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Propozycje zmian podziału administracyjnego 
w kontekście bezpieczeństwa społecznego 

w północnej części województwa lubuskiego

Streszczenie
Zapewnienie bezpieczeństwa i trwałości granicy zachodniej od 1945 roku stano-wiło 

aksjomat polskiej racji stanu. Od upadku komunizmu i zjednoczenia Niemiec 
w roku 1991 jest on realizowany dzięki dialogowi i współpracy transgranicznej samo-rządów, 
również z terenu województwa lubuskiego. Rozwój tej współpracy stworzył szereg silnych 
lokalnych powiązań polsko-niemieckich, zwłaszcza na terenie gmin położonych bezpośrednio 
przy granicy. 

Obecnie, bazując na wspólnocie interesów i korzyści uzyskiwanych ze współ-pracy ze 
stroną niemiecką, niektóre z lubuskich przygranicznych samorządów gminnych i 
powiatowych dążą do utworzenia własnego powiatu przygranicznego. Brak obiekcji ze strony 
władz państwowych i samorządu województwa czyni te starania coraz bardziej realnymi. 

Ich potencjalna realizacja powoduje jednak istotne zagrożenia, gdyż planowana 
struktura nowej jednostki samorządowej będzie podobna do krytykowanych przez Polskę 
rozwiązań, proponowanych w niemieckich koncepcjach planistycznych z 1991 roku.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, współpraca transgraniczna, zmiana granic samo-rządów 
terytorialnych

Zapoczątkowany w 1989 roku w Polsce upadek systemu państw socjali-
stycznych,3 października roku 1990, znalazł swój finał w postaci zjednoczenia państw 
niemieckich. Dzięki staraniom polskiej dyplomacji wydarzenie to zostało powiązane z 
ostatecznym uznaniem przez Niemcy, w formie traktatu „O potwierdzeniu istniejącej 
granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej” z 14 listopada 1990, ich wschodniej granicy2. 
Otworzyło to drogę do rozwoju nowej epoki w pełni suwerennych relacji obydwu 
państw. Istotnym składnikiem nowych wzajemnych kontaktów miała stać się 
współpraca transgraniczna. Potrzebę i wolę wspierania jej rozwoju zapisano w 
podpisanym 17 czerwca 1991 roku traktacie „O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy”3. 

1 Email: piotrklatta@gmail.com.
2 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między 

nimi granicy, [w:] R. Podgórzańska, B. Szczepanik, Uregulowania traktatowe Polski w latach 1945-1998. 
Teksty wybranych dwustronnych umów politycznych zawartych przez Polskę z niektórymi krajami 
europejskimi, Koszalin 1999, s. 129-130.



Projektowana współpraca transgraniczna miała być realizowana w obszarze 
przygranicznym. W środkowej części granicy teren ten obejmował całość ówczesnych 
województw gorzowskiego i zielonogórskiego4. Na ich obszarze, bezpośrednio 
przylegając do granicy, funkcjonowały miejscowości Kostrzyn, Słubice i Gubin. Jako 
lewobrzeżne dzielnice przedzielonych Odrą i Nysą Łużycką dawnych niemieckich 
miejscowości, jeszcze w okresie 1945-1989 prowadziły one najbardziej intensywne 
kontakty transgraniczne ze swoimi najbliższymi niemieckimi sąsiadami. 

Znaczące wydarzenia do jakich doszło w 1990 roku, wspomniany upadek 
socjalizmu i zjednoczenie państw niemieckich oraz przyznanie szerokich kompetencji 
samorządom gminnym w Polsce i wybory do gminnych władz samorządowych z 8 
marca tego roku, spowodowały realną możliwość suwerennego prowadzenia przez 
Polskę i Niemcy współpracy transgranicznej. 

Miejscowości nadgraniczne, korzystając z regulacji i kontaktów wy-
pracowanych jeszcze w okresie PRL i NRD5, w szybkim tempie nawiązywały bliskie 
kontakty z niemieckimi sąsiadami6. Celem tych inicjatyw była chęć wykorzystania 
specyficznego położenia geograficznego miejscowości dla ich rozwoju 
ekonomicznego i wzrostu dobrobytu mieszkańców7. 

Pogranicze polsko-niemieckie, jak wiele regionów peryferyjnych, było 
obszarem przeżywającym poważne problemy gospodarcze i społeczne. Procesy 
tranzycji ustrojowej w Polsce i łączenia się państw niemieckich wzmocniły 
te tendencje. Władze obydwu krajów dostrzegały problem i, korzystając z nowych 
perspektyw współpracy, rozważały takie rozwiązania, które pozwoliłyby na wspólny 
rozwój gospodarczy obszarów przygranicznych po obydwu stronach Odry i Nysy 
Łużyckiej. 

Już w 1991 roku pierwsze pomysły przedstawiali planiści niemieccy. Były to: 
znana jako Plan Stolpego „Koncepcja wspierania rozwoju regionu Odry” oraz 
określane jako Plan Willersa opracowanie „Pogranicze niemiecko-polskie jako 
problem polityki regionalnej”8. Pierwszy ze wskazanych dokumentów powstał 
na zlecenie premiera Brandenburgii M. Stolpego, zaś drugi był tworzony pod 
kierunkiem dr. D. Willersa, działającego na zlecenie Federalnego Ministerstwa 
Gospodarki. 

3 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przy-jaznej 
współpracy, [w:] Stosunki międzynarodowe. Dokumenty i materiały 1989-2000, red. Z. Leszczyński, A. Kosecki, 
Pułtusk 2001, s. 99-108.

4 Województwa te po 1989 roku rozwijały formy współpracy transgranicznej w sposób niezależny, czego 
spuścizną są dwa funkcjonujące obecnie euroregiony – Sprewa-Nysa-Bóbr i Pro Europa Viad-rina (dalej 
SNB i PEV). Od 1 stycznia 1999 roku na terenie tym funkcjonuje województwo lubuskie. 

5 Zob. I. Romaszewska, Słubice – Frankfurt nad Odrą. Od kontaktów bilateralnych do multilateralnych,[w:] 
Słubice 1945-1995, red. M. Rutkowska, Słubice 1996; H. Szczegóła, Współpraca województwa 
zielonogórskiego z okręgiem Frankfurt, „Przegląd Zachodni” nr 2/1974; A. Sokół, Współpraca w dziedzinie 
turystyki i sportu, [w:] PRL-NRD. Sojusz i współpraca. 30-lecie PRL, 25-lecie NRD, red. J. Sułek et. al, 
Warszawa 1974; K. Wasiak, Współpraca PRL-NRD w dziedzinie turystyki i transportu, 
[w:] Współpraca przygraniczna PRL-NRD, red. H. Szczegóła, K. H. Gräfe, Zielona Góra–Drezno 1983.

6 K. Baldauf, Współpraca partnerskich miast Frankfurtu n. Odrą i Słubic. Stowarzyszenie „Most Frankfurcki” –historia i 
działalność. Euroregion „Pro Europa Viadrina”, „Przegląd Zachodni” 1994, nr 2, s. 170-183.

7 Zob. Ł. Wróblewski, Peryferyjność geograficzna a peryferyjność ekonomiczna regionu przy-granicznego, 
„Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2012, nr 113.

8 S. Ciok, Pogranicze polsko-niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej, Wrocław 2004, s. 178.



Obydwa dokumenty zakładały współpracę obszarów przygranicznych Polski i 
RFN, przy czym różniły się one co do zasięgu tych obszarów. W„ Koncepcji 
wspierania rozwoju regionu Odry” obszar przygraniczny sięgał na 50 km w głąb 
Niemiec i na 100 km w głąb Polski. Z kolei w opracowaniu Willersa obejmował 19 
przygranicznych powiatów po stronie niemieckiej i 41 gmin po stronie polskiej9.

Plan Stolpego zakładał między innymi: realizowane przede wszystkim 
po stronie niemieckiej rozwój i restrukturyzację przemysłu oraz infrastruktury 
komunikacyjnej, stworzenie w Szczecinie wolnego portu i niemieckiego obszaru 
gospodarczego na polskiej części wyspy Uznam oraz ograniczenie rozwoju strony 
polskiej do rolnictwa10. Mimo pewnego poparcia dla głównej idei planu, które 
deklarował między innymi polski minister spraw zagranicznych K. Skubiszewski11, 
został on w całości odrzucony przez stronę polską. Krytykowano 
go głównie za faworyzowanie inwestycji na terenie RFN i spychanie polskiego 
obszaru przygranicznego do roli turystycznego i rolniczego zaplecza Niemiec.

Plan Willersa zmierzał do stworzenia instytucjonalnych warunków 
do rozwoju gospodarczego w obszarze przygranicznym12. Mimo mniej więcej 
symetrycznego wskazania zakresów obszaru pograniczy oraz rzetelnego omówienia 
ich problematyki, opracowanie Willersa zawierało istotne braki, które spowodowały 
jego krytykę w Polsce. 

Krytycy podkreślali bowiem, że nie przewidziano w nim wsparcia finansowego 
dla polskiej części pogranicza oraz że zakładał on osłabienie potencjału 
przemysłowego po polskiej stronie granicy. Ówczesne polskie ugrupowania 
nacjonalistyczne wyrażały również obawy, że stworzenie obszarów współpracy w 
oparciu o plan Willersa czy Stolpego doprowadzi do politycznego, gospodarczego i 
kulturowego uzależnienia terenów przygranicznych od Niemiec. Podkreślano, że 
Polska nie może się na to zgodzić, gdyż taka sytuacja, jak sądzono, będzie 
argumentem dla niemieckich środowisk politycznych dążących do odtworzenia granic 
z roku 1937. 

Powyższe koncepcje, mimo swojej niedoskonałości, otworzyły w obydwu 
państwach szeroką dyskusję dotyczącą problematyki planowania regionalnego. 
Pozwoliło to na rozwinięcie współpracy polskich i niemieckich planistów, 
co przyniosło efekty w postaci kolejnych koncepcji zagospodarowania przestrzennego 
obszarów przygranicznych Polski i RFN.

W pierwszych latach tranzycji ustrojowej powszechnie oczekiwano rychłego 
przystąpienia Polski do EWG. Kontakty z Niemcami miały stanowić preludium 
wzajemnej współpracy w pełnej skali. Oczekiwano, że mieszkańcy pogranicza 
wkrótce będą mogli swobodnie przekraczać granicę oraz bez przeszkód podejmować 
pracę i osiedlać się w kraju sąsiada. Wizje tego typu wydawały się wówczas o krok od 
spełnienia.

Przedłużające się prace nad centralnymi koncepcjami współpracy polsko-
-niemieckiej przebiegały w oderwaniu od rozwoju kontaktów na pograniczu. 
W okresie 1990-1993głównym przejawem współpracy transgranicznej były od-dolne, 

9 P. Cegielski, Zamieszanie wokół Odry, „Gazeta Wyborcza”, 14.11.1991, s. 8; S. Ciok, Pogranicze polsko-
niemieckie,op. cit., s. 180.

10 P. Cegielski, Zamieszanie wokół Odry,op. cit., s. 8.
11 P. Cegielski, M. Dąbrowski, Skubiszewski za planem Stolpego,„Gazeta Wyborcza”, 24.02.1992, s. 6.
12 S. Ciok, Pogranicze polsko-niemieckie,op. cit., s. 178.



formalne i nieformalne, porozumienia partnerskie miejscowości, tak zwany twinning, 
czyli partnerstwa miast bliźniaczych13. Szczególnie mocne więzi tego typu 
ukształtowały się w miejscowościach nadgranicznych, gdzie najszybciej zawarto 
formalne umowy o współpracy14. 

Tak mocne związki transgraniczne wykraczały jednak poza horyzont 
ówczesnych polskich władz centralnych. Przedstawiciele niektórych ugrupowań 
obecnych w sejmie w okresie kadencji 1991-1993 entuzjastyczną współpracę 
transgraniczną władz Słubic czy Gubina były gotowe postrzegać jako zamach 
na integralność państwa polskiego15. Jednocześnie pozostałe władze gminne 
województw gorzowskiego i zielonogórskiego współpracę nadgranicznych 
miejscowości postrzegały jako ich niewątpliwy sukces i same starały się wypracować 
podobne kontakty ze stroną niemiecką. 

Do nawiązania współpracy transgranicznej z partnerami z Polski dążyły 
również przygraniczne powiaty RFN. Z uwagi na nie równoważny status polskich i 
niemieckich jednostek samorządy terytorialnego było to jednak poważnie utrudnione. 
Posiadające kompetencje do prowadzenia współpracy transgranicznej niemieckie 
powiaty nie były w stanie, poza wspomnianymi miejscowościami przygranicznymi i 
większymi miastami, znaleźć równoważnych partnerów w Polsce, gdzie współpracę 
transgraniczną mogły prowadzić mniejsze od nich samorządy gminne lub większe i 
stanowiące część administracji rządowej województwa. Recepty na ten problem 
upatrywano w rozwoju współpracy euroregionalnej. Z inicjatywy strony niemieckiej 
najwcześniej, bo w 1991 roku, nawiązały ją sudeckie samorządy z Polski, Czech i 
RFN, które stworzyły euroregion Nysa16.

Na uwagę i podkreślenie zasługuje sposób budowania struktur euro-
regionalnych na terenie województw gorzowskiego i zielonogórskiego. Bazując na 
doświadczeniach samorządów z południa, w 1992 roku, gorzowskie gminy powołały 
dwie instytucje: Stowarzyszenie Gmin Lubuskich i Związek Gmin Gorzowskich. 
Łącznie grupowały one osiemnaście gmin zainteresowanych rozwojem współpracy 
transgranicznej, ze Słubicami i Gorzowem Wielkopolskim na czele17. Nawiązały 
onekontakt z niemiecką wspólnotą komunalną „Mittlere Oder e. V.”, z którą przez 
kolejne miesiące prowadzono prace koncepcyjne odnośnie modelu współpracy 
euroregionalnej18. Z czasem do prac nad powstaniem euroregionu dołączyły inne gminy 
oraz instytucje, z Wojewodą Gorzowskim włącznie.

13 Twinning to realizacja polityki zagranicznej przez władze lokalne. Działanie to dokonuje się poprzez 
bezpośredni kontakt władz danego samorządu, podległych mu jednostek, mieszkańców lub działa-jących na 
jego terenie instytucji z podobnymi jednostkami zagranicznymi, co odbywa się na pod-stawie stosownej 
umowy zbliźniaczym partnerem. Zob. A. Żelazo, Współpraca międzynarodowa gmin przygranicznych, [w:] 
Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, red. R. Stemplowski, A. Żelazo, Warszawa 
2002, s.446.

14 Często, tak jak w przypadku Słubic i Frankfurtu nad Odrą, było ono oparte na wcześniejszych dokumentach 
tego typu, zawieranych na zlecenie partyjnych władz, jeszcze na długo przed 1989 rokiem. Zob. I. 
Romaszewska, Słubice – Frankfurt nad Odrą, op. cit.

15 Cz. Osękowski, Bariery współpracy euroregionalnej na pograniczu polsko-niemieckim, [w:] Euro-regiony, 
mosty do Europy bez granic, red.W. Malendowski, M. Szczepaniak, Warszawa 2000, s. 153.

16 S. Ciok, Pogranicze polsko-niemieckie, op. cit.,s. 133.
17 Cz. Osękowski, Bariery współpracy euroregionalnej,op. cit., s. 93.
18 Zdawano sobie sprawę, że z powodów historycznych, ekonomicznych, politycznych i społecznych 

nie można na grunt polsko-niemiecki przenieść doświadczeń współpracy euroregionalnej z zachodnich landów 
Niemiec.



Mniej więcej w tym samym okresie w województwie zielonogórskim 
współpraca euroregionalna budowana była w oparciu o inicjatywę ówczesnego 
niemieckiego powiatu Forst (Lausitz). Jego władze, nie mogąc znaleźć po polskiej 
stronie równoważnego partnera, podpisały zbiorowe porozumienie z pięcioma 
przygranicznymi gminami: Lubsko, Jasień, Brody, Nowogród Bobrzański 
i Trzebiel19. Po kilku miesiącach do tego grona dołączył Wojewoda Zielono-górski 
oraz niemiecki Związek Miast i Powiatów z powiatami Guben, Spremberg, Cottbus i 
miastem Cottbus20. 

Instytucje te, w październiku 1992 roku, powołały niemieckie stowarzyszenie 
Verein Euroregion „Spree-Nisse-Bober” z siedzibą w Guben, zaś 2 czerwca 1993 roku 
polskie podmioty stworzyły Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej 
Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” z siedzibą w Gubinie21.

EuroregionPro Europa Viadrina powstał dopiero 21 grudnia 1993 roku. 
Poprzedziły to długotrwałe oddolne konsultacje z udziałem wielu regionalnych 
instytucji oraz podpisanie listu intencyjnego22. 

Lawinowy rozwój współpracy transgranicznej nastąpił jednak dopiero 
po 1995 roku, kiedy w ramach PhareCross Border Cooperation uruchomiono 
komponent Fundusz Małych Projektów. Obejmując współpracę społeczną, kulturalną i 
sportową, pozwolił on, w ramach małych projektów realizowanych przez samorządy 
gminne, podległe im jednostki czy też działające na terenie gmin organizacje 
pozarządowe, na zmobilizowanie społeczności lokalnych do współ-pracy 
transgranicznej. W stosunku do roku 1994 nastąpił też znaczący wzrost zarówno 
uczestników obydwu euroregionów jak też ilości polsko-niemieckich partnerstw.

1 stycznia 1999 roku w Polsce weszła w życie reforma podziału 
administracyjnego kraju, która przywracała samorząd powiatowy i łączyła 
województwa gorzowskie i zielonogórskie w jedno województwo lubuskie 
ze stolicą administracyjną i siedzibą Wojewody w Gorzowie Wielkopolskim 
oraz siedzibą sejmiku wojewódzkiego i zarządu województwa w Zielonej Górze. 

Dążąc do ustabilizowania rozwoju nowego województwa, posłowie sejmiku, 
którzy w większości wywodzili się z władz gminnych, 26 lipca tego samego roku 
uchwalili Uchwałę nr X/55/99,w sprawie priorytetów współpracy zagranicznej 
województwa lubuskiego z 1999 roku23. Jako główny cel wskazy-wała ona 
kontynuowanie owocnej współpracy transgranicznej z partnerami niemieckimi, 
zarówno w ramach euroregionów jak też partnerstw samorządów gminnych.

Tak jak w okresie 1990-1998, kontakty tego typu postrzegano jako pomost 
kuintegracji Polski z UE24. Oczekiwano, że po przystąpieniu Polski do UE znikną 
ostatnie bariery ograniczające współpracę transgraniczną. Sądzono, 
że dzięki rozwojowi kooperacji w dziedzinie gospodarczej jaki wówczas nastąpi, cały 

19 Cz. Osękowski, H. Szczegóła, Pogranicze polsko-niemieckie,op. cit., s. 70.
20 Współpraca euroregionalna w latach 1994-2004,oprac. E. Czapka, Zielona Góra 2005, s. 21.
21 Ibidem.
22 Cz. Osękowski, Bariery współpracy euroregionalnej,op. cit., s. 93.
23 Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego nr X/55/99, w sprawie priorytetów współpracy zagranicznej 

województwa lubuskiego, z 26 lipca 1999 roku, § 1 pkt 2, http://www.bip.lubuskie.
pl/system/obj/19203_10-1999.pdf [dostęp: 16.08.2014].

24 Częstokroć radni Sejmiku w nieoficjalnych kontaktach z samorządowcami z innych województw posuwali 
się nawet do stwierdzeń, że województwo lubuskie już jest w UE. Miała o tym świadczyć właśnie bardzo 
dobra współpraca transgraniczna z partnerami z RFN.



region lubuski znacząco wzmocni się ekonomicznie. Dzięki współpracy 
transgranicznej planowano nadal owocnie korzystać ze środków Phare oraz 
programów przedakcesyjnych.

Dla samorządów gminnych, które nie należały jeszcze do żadnego 
z euroregionów oraz nie posiadały jeszcze partnerstwa z samorządami z RFN, 
Uchwała nrX/55/99 stanowiła silny bodziec do nadrobienia zaległości. W okresie od 
1999 roku, zwłaszcza wśród samorządów z południa województwa, bardzo znacząco 
wzrosła ilość nowych partnerstw oraz skala uczestnictwa w strukturach 
euroregionalnych, zwłaszcza euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (dalej SNB). Wśród gmin 
leżących na północy wzrost nie był tak znaczący, gdyż większość tamtejszych 
samorządów posiadała już partnerstwa z RFN i od dawna należała do struktur 
euroregionalnych. 

Wbrew oczekiwaniom przystąpienie Polski do struktur UE, które nastąpiło 1 
maja 2004 roku, nie spowodowało istotnego wzrostu zainteresowania lubuskich 
samorządów gminnych dalszą intensyfikacją współpracy transgranicznej. Można 
wręcz mówić o tendencji przeciwnej, objawiającej się w rosnącej popularności 
współpracy międzyregionalnej i pewnej utracie znaczenia kontaktów trans-
granicznych z partnerami niemieckimi. 

Istotnym powodem takiego stanu było zakończenie działania programu Phare i 
objęcie strony polskiej możliwością finansowania działań transgranicznych ze środków 
IW Interreg III. Konieczność dostosowania się do wymogów nowego programu 
powodowała liczne błędy w wypełnianych przez samorządy gminne wnioskach 
nowego Funduszy Małych Projektów (dalej FMP),co odstręczało 
je od aktywnej współpracy transgranicznej. 

Innym czynnikiem wpływającym na spadek zainteresowania współpracą 
transgraniczną po 2004 roku była możliwość korzystania przez województwo lubuskie 
ze wsparcia innych funduszy. Procedury pozyskiwania takich środków były 
postrzegane jako łatwiejsze i mniej biurokratyczne. Przepływ środków był 
o wiele szybszy niż w przypadku współpracy transgranicznej, a katalog działań 
możliwych do sfinansowania daleko wykraczał poza stosunkowo wąskie ramy FMP. 
Nowe programy, jak na przykład EFS, najczęściej nie wymagały też wcześniejszego 
finansowania projektów. Nade wszystko jednak, inaczej niż 
w przypadku Interreg III, można nim było objąć nawet 100% wydatków danego 
projektu.

Kolejnym powodem, jaki powodował spadek intensywności współpracy 
transgranicznej po 2004 roku, było malejące zainteresowanie mieszkańców woje-
wództwa lubuskiego Niemcami. Miało to związek zwłaszcza z utrzymywaniem przez 
władze RFN izolacji tamtejszego rynku pracy. W krótkim czasie do-prowadziło to do 
odwrotu od nauki stosunkowo popularnego na pograniczu języka niemieckiego i 
wzrostu zainteresowania bardziej uniwersalnym językiem angielskim. 

W 2007 roku państwa UE weszły w nową perspektywę finansową, 
w której istotną rolę odgrywały Programy Europejskiej Współpracy Trans-granicznej 
(dalej EWT). Wśród nich znajdował się też Program Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, który 
miał być zarządzany przez stronę polską. Cała struktura programu była 
przygotowywana już od roku 2004, przy czym decydująca faza przygotowań 



przypadała na lata 2005-2007. W okresie tym w Polsce rządziła koalicja 
populistyczno-prawicowych partii:PiS, Samoobrony i LPR. Przed dojściem do władzy 
każde z tych ugrupowań stosowało w swoich komunikatach retorykę antyniemiecką. 
Po utworzeniu przez nie rządu, w 2005 roku, specyficznie negatywne stanowisko 
wobec Niemiec stało się elementem polskiej racji stanu25. 

Przygotowane w takiej atmosferze procedury i schematy działania przyszłego 
Programu EWT dla Polski (województwo lubuskie) i Brandenburgii, choć zmieniane 
przez kolejną ekipę rządzącą oraz później, w trakcie funkcjonowania programu, od 
początku były wyjątkowo skomplikowane i rygorystyczne. Bardzo szybko pojawiły 
się gigantyczne opóźnienia w przepływach finansowych. Wywołało to serię kryzysów 
w funkcjonowaniu współpracy transgranicznej, z których największy dotyczył 
euroregionu SNB. 

Z powodu nieprzekazywania funduszy przez zarządzającą programem stronę 
polską, 27 marca 2009 roku, władze tworzącego niemiecką część Euroregionu SNB 
„Spree-Neiße-Bober” e.V. ogłosiły komunikat prasowy o wyznaczeniu, na 6 kwietnia 
tego roku, terminu głosowania nad swoim rozwiązaniem26. Spotkało się to z szybką 
odpowiedzią władz polskiego stowarzyszenia SNB, które zaproponowały pożyczkę 
stronie niemieckiej27. Ostatecznie środki na działalność niemieckiego stowarzyszenia 
zostały mu przekazane, ale cały spór odbił się szerokim echem w mediach. Wśród 
wielu lokalnych polityków wzmocniło to postawy niechęci wobec współpracy 
transgranicznej. 

Swoistym wyrazem takiego nastawienia stała się Uchwała nr LII/525/2010 
Sejmiku Województwa Lubuskiego, w sprawie przyjęcia priorytetów współpracy 
zagranicznej województwa lubuskiego28. Została ona podjęta 14 czerwca 
2010 roku, na cztery miesiące przed kolejnymi wyborami samorządowymi. Uchwała, 
która miała dostosowywać priorytety do realiów pełnego uczestnictwa Polski w UE, 
posiadając horyzont czasowy zarysowany do roku 2020, na pierwszym miejscu 
stawiała współpracę regionalną, zwłaszcza z włoskim regionem Abruzzo29. Tym 
samym priorytetową dotychczas współpracę trans-graniczną z Niemcami spychano na 
dalszy plan. Sejmik Województwa Lubuskiego zaprzestał też prac planistycznych 
dotyczących rozwoju współpracy z RFN oraz aktywnego monitorowania efektów 
współpracy. 

W roku 2009 Polska przyjęła układ z Schengen, co w praktyce zniosło wszelkie 
restrykcje graniczne, zaś w roku 2011 RFN otworzyła dla Polaków swój rynek pracy. 

25 B. Koszel, Nowe otwarcie? Stosunki polsko-niemieckie w okresie rządów koalicji PO-PSL (2007-2009), Poznań 
2009, s. 5.

26 Euroregion „Spree-Neiße-Bober” e.V. steht vor Zwangs-Auflösung, http://www.niederlausitz-aktuell.de/
niederlausitz/5100/euroregion-spree-neisse-bober-ev-steht.html[dostęp:12.09.2014].

27 Komunikat Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” do komunikatu prasowego 
prezydenta niemieckiego Euroregionu Spree-Neisse-Bober, http://euroregion-snb.pl/aktualnosci/
315/Komunikat_Stowarzyszenia_Gmin_RP_Euroregion_Sprewa_Nysa_Bobr_do_komunikatu_prasowego_P
rezydenta_niem [dostęp: 2.09.2014].

28 Uchwała nr LII/525/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z 14 czerwca 2010, w sprawie przyjęcia 
priorytetów współpracy zagranicznej województwa lubuskiego, http://bip.lubuskie.pl/system/obj/
11419_525-10.pdf[dostęp: 18.08.2014]. 

29 Kontakty z tym regionem Włoch były związane z planami Zarządu Województwa co do odrodzenia 
przemysłu winiarskiego w okolicach Zielonej Góry.



Oznaczało to całkowite spełnienie oczekiwanych od 1990 roku warunków 
sprzyjających pogłębieniu współpracy transgranicznej. Powstała 
w ten sposób szansa nie została jednak dotychczas wykorzystana, co wynika 
z przedstawionych priorytetów w polityce współpracy zagranicznej wojewódzkich 
władz samorządowych. 

W tej sytuacji, podobnie jak na początku lat 90. XX wieku, prym 
w realizacji współpracy transgranicznej ponownie wiodą samorządy miast 
przylegających do linii granicznej: Słubic, Kostrzyna i Gubina. Miejscowości te, 
niezależnie od panującej gdzie indziej stagnacji, prowadzą niezwykle intensywną 
współpracę z partnerami niemieckimi i wzbogacają ją o nowe elementy.

Doskonałym przykładem są tu Słubice, których nowe, wybrane w 2010 roku, 
władze pokonały wieloletnie ograniczenia niepozwalające finansować 
ze środków Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej (dalej POWT) zadań 
własnych gmin i 9 grudnia 2012 roku uroczyście otworzyły transgraniczną 
komunikację autobusową z Frankfurtem nad Odrą30. Linię nr 983, z pięcioma 
przystankami po stronie polskiej, obsługuje niemiecki zakład komunikacji 
Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) (SVF), a samorząd Słubic dokłada się 
do jej funkcjonowania, w kwocie zależnej od popularności linii.

Działanie takie tworzy powiązania funkcjonalne z partnerskimi miastami 
i doskonale kompensuje się z bujnie rozwijającym się we wszystkich nad-granicznych 
miejscowościach transgranicznym rynkiem pracy. Korzystając 
z możliwości legalnego zatrudnienia w RFN, setki mieszkańców powiatu słubickiego i 
zachodniej części powiatu gorzowskiego codziennie przekraczają granicę. Dzięki ich 
pracy w Słubicach i Kostrzynie wzrasta popyt na usługi 
i towary. Nabywców znajdują też nowo budowane mieszkania i lokale 
w kompleksach usługowych. Wszystko to generuje rozwój obydwu miejscowości, 
które korzystają też z istnienia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

Na fali sukcesu opartego na współpracy transgranicznej pojawiają się pomysły 
utworzenia odrębnego powiatu słubicko-kostrzyńskiego31. Jego zwolennikami są 
burmistrzowie: Słubic T. Ciszewicz i Kostrzyna A. Kunt, którzy, zabierając głos na 
ten temat, mówią: „chcemy wszcząć procedurę 
i przygotować referendum dla mieszkańców, którzy wypowiedzą się, czy chcą zmiany 
granic powiatu […]. Gdy wyniki będą już znane, wystąpimy do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych z wnioskiem o utworzenie nadodrzańskiego powiatu […] jesteśmy 
zdeterminowani i wierzymy, że nam się uda”32.

W przypadku Kostrzyna nad Odrą dążenie do upowiatowienia miasta znajduje 
swoje odzwierciedlenie również w strategii rozwoju tej miejscowości, 
w ramach zadań celu nr 233. Istniejący już powiat słubicki ma nieco inny problem. Jego 

30 A. Górzewski, Komunikacja miejska połączy Słubice z Frankfurtem nad Odrą, http://www.rmf24.pl/
fakty/polska/news-komunikacja-miejska-polaczy-slubice-z-frankfurtem-nad-odra,nId,638012[dostęp: 
8.01.2014].

31 Rewolucja powiatowa, http://www.archiwum.naszkostrzyn.pl/woko-miasta/1607-rewolucja-powiatowa[dostęp: 
7.08.2014].

32 B. Bielecka, Odżył pomysł powiatu słubicko-kostrzyńskiego, http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/
slubice/art/7916176,odzyl-pomysl-powiatu-slubickokostrzynskiego,id,t.html [dostęp: 16.03.2017].

33 Strategia rozwoju miasta Kostrzyn nad Odrą, Urząd Miasta Kostrzyna nad Odrą 2009, s. 35.



liczba mieszkańców nie przekracza 50 000 osób, co kwalifikuje powiat do likwidacji. 
Planowane przez władze Słubic i Kostrzyna utworzenie wspólnej jednostki 
powiatowej rozwiązałoby problemy Słubic i spełniło aspiracje Kostrzyna.

Należy zauważyć, że nowy powiat objąłby całą północną część lubuskiego 
obszaru przygranicznego. Wchodzące w jego skład miasta i gminy już teraz 
wyróżniają się coraz ściślejszymi powiązaniami funkcjonalnymi, gospodarczymi i 
kulturowymi ze stroną niemiecką. Można się spodziewać, że utworzenie nowej 
struktury powiatowej znacząco wzmocni te tendencje. 

Rozciągając się południkowo wzdłuż linii rzeki Odry, nowy powiat 
odpowiadałby też swoim zasięgiem strukturze zaplanowanej w latach 90. XX w. w 
przytaczanym na wstępie planie Stolpego. Jak wspomniano był on krytykowany za 
przedmiotowe traktowanie strony polskiej i określany jako próba zdominowania 
pogranicza przez RFN. Mimo że takie zagrożenie nadal jest realne, pomysł powołania 
powiatu kostrzyńsko-słubickiego nie był dotychczas ani szerzej dyskutowany, ani w 
żaden sposób krytykowany. Wręcz przeciwnie, widoczna jest przychylność władz 
wojewódzkich dla takiego rozwiązania.

W pierwszej połowie 2014 roku samorządy Kostrzyna nad Odrą i Słubic 
zintensyfikowały wspólne prace nad uzyskaniem środków z programu Obszar 
strategicznych interwencji dla miast o znaczeniu subregionalnym, który jest 
planowany w ramach lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z hory-
zontem do roku 202034. W toku tych działań wykształciła się na północy woje-
wództwa lubuskiego tzw. Grupa Gmin G-5, która obejmuje Kostrzyn nad Odrą, 
Słubice, Słońsk, Górzycę i Witnicę35.Wszystkie te samorządy leżą w obszarze 
bezpośredniego oddziaływania granicy polsko-niemieckiej i posiadają szereg 
wspólnych interesów i problemów. Z racji oddziaływania granicy i rosnących 
związków z partnerami niemieckimi są one specyficzne i coraz bardziej odrębne od 
występujących na pozostałym obszarze województwa i kraju.

Nie ulega wątpliwości, że obszary peryferyjne państwa, z uwagi na ich 
narażenie na obce wpływy, powinny być traktowane przez jego władze w sposób 
szczególny. Dlatego widoczny na obszarze G-5 pozytywny wpływ współpracy 
transgranicznej na lokalną gospodarkę i stosunki społeczne powinien być stale 
monitorowany. Tymczasem samorządy Słubic i Kostrzyna zostały najwyraźniej 
pozostawione same sobie ze swoim transgranicznym sukcesem i transgranicznymi 
problemami, również infrastrukturalnymi36. Obecnie władze wojewódzkie i cen-tralne 
obiecują rozwiązanie niektórych z nich, na przykład budowę obwodnicy 
i nowego mostu w Kostrzynie nad Odrą37. Do realizacji tych planów jest jednak daleka 
droga. Dlatego nie powinno dziwić, że lokalni politycy poszukują nowych możliwości 
we współpracy ze stroną niemiecką. 

34 Zob. Trwają prace nad Kontraktem Lubuskim, http://rpo2020.lubuskie.pl/trwaja-prace-nad-kontraktem-
lubuskim/[dostęp: 7.08.2014].

35 Ibidem.
36 Zob. J. Pikulik, Kostrzyn: Konferencja o komunikacji. Potrzeba nowego mostu!, http://www.gazetalubuska.pl/

strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/kostrzyn-konferencja-o-komunikacji-potrzeba-nowego-mostu,10184336/ 
[dostęp: 15.03.2017].

37 A. Oziewicz, Szef rządu w Gorzowie obiecuje. Będzie most w Kostrzynie, http://www.tylkogorzow.com/
index.php?id=strona/article/szef-rzadu-w-gorzowie-obiecuje-tlumaczy-nawet-pociesza [dostęp: 7.09.2014].



Plany stworzenia wspólnego powiatu w obszarze przylegającym do gra-nicy są 
wywołane z jednej strony świadomością rosnącego znaczenia i siły ekonomicznej 
Słubic i Kostrzyna, zaś z drugiej brakiem szerszego zainteresowania tymi peryferyjnymi 
miejscowościami ze strony państwa38. Dalsze zaniechania wobec Słubic i Kostrzyna, 
zarówno co do planowania i realizacji współpracy transgranicznej na tym obszarze, jak 
też w dziedzinie budowy infrastruktury czy spraw społecznych mogą mieć 
niekorzystne skutki. 

Brak jasnego stanowiska w kwestii powiatu słubicko-kostrzyńskiego może 
sugerować lokalnym politykom, że rozwiązanie takie jest popierane przez władze 
wojewódzkie i krajowe. Jego utworzenie nie tylko doprowadzi do ukształtowania 
struktury samorządowej, coraz mocniej wiążącej się ze stroną niemiecką, ale też do 
istotnego osłabienia pozostałych JST. Powstanie takiego powiatu naj-prawdopodobniej 
wymusi zniesienie obecnego powiatu gorzowskiego i znaczące powiększenie powiatu 
grodzkiego Gorzów Wielkopolski39. Być może konieczna okaże się też nawet zmiana 
granic województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i 
dolnośląskiego. 

Są to zmiany niezwykle istotne z punktu widzenia państwa i jego 
funkcjonowania. Aby im zapobiec lub osłabić ich negatywne skutki konieczne są 
stosowne rozwiązania instytucjonalne wspierające samorządy gminne i powiatowe 
zarówno w ich współpracy transgranicznej, jak też w realizacji przewidzianych 
ustawowo zadań. Niezbędne jest też utworzenie instytucji planistycznej 
odpowiedzialnej za kształtowanie, we współpracy z jednostkami samorządu 
terytorialnego i właściwymi ministerstwami, współpracy transgranicznej we wszystkich 
jej współczesnych wymiarach.
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