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Rozmowy inicjujące współpracę Wrocławia i Berli-
na w dziedzinie termomodernizacji budynków
Ścisła współpraca w dziedzinie termomodernizacji budynków 
między Wrocławiem i Berlinem była tematem pierwszych 
inicjujących i sondujących rozmów między nowo założoną 
Wrocławską Rewitalizacją Sp. z o. o. a Kooperacją Wschód- Zachód 
Berlińskiej Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii  
i Kobiet (SenWTF), które odbyły się 4 maja we Wrocławiu. Pan 
Prezes Smak powiedział, że spółka, w której udziały posiadają 
miasto Wrocław (51%) i BiG Städtebau Polska (49 %) założona 
została w celu przeprowadzenia finansowanych z EFRR działań 
rewitalizacyjnych miasta Wrocławia oraz sporządzenia master-
planu. W Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój miast 

– duże miasta“ do dyspozycji Wrocławia przekazane zostaną do 
roku 2013 środki pomocowe w wysokości 7,5 mln EuR. Pani Bar-
bara Staib (SenWTF) podkreśliła zainteresowanie Berlina prze-
kazaniem w ramach Partnerstwa Odry doświadczeń w zakresie 
termomodernizacji budynków oraz technologii energii odnawi-
alnych i efektywności energetycznej. Berlin zaoferował w tym 
zakresie nawiązanie odpowiednich kontaktów i współtworzenie 
wrocławskiego projektu. 

Kontakt:
christian Borchard | christian.Borchard@bsu-berlin.de
Kamil Paszkiewicz | Kamil.Paszkiewicz@bsu-berlin.de 
Matthias von Popowski | matthias.vonpopowski@complangmbh.de 

Drodzy Czytelnicy,
dziękujemy za pozytywny odzew, który otrzymaliśmy od wielu  
z Państwa po pierwszym wydaniu naszego biuletynu Partnerstwa 
Odry i cieszymy się, że zawarte w nim informacje okazały się Państwu 
pomocne. Mamy nadzieję, że również to drugie wydanie umożliwi 
Państwu uzyskanie poglądu na szeroko zakrojone działania orga-
nizowane przez uczestników sieci Partnerstwa Odry. W dalszym 
ciągu zapraszamy wszystkich partnerów współpracy transgranicz-
nej do przekazywania nam informacji na temat ich działań w ramach 
Partnerstwa Odry, o których chcielibyśmy informować Państwa  
w kolejnych wydaniach biuletynu.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury i dobrego wypoczynku w cza-
sie urlopu. cieszymy się na dalszą współpracę po przerwie letniej.

  Z serdecznymi pozdrowieniami
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inwestujemy w przyszłość 
Administracja sieci Partnerstwa Odry finansowana jest ze środków Kraju Berlin  

oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Dolnośląscy eksperci-planiści z wizytą w Berlinie
14 – osobowa delegacja ekspertów w dziedzinie planowania  
z dolnego Śląska pod kierownictwem Grzegorza Romana, członka 
Zarządu Województwa dolnośląskiego przebywała 4 i 5 czerwca 
z wizytą w Berlińskiej Administracji Senackiej ds. Rozwoju Mias-
ta. Goście z dolnego Śląska uzyskali w trakcie niej informacje nt. 
miejskich inwestycji budowlanych i wizji Berlina, mających wpływ 
na cały region, a w szczególności na współpracę z województwem 
dolnośląskim. jednym z punktów programu było także zwiedzanie 
będącego w budowie portu lotniczego BBi. Zaplanowana jest już 
rewizyta wspólnej delegacji Berlina i Brandenburgii we Wrocławiu. 
W trakcie niej podjęte mają zostać tematy rozwoju przestrzennego 
tak w miastach, jak i na obszarach wiejskich.

Kontakt:
Michael Stoll | Michael.Stoll@senstadt.berlin.de
Maciej Zathey | mzathey@poczta.wbu.wroc.pl

+++ AKTulnOŚci Z REGiOnóW +++

Delegacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego i Wrocławia z wizytą w Berlinie
Przedstawiciele urzędu Marszałkowskiego Województwa 
dolnośląskiego i Wrocławia złożyli w dniach od 30 czerwca 
do 2 lipca wizytę w Berlinie, podczas której na zaproszenie 
Berlińskiej Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technolo-
gii i Kobiet (SenWTF) zostali poinformowani o ofercie wspiera-
nia przedsiębiorczości w Berlinie. Oficjalnego powitania gości 
dokonali Hans-Georg Kauert (SenWTF) i dr Zbigniew Zaręba 
(Ambasada RP). W trakcie trzydniowej wizyty przedstawiono 
partnerom z Polski bogaty program, m.in. zwiedzenie inkuba-
tora przedsiębiorczości dla kobiet Weiberwirtschaft eG, udział 
w warsztatach SenWTF nt. „Filozofia wspierania kobiet w Ber-
linie, rola funduszu strukturalnego EFRR oraz praca inicja-
tywy krajowej Równość Szans w gospodarce Berlina” a także 
w „Berlińskim dniu Kobiet-Przedsiębiorców”, wizyta w dwóch 
dzielnicach, prezentacja programów dla osób zakładających 
działalność gospodarczą przez Federalne Ministerstwo Gospo-
darki (programy juniOR, EXiST oraz nEXXT) a na zakończenie  

prezentacje dwóch projektów „ich mach’ mich selbständig!“  
( „usamodzielniam się!”) i konkursu „Profund“. Spotkanie uzyskało 
dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-niemieckiej.

Kontakt:
Barbara Staib | barbara.staib@senwtf.berlin.de 

Szczeciński Dzień Kolei
Poprawa polsko-niemieckich połączeń kolejowych była w cen-
trum uwagi podczas spotkania polskich i niemieckich eksper-
tów w dziedzinie transportu, które odbyło się 7 maja w Szczeci-
nie. Zwłaszcza oferta przewozów kolejowych między Berlinem  
a Szczecinem znajduje się na poziomie poniżej przyjętych 
standardów, co do czego zgodni byli niemal wszyscy uczest-
nicy. Szczecin jest najbliżej od Berlina położoną metropolią, 
stwierdził Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskie-
go, Wojciech dróżdż. jego intencja jest, by połączenie na tym 
138-kilometrowym odcinku było znacznie szybsze. Aby skrócić 
czas przejazdu z obecnych ponad 2 godzin do poniżej 1,5 godzi- 
ny, zrealizować należy elektryfikację około 40-kilometrowej luki 
po obydwu stronach granicy i rozbudować linię na znacznej 
długości do dwóch torów. Wobec niskiej frekwencji podróżnych 
i konkurencji ze strony polskich prywatnych busów kursujących 
między Szczecinem a berlińskimi lotniskami jest, zdaniem nie- 
których z uczestników, wątpliwe, czy eksploatacja tej linii będzie 
opłacalna. Ponadto modernizacja linii wymaga podpisania pols- 
ko-niemieckiej umowy międzypaństwowej. Mogłaby ona wpraw- 
dzie zostać podpisana w tym roku, jednak wg danych Fede- 
ralnego Ministerstwa Transportu odpowiednie federalne środki 
finansowe zostałyby przekazane do dyspozycji dopiero po roku 
2015, nie można więc liczyć na szybką poprawę sytuacji w wy-
niku przeprowadzonych inwestycji.

Kontakt:
Michael Stoll | Michael.Stoll@senstadt.berlin.de
Wojciech drozdz | czl.zarzadu@wzp.pl

Prezentacja gospodarcza Meklemburgii- 
Pomorza Przedniego w województwie zachod-
niopomorskim 
Technologie ekologiczne, gospodarka energetyczna i gospo-
darka odpadami były tematami tegorocznej prezentacji gos-
podarczej Meklemburgii-Pomorza Przedniego, która odbyła 
się w dniach 27 i 28 maja w Kołobrzegu. Ponad 100 polskich 
i niemieckich przedstawicieli przedsiębiorstw, centrów techno-
logii, szkół wyższych i administracji wzięło udział w obradach  
i dyskusji w trakcie warsztatów nt. uzdatniania odpadów i 
energii odnawialnych. uczestnicy dostrzegli możliwe synergie  
w pilnych tematach, jak np. gospodarka odpadami. Podczas gdy 
w Polsce 91% odpadów trafia na składowiska, w niemczech 
jest to tylko 32%. dlatego wydaje się możliwym przyłączenie 
się polskich regionów do sieci ekologicznej „enviMV“ i wykor-
zystanie doświadczeń i wsparcia jej członków przy budowie no-
woczesnej struktury gospodarki odpadami. 
Wyraźnie zaznaczone zostało zainteresowanie strony polskiej 
technologiami z Meklemburgii-Pomorza Przedniego przy dos-
tosowaniu do europejskich przepisów dot. recyklingu. 
W przyszłym roku odbędzie się prezentacja gospodarcza wo-
jewództwa zachodniopomorskiego w Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim.

Kontakt:
Petra Müller | p.mueller@wm.mv-regierung.de

Przygotowanie drugiego spotkania na szczycie 
Partnerstwa Odry
1 kwietnia odbyły się w Poczdamie warsztaty nt. przygotowania 
drugiego spotkania na szczycie Partnerstwa Odry. Zaplanowane na 
jesień w Brandenburgii spotkanie na szczycie poświęcone będzie 
przyszłości polsko-niemieckiej infrastruktury transportowej. Głównym 
punktem warsztatów stały się więc dyskusje ekspertów w dziedzi-
nie transportu nt. perspektyw rozwoju infrastruktury transportowej 
na obszarze Partnerstwa Odry (transport lotniczy, wodny, kolejowy, 
drogowy). na podstawie tez brandenburskiego Ministerstwa infra-
struktury i Gospodarki Przestrzennej oraz materiałów z regionów 
partnerskich prowadzone są ostatnio prace nad wspólnym stano-
wiskiem dot. przyszłych celów polityki transportowej. Stanowisko to 
ma być podstawą jesiennego spotkania na szczycie.

Kontakt: 
Marta Szafranska | marta.szafranska@mw.brandenburg.de
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Minister Gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego jürgen Seidel przekazuje Prezydentowi 
Miasta Kołobrzegu, januszowi Gromkowi (po lewej) miniaturę kosza plażowego ze szczytu G-8. 
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Perspektywy współpracy gospodarczej z Polską
Województwa warmińsko-mazurskie i lubuskie oraz powiat jele-
niogórski zaprezentowały się 3 czerwca w Europejskiej Akade-
mii Środowiska Miejskiego w Berlinie. celem zorganizowanego 
przez Ambasadę Polską we współpracy z Europejską Akademią 
Środowiska Miejskiego i inFRAnEu spotkania kooperacyjne-
go było przekazanie informacji o ofertach współpracy gospo-
darczej w wymienionych regionach i udostępnienie platformy  
nawiązywania kontaktów osobistych. Podsumowaniem spotkania, 

które otworzyli ambasador Rzeczypospolitej Polskiej dr Marek 
Prawda i pani wiceminister Monika Helbig, było stwierdzenie, że 
choć należy pozytywnie oceniać zmiany w ostatnich latach, nadal 
należy wykorzystywać istniejące potencjały. czy to w turystyce, czy 
inwestycjach – Polska stanowi interesującą lokalizację. Wynikało 
to wyraźnie z prezentacji województwa warmińsko-mazurskiego 
przedstawionej przez wicemarszałka Grzegorza nowaczyka i wo-
jewództwa lubuskiego przedstawionej przez marszałka Marcina 
jabłońskiego a także powiatu jeleniogórskiego przedstawionej 
przez starostę jacka Włodygę. Konkretne rozmowy przeprowad-
zono podczas giełdy kooperacyjnej. Spotkania w cyklu, których to 
było już ósmym z kolei będą z pewnością kontynuowane. 

Kontakt:
dr. Adam Zaborowski | adam.zaborowski@wirtschaft-polen.de
Gerhard Schneider | infraneu@infraneu.de
jenny johnson | jj@eaue.de

Berlińskie Rozmowy Gospodarcze
Rozwój stosunków gospodarczych Berlina z państwami 
środkowo- i wschodnioeuropejskimi pięć lat po rozszerzeniu 
unii Europejskiej na wschód można, mimo panującego kry-
zysu finansowego ocenić bardzo pozytywnie. Taki wniosek 
płynął ze spotkania „Bilans pośredni stosunków gospodar-
czych z krajami środkowo- i wschodnioeuropejskimi” do uczest-
nictwa, w których 11 maja w siedzibie Banku inwestycyjnego 
Berlina (iBB) zaprosiły Berliner Wirtschaftsgespräche e.V.  
i MOE-club (Klub Europy Środkowej i Wschodniej). Ambasa-
dor owi Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej nie-
miec dr. Markowi Prawdzie i Generalnemu Pełnomocnikowi 
iBB dr. Matthiasowi von Bismarck-Osten przypadł w udziale 
honor powitania licznie zgromadzonych gości z kręgów gos-
podarczych i politycznych. W ramach dwóch dyskusji pane-
lowych polscy i niemieccy przedstawiciele firm, organizacji  
i szczebla politycznego wykorzystali niewymuszoną atmosferę 
rozmów, by wymienić się doświadczeniami ze współpracy. Se-
nator ds. Gospodarki Harald Wolf okazał radość z rosnącego 
zaangażowania berlińskich przedsiębiorców regionach wz-
rostu Europy Środkowej i Wschodniej. Wyraził przekonanie, że 
rozbudowa stosunków gospodarczych powinna mieć miejsce 
w bezpośrednim związku z intensywną wymianą kulturalną. 
Oznacza to pogłębianie zrozumienia dla drugiej strony, naukę 
języka sąsiada i podtrzymywanie kontaktów osobistych. Senator 
podkreślił, że niezbędne są w tym celu nowoczesne transgra-
niczne szlaki komunikacyjne i transportowe. Również z punktu 
widzenia metropolii wrocławskiej inicjatywa Partnerstwa Odry 
wciąż zyskuje na znaczeniu. Wielką szansę dalszego rozwoju 
postrzega dariusz Ostrowski z urzędu Miasta w Mistrzostwach 
Europy w Piłce nożnej w roku 2012, przygotowanie których 
przewiduje obok budowy stadionów także ważne inwestycje  
w infrastrukturę publiczną.

Kontakt:
Thorsten Kohlisch | thorsten.kohlisch@senwtf.berlin.de

Saksońsko-Dolnośląski Dzień Środowiska  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
18 czerwca przyjęciem w sali bankietowej i ogrodach Konsulatu 
Generalnego RFn we Wrocławiu zakończył się „Saksońsko-
dolnośląski dzień Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich“. 
Tegoroczny temat wiodący – „Rewitalizacja terenów pokopal-
nianych, ochrona gruntu i rewitalizacja obszarów zdegradowa-
nych” omawiany był w trakcie kilku seminariów i forów tematy-
cznych. Równolegle odbyła się rozmowa saksońskiego Ministra 
Rolnictwa i Środowiska, Franka Kupfera z Wojewodą Rafałem 
jurkowlańcem, Marszałkiem Województwa dolnośląskiego 
Markiem łapińskim oraz Wiceprezydentem Miasta Wrocławia 
Wojciechem Adamskim.

Kontakt:
daniel lissner | daniel.lissner@diplo.de

Spotkanie sondażowe w sprawie kooperacji 
portów lotniczych w Goleniowie
Możliwości współpracy między Portem lotniczym BBi a Portem 
lotniczym Szczecin-Goleniów stanowiły temat polsko-niemie-
ckiego spotkania sondażowego w dniu 9 czerwca w Goleniowie.
uczestniczyli w nim przedstawiciele Portu lotniczego w Golenio-

wie i Berlińskich Portów lotniczych oraz przedstawiciele adminis-
tracji z Berlina i Brandenburgii, urzędu Miasta Szczecina i urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Repre-
zentanci obydwu lotnisk z zadowoleniem przyjęli te zainicjowane 
przez administracje Berlina i Szczecina rozmowy. Andreas deckert, 
dyrektor ds. transportu Berlińskich linii lotniczych stwierdził, że 
„efekt odkurzacza” wywołany przez Port lotniczy BBi będzie 
oddziaływał także w kontekście transgranicznym i wzmacniał cały 
obszar Partnerstwa Odry. W duchu podziału pracy Port lotniczy 
szczecin-Goleniów mógłby odnieść korzyści z obowiązującego  
w BBi zakazu lotów nocnych oraz ustalonej górnej granicy liczby 
lotów, stwierdzili w dyskusji uczestnicy. inne konkretne działania, 
np. wymianę personelu w celu podnoszenia kwalifikacji chcą 
uzgodnić bezpośrednio Andreas deckert i Prezes Zarządu Portu 
lotniczego Szczecin-Goleniów dr Maciej jarmusz. 

Kontakt:
Michael Stoll | Michael.Stoll@senstadt.berlin.de
Patrycjusz ceran | pceran@um.szczecin.pl
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dwaj orędownicy współpracy transgranicznej:
Senator Wolf (u góry) i dr Prawda (u dołu). 

Spotkanie sieci gospodarczych Brandenburgia-
Dolny Śląsk
13 maja z inicjatywy Pełnomocnika ds. Partnerstw Brandenburgii 
dla regionu dolnego Śląska, Heike uhe odbyło się we Wrocławiu 
spotkanie z przedstawicielami z Brandenburgii i województ-
wa dolnośląskiego. Gospodarzami spotkania były dolnośląska 
izba Gospodarcza i dolnośląska Agencja Współpracy Gospo-
darczej. delegacja brandenburska składała się z pracowników 
Ministerstwa Gospodarki, Agencji Przyszłości Brandenburgii 
oraz izb Przemysłowo-Handlowych w cottbus i Frankfurcie nad 
Odrą. W rozmowach omawiano m.in. wymianę informacji nt. 
spotkań, konferencji i targów w Brandenburgii i województwie 
dolnośląskim, organizację misji gospodarczych i prezentacji firm 
brandenburskich na dolnym Śląsku.

Kontakt:
Marta Szafranska | marta.szafranska@mw.brandenburg.de

Animacja budowanego portu lotniczego BBi
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Wywiad Członka Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego Grzegorza Romana

jakie znaczenie, z Pańskiego punktu widzenia, ma  
Partnerstwo Odry dla Województwa dolnośląskiego?
Partnerstwo Odry to dla dolnego Śląska głównie perspektywa na 
przyszłość. chętnie włączymy się jako region w dynamikę rozwo-
ju tej inicjatywy. Spotkania, które odbyły się dotąd, ale także w 
maju i czerwcu br., okazały się owocne, nasza współpraca jest 
wielotorowa. Oprócz rozmów infrastrukturalnych podejmowa-
nych w Poczdamie po przerwie, w których weźmiemy aktywny 
udział, dolny Śląsk zamierza zaprosić uczestników Partnerstwa 
Odry na konferencję z dziedziny energetyki we wrześniu 2009.

co chciałby Pan osiągnąć, w obszarze Pańskiej działal- 
ności zawodowej, za pomocą Partnerstwa Odry? 
chciałbym zacieśnić polsko-niemiecką partnerską współpracę, 
zwłaszcza na niwie gospodarczej. Mam tutaj na myśli kooperację 
przy tworzeniu strategii rozwoju całego regionu objętego Part-
nerstwem Odry i koordynację działań mających na celu szeroko 
pojęty rozwój regionalny. jest to zadanie na przyszłe lata.

czy są już pierwsze sukcesy?
na pewno za duży sukces należy uznać fakt tego, że spotyka-
my się ze stroną niemiecką i prowadzimy regularne regionalne 
rozmowy przy jednym stole. na podstawie wspólnych uzgodnień 
staramy się zrobić to, co region ma zakresie swoich zadań, 
tj. uruchamiamy nowe połączenia kolejowe, współpracujemy 
także w sferze energetyki i edukacji, a nasze wspólne działania 
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej uległy znacz-
nej dynamizacji.

jaki jest Pański osobisty stosunek do Partnerstwa Odry? 
Osobiście brałem udział w spotkaniach w Poczdamie w maju br., 
gdzie z przyjemnością uczestniczyłem w bardzo merytorycznej 
dyskusji na tematy infrastrukturalne. chętnie chciałbym dalej 
podjąć rozmowy w tym zakresie i widzę rolę dolnego Śląska 
jako lidera w tej dziedzinie.

12. Rozmowy Statutowe Partnerstwa Odry/
Polska
15 września 2009 r. w Berlińskiej Administracji Senackiej ds. 
Rozwoju Miasta spotkają się na 12 nieformalnych „Rozmowach 
Statutowych Partnerstwa Odry/Polska” przedstawiciele obszarów 
transportu i planowania przestrzennego Berlina, Brandenburgii, 
województw zachodniej Polski, PKP, kolei niemieckich (dB) i re-
prezentanci rządów Polski i niemiec. Program obejmuje m.in. 
tematykę turystyki wodnej, zwłaszcza między Berlinem a Za-
lewem Szczecińskim oraz studium potencjałów przewozowych 
relacji Berlin-Poznań/Warszawa. Rozmowy Statutowe służą nie-
formalnej wymianie zadań i informacji między ich uczestnikami.

Kontakt:
Michael Stoll | Michael.Stoll@senstadt.berlin.de

Poleko 2009 
Targi POlEKO odbędą się od 24 do 27 listopada w Poznaniu.  
POlEKO są najważniejszymi targami ochrony środowiska w Polsce 
i obejmują wszystkie dziedziny (woda, odpady, grunt, powietrze, 
urządzenia, usługi i finansowanie). Region Berlina-Brandenburgii 
będzie w różnej formie obecny na POlEKO także w roku 2009,  
m. in. na własnym stoisku. Zainteresowane firmy i instytucje z Ber-
lina i Brandenburgii mogą się zgłaszać do Berlin Partner GmbH.

Weitere Informationen: 
www.eunop.eu/veranstaltungen.php?sid=38695fbae727444de
14c980202ebe500&detail=373
Kontakt:
david Blumenthal | david.Blumenthal@berlin-partner.de

Giełda kooperacyjna dla przedsiębiorstw
Enterprise Europe network Berlin-Brandenburg organizuje  
25 listopada wspólnie z polskim partnerem giełdę kooperacyjną 
dla przedsiębiorstw.

Kontakt:
Malgorzata Krüger | malgorzata.krueger@zab-brandenburg.de

La Grande Région/ Großregion: warsztaty nt. 
transgranicznego rozwoju regionalnego
na początku roku Berlińska Administracja Senacka ds. Gospo-
darki, Technologii i Kobiet przyjęła zaproszenie Międzyregionalnej 
Placówki Obserwacji Rynku Pracy la Grande Région do luksem-
burga, gdzie reprezentanci europejskich obszarów kooperacji 
dyskutowali w ramach warsztatów „Kształtowanie Przyszłości 
– Obszary przygraniczne jako regionalne bieguny dynamiczne-
go rozwoju w międzyregionalnej konkurencji w przyciąganiu in-
westorów” nt. innowacyjnych założeń rozwoju gospodarki w as-
pekcie wykraczającym poza lokalizację i region.

Dalsze informacje:
Zbiór materiałów: referat EunOP + prezentacja SenWTF   
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Grzegorz Roman, członek Zarządu Województwa dolnośląskiego

+++ WyWiAd +++

EUNOP informuje nt. wspólnego rynku pracy 
i usług
Przedstawiciele przedsiębiorstw, organizacji i administracji  
z Berlina i Brandenburgii oraz zachodniej Polski zostali na 
spotkaniu Eu-net Oderpartnership 25 czerwca poinformowani  
o nowościach, które wchodzą w życie od 2010 roku w związku 
z dyrektywą usługową. Otwierając spotkanie wiceminister Heu-
er podkreślił duże znaczenie europejskiej swobody przepływu 
usług, a także przepływu pracowników dla gospodarczego roz- 
kwitu Berlina i całego regionu Partnerstwa Odry. Kolejne referaty 
zapoznały obecnych z postanowieniami dyrektywy usługowej 
oraz stanem jej wdrożenia w Polsce i niemczech. Przedstawi-
ono i poddano dyskusji również aspekty praktyczne, prawne  
i podatkowe transgranicznego świadczenia usług między niem-
cami i Polską.  

Dalsze informacje: 
www.eunop.eu/veranstaltungen.php?sid=3d0c2ab8de0f893245
663597fcaa6d8c&detail=318

Spotkanie partnerów EUNOP
26 czerwca odbyło się trzecie polsko-niemieckie spotkanie 
partnerów Eu-net Oderpartnership EunOP. Partnerzy w sieci 
z Berlina-Brandenburgii oraz czterech zachodnich województw 
Polski: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachod-
niopomorskiego wymienili się informacjami nt. sieci i możliwych 
nowych pól współpracy. W centrum uwagi znalazły się dofinan-
sowany z Berlińskiego Programu Operacyjnego program po-
mocowy „Tworzenie sieci w Europie Środkowej i Wschodniej” 
Berlińskiej Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii 
i Kobiet oraz centrum Branżowe Gospodarki Bezpieczeństwa  
i Global Entrepreneurship Week 2009.Projekt Eu-net Oderpart-
nership wspierany jest przez kraj związkowy Berlin i korzysta  
z dofinansowania środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Kontakt:
ulrike Braeter | ulrike.Braeter@berlin-partner.de

+++ u SąSiAdóW +++
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Dziękujemy Panu, Panie Morgenstern!
W imieniu grupy roboczej „Kooperacja gospodarcza Wschód-Zachód/
współpraca z Europą Środkową i Wschodnią” Berlińskiej Adminis-
tracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet dziękujemy panu  
Michaelowi Morgensternowi, w minionych latach niezawodnemu 
partnerowi we wrocławskim Konsulacie Generalnym RFn. jego 
zaangażowanie przyczyniło się do trwałego umiejscowienia Part-
nerstwa Odry na szczeblu politycznym i administracyjnym. Życzymy 
wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że nadal będziemy go  
mieli po naszej stronie jako przyjaciela współpracy transgranicznej.

+++ STOPKA REdAKcyjnA +++
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+++ STREFA PARTnERSTWA +++

Serdeczne życzenia z okazji wstąpienia 
w związek małżeński!
Serdecznie gratulujemy Barbarze i Thorstenowi Kohlischom  
z okazji wstąpienia w związek małżeński! ceremonia odbyła się 
13 czerwca w kościele w niepołomicach k. Krakowa. Bracia panny 
młodej eskortowali młodą parę do domu weselnego w strojach 
krakowskich. Sto lat!
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