
stücks durchgeführt werden können, einschließlich angemessener 
Raumgestaltung, Wassermanagement und der Nutzung erneuerba-
rer Energien - Anpassung an den Klimawandel durch Reduzierung 
der CO2-Emissionen, Austausch der Heizung, thermische Moderni-
sierung und Finanzierung dieser Aktivitäten,
Debatten fanden unter anderem in Osiecznica, Sieniawa Żarska, Pr-
zewóz, Żary, Pieńsk, Leśna, Jawor, Olszyna und Lwówek Śląski statt.

Stacja meteorologiczna
Meteorologische Station

Mikro adaptacje klimatyczne realizowa-
ne przez partnera projektu SAPOS  
gemeinnützige GmbH
Mikroanpassungen, die durch den pro-
jektpartner SAPOS gemeinnützige GmbH 
realisiert werden
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Badanie ankietowe dotyczące zmian klimatu i wpływu na życie 

mieszkańców  

 

Szanowni Państwo, 
Chcemy poznać Państwa opinie na temat skutków zmian klimatu w Państwa otoczeniu oraz 
możliwości podejmowania  działań na rzecz łagodzenia i adaptacji do zachodzących zjawisk 
klimatycznych. Ankieta realizowana jest w ramach projektu „Transgraniczna współpraca w 
zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu” w ramach Programu Interreg 
Polska –Saksonia. 
 

 

1. Jakie skutki zmian klimatu obserwuje Pani/Pan na terenie miasta /proszę nadać numerację w kwadratach - 

1 największe zagrożenie i kolejne numery mniej  ważne/:  

 Wzrost temperatur wysokich, fale upałów w lecie, przegrzewanie się miasta w okresie letnim 

/ w którym roku ?...............................   

 Wydłużenie okresów bezopadowych, wydłużenie okresów występowania susz / gdzie w 

którym roku ?…………………………. 

 Wzrost liczby opadów intensywnych/deszczy nawalnych 

 Zwiększenia natężenia i częstotliwości silnych wiatrów / w którym roku ?.................................. 

 Skrócenie okresów zalegania pokrywy śnieżnej  

 Zmniejszanie poziomu wód powierzchniowych i gruntowych, zanik małych zbiorników, miejsc 

podmokłych 

 Gradacja szkodników, rozprzestrzenianie się chorób drzew,   

 Podtopienia/gdzie ................................... 

 Rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych 

                   Inne /proszę wymienić jakie/…………………………………….  

2. Co jest dla Pani/Pana największą uciążliwością związaną ze zmianami klimatu: 

 Upały i przegrzewanie się miasta w okresie letnim 

 Przedłużające się okresy suszy 

 Zagrożenia bezpieczeństwa związane z intensywnymi wichurami 

 Wzrost niskiej emisji z ogrzewania i ruchu samochodowego  

 Złe samopoczucie i problemy zdrowotne   

 Inne …………………………………………………………. 

 

W ramach projektu Fundacja Natura Polska przygotowała dwuję-
zyczną stronę internetową, na której zamieszczane są bieżące infor-
macje związane z wdrażaniem projektu. Ponadto znajdują się tutaj 
informacje o celach i zadaniach projektowych, mikroadaptacjach, 
działaniach pokazowych i wszelkich wydarzeniach. Do pobrania są 
również materiały powstałe w wyniku realizacji projektu. Na stronie 
internetowej projektu znajdują się też informacje o Internetowym 
Centrum Konsultacji Działań Adaptacyjnych.

Internetseite zum Projekt www.transgea.eu
Im Rahmen des Projekts hat Fundacja Natura Polska eine zweispra-
chige Internetseite vorbereitet, auf der aktuelle Informationen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes veröffentlicht 
werden. Darüber hinaus gibt es Informationen über die Ziele und 
Projektaufgaben, Mikroadaptationen, Präsentationen und Veranstal-
tungen. Es sind auch Unterlagen zum  vorhanden, die während der 
Projektumsetzung entstanden sind. Auf der Projekt-Website gibt es 
auch Informationen über das Internet-Beratungszentrum für adap-
tive Maßnahmen an den Klimawandel.

Ogród przyjazny owadom i zagospodarowanie wody  
opadowej w Görlitz

Insektenfreundlicher Garten und Regenwassermanagement 
in Görlitz

Badania ankietowe dotyczące zmian klimatu i ich wpływu na ży-
cie mieszkańców 
W ramach projektu TRANSGEA Partner projektu Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja przeprowadza badania ankietowe, aby poznać opinie 
mieszkańców pogranicza polsko-saksońskiego na temat skutków 
zmian klimatu oraz możliwości podejmowania działań na rzecz ła-
godzenia i adaptacji do zachodzących zjawisk klimatycznych. 

Erhebungen zum Klimawandel und dessen Auswirkungen auf 
das Leben der Bewohner
Im Rahmen des TRANSGEA-Projekts führt der Projektpartner, Fundacja 
Ekologiczna Zielona Akcja (Ökologische Stiftung Grüne Aktion), eine 
Umfrage durch, um die Meinungen der Bewohner des polnisch-säch-
sischen Grenzgebietes zu den Auswirkungen des Klimawandels und 
den Möglichkeiten, Maßnahmen zur Milderung und Anpassung an 
die auftretenden Klimaphänomene zu ergreifen, zu erfahren.
Strona internetowa projektu www.transgea.eu
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