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Projektziel

Intensivierung der partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit durch Vertiefung des Wissens über 

das Kohlenstofferbe in dem unterstützten Gebiet.

Cel projektu

Intensyfikacja współpracy partnerskiej poprzez

pogłębienie wiedzy o dziedzictwie węglowym na 

obszarze wsparcia.

Kohle in der Lausitz - Förderung der 
regionalen Traditionen am polnisch-
deutschen Grenzgebiet

Węgiel na Łużycach - promocja tradycji 
regionalnych na pograniczu polsko
-niemieckim



Projektbeschreibung

Die Aktivitäten intensivierten die partnerschaftliche

Zusammenarbeit, indem sie die sterbenden

Traditionen des Braunkohlenabbaus in der Lausitz,

in der Region Żary und im nördlichen Teil des

Landkreises Görlitz retteten. Es gab zwei Ausgaben

von Bildungsworkshops zum Thema Kohlebergbau.

Die Plätze der Kohletraditionen waren mit vier Tafeln

gekennzeichnet: 3 in Mirostowice Dolne 1 in

Nochten, die Orte beschreiben, die einst reich an

Kohletraditionen waren. Mit dem

Erfahrungsaustausch als Beispiel für die

Landentwicklung nach dem Bergbau wurde eine

Studienreise in den Boulderpark in Nochten

organisiert. Die Reise wurde mit einem Besuch des

Stollens mit einer mündlichen Präsentation über

Kohletraditionen in Krauschwitz verbunden. Ein

zweisprachiger Touristenordner mit Informationen

zu Partnern wurde ebenfalls veröffentlicht. 101

Teilnehmer aus Polen und 72 aus Deutschland

nahmen an den Projektaktivitäten teil.

Opis projektu

Działania zintensyfikowały współpracę partnerską

poprzez ocalenie ginących tradycji wydobycia

węgla brunatnego na terenie Łużyc, w regionie

żarskim i północnej części powiatu Görlitz. Odbyły

się dwie edycje warsztatów edukacyjnych

o wydobyciu węgla. Oznakowano place tradycji

węglowych czterema tablicami: 3 w Mirostowicach

Dolnych oraz 1 w Nochten, opisującymi miejsca

bogate niegdyś w tradycje węglowe.

Zorganizowano wyjazd studyjny do parku głazów

w Nochten z wymianą doświadczeń jako przykład

zagospodarowania terenów pokopalnianych.

Wyjazd ten połączony był ze zwiedzaniem sztolni

ze słowną prezentacją o tradycjach węglowych

w niemieckim Krauschwitz. Wydano również

dwujęzyczny folder turystyczny z informacją

o partnerach. W działaniach projektowych udział

wzięło 101 uczestników z Polski i 72 z Niemiec.

Unterstützung der grenzüberschreitenden Wspieranie współpracy
Zusammenarbeit transgranicznej


