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+++ Przedsłowie +++

SenWTF wycieczka pracowników do Szczecina (S. 7)

Biuletyn 3/2009
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· Stopka redakcyjna

Drodzy Czytelnicy,
z radością przekazujemy Państwu trzecie wydanie naszego biuletynu poświęconego Partnerstwu
Odry. Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować wszystkim tym, którzy włączyli się w powstanie tego
wydania przekazując informacje i teksty na temat działań ich instytucji w ramach Partnerstwa Odry.
Naszą intencją jest zaoferowanie Państwu aktualnej platformy informacyjnej, która będzie służyć
przybliżeniu nas do strategicznego celu wspólnego, konkurencyjnego obszaru gospodarczego.
Patrząc na najbliższe miesiące, z radością obserwujemy rosnącą różnorodność projektów, inicjatyw
i wydarzeń wnoszących dzień po dniu – jak pokazuje wycieczka zakładowa pracowników naszego
ministerstwa do Szczecina – świeży powiew i witalność do Partnerstwa Odry. W tym duchu życzymy
Państwu inspirującej lektury naszego trzeciego biuletynu.
		
Z serdecznymi pozdrowieniami
Barbara Staib
Referat Polityki Europejskiej, Współpracy Międzynarodowej i Stosunków Gospodarczych z Zagranicą
Berlińskiej Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet (SenWTF)

+++ Aktualne działania we współpracy administracji +++

Berlin-Gorzów: Wykorzystać szanse sąsiedztwa
Możliwości bilateralnej współpracy pomiędzy Berlinem a Gorzowem Wielkopolskim były tematem spotkania Sekretarz Stanu
w Berlińskiej Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet, Almuth Nehring-Venus z Wiceprezydent Gorzowa, Urszulą Stolarską, które odbyło się 17 lipca w Berlinie. Pani
minister i pani prezydent, którym towarzyszyli przedstawiciele departamentów odpowiedzialnych za sprawy europejskie,
gospodarkę i turystykę, potwierdziły zainteresowanie nowoczesnym połączeniem komunikacyjnym Gorzowa bezpośrednio
z budowanym centralnym berlińskim portem lotniczym BBI. Ponadto uzgodniono intensyfikację współpracy w centralnych dla
obu ośrodków dziedzinach polityki – innowacyjność, wspieranie

MSP oraz promocja gospodarcza. Dwujęzyczna platforma EUNOP na rzecz regionów Partnerstwa Odry oraz europejska sieć
partnerów Gorzowa Wlkp. stanowią dla instytucji wspierania
gospodarki solidny fundament przy wsparciu małych i średnich
przedsiębiorstw w ponadgranicznym poszukiwaniu partnerów
biznesowych. Podczas roboczego spotkania, które odbędzie
się wkrótce w Gorzowie, omówione zostaną konkretne kroki
służące praktycznej realizacji wspólnych celów.
Kontakt:
Małgorzata Pera, pera@um.gorzow.pl
Bogusław Bukowski, bukowski@um.gorzow.pl
Thorsten Kohlisch, thorsten.kohlisch@senwtf.berlin.de

Inwestujemy w przyszłość
Administracja sieci Partnerstwa Odry finansowana jest ze środków Kraju Berlin
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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+++ Aktualne działania we współpracy administracji +++

Robocze spotkanie nt. wspólnej turystyki wodnej
Przedstawiciele regionów Partnerstwa Odry spotkali 12 października
w Poznaniu na roboczej naradzie nt. turystki wodnej. Poprzez zaproszenie do tej położonej nad Wartą metropolii Zachodniej Polski Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podjął inicjatywę
pogłębienia idei wspólnego obszaru turystki wodnej w regionie
polsko-niemieckiego pogranicza. Senator Piotr Głowski wygłosił
jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i
Turystyki Wodnej referat wprowadzający. Po nim nastąpiła wymiana
doświadczeń oraz dyskusja na temat planowanych przedsięwzięć.
Radca Ambasady RP w Berlinie, Danuta Dominiak-Woźniak
stwierdziła w podsumowaniu konferencji, iż istnieją dobre naturalne warunki dla nowych produktów turystycznych. Zapowiedziała ze
swojej strony wsparcie podejmowanych przez partnerów projektów.

Kontakt:
Jakub Wysocki | jakub.wysocki@umww.pl

+++ Gospodarka transgraniczna +++
„Beerfingers“ biorą kurs na Zachód
Młody poznański przedsiębiorca Bartosz Głodowski zamierza
zaistnieć ze swoja firmą „Beerfingers“ na niemieckim rynku.
Firma sprzedaje obecnie swoje produkty - podwójne paluszki
w różnych wariantach – w całej Polsce, m.in. na stacjach benzynowych, w supermarketach i lokalach gastronomicznych.
Teraz chciałby zachęcić do swoich paluszków również klientów
na zachód od Odry. B. Głodowski założył firmę „Beerfingers”
razem ze wspólnikiem w 2006 r., od 2007 r. samodzielnie kieruje przedsiębiorstwem. Firma liczy obecnie ok. 30 pracowników i pomimo kryzysu nadal się rozwija. Wg danych firmy zyski
firmy rosną miesięcznie o ok. 20 %. Odnośnie swoich planów
sprzedaży podwójnych paluszków w Niemczech B. Głodowski
zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań:

Jakie wyzwania widzi Pan przy wprowadzaniu
podwójnych paluszków na niemiecki rynek?
Rynek niemiecki ma bardzo wielki potencjał konsumentów, którzy zajadają się słonymi przekąskami. Dla mnie jest to rynek
nowy, który jest mi jeszcze słabo znany. Największe wyzwanie to
oczywiście duża i silna konkurencja, która ma już ustabilizowaną
pozycję na rynku. Ważne jest natomiast to, że podwójne paluszki
chroni patent, dzięki czemu pozostaną jedyne w swoim rodzaju.

Jakie wsparcie ze strony polityki, instytucji gospodarczych itp. byłoby dla Pana pomocne?
Najbardziej pomocne byłoby zarekomendowanie Beer Fingers firmom zajmujących się hurtową dystrybucją produktów
spożywczych na terenie Niemiec.

Czy zna Pan partnerstwo Odry, w jaki
sposób może Pana przedsiębiorstwo z niego
skorzystać?
Jaką grupę docelową ma Pan w Niemczech na
oku na swój produkt – podwójne paluszki?
Każda osoba, która chętnie chrupie słone przekąski jest moim
potencjalnym Klientem. Ze względu na uniwersalność produktu
grupa docelowa to praktycznie każdy. W ofercie są obecnie podwójne paluszki solone, z sezamem, z makiem oraz czekoladowe co pozwala na zaspokojenie różnych gustów. Stale pracuję
też nad poszerzaniem oferty i wprowadzaniem nowych smaków.
Najliczniejszą grupę docelową stanowią oczywiście młode osoby, które chrupią najwięcej przekąsek.
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Słyszałem o partnerstwie Odry i uważam, że jest to ciekawa
inicjatywa, która stwarza pewne możliwości dla przedsiębiorstw
z regionu. Moje przedsiębiorstwo także może z niej skorzystać
ponieważ jesteśmy polską firmą, która chętnie nawiąże
współpracę z niemieckimi biznesmenami. Liczę na to, że dzięki
Partnerstwu Odry firma Beer Fingers będzie lepiej rozpoznawalna na rynku niemieckim, co zaowocuje nawiązaniem stałej
współpracy z partnerami z Niemiec, oczywiście z zyskiem dla
obydwu stron.
Kontakt:
Bartosz Glodowski | bartosz@beerfingers.pl
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Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze
W terminie 8-9 października na Zamku Czocha w Leśnej odbyło
się szóste Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze. Organizatorem tegorocznej edycji Forum były Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Gospodarki RP.
Głównym celem forum, które odbywa się z inicjatywy ministrów
gospodarki obu krajów, jest rozwój transgranicznej współpracy
gospodarczej, a co za tym idzie wzrost potencjału zarówno polskich, jak i saksońskich przedsiębiorstw oraz polepszenie ich
konkurencyjności na rynku światowym.
Tegoroczną edycję Forum poświęcono branży energetycznej.
Odnawialne źródła energii, oszczędności energetyczne oraz
sposoby wspierania i rozwoju polsko-niemieckiej współpracy
energetycznej były tematem dyskusji podczas Forum.
Kontakt:
Dominika Grzegorczyk | dominika.grzegorczyk@dolnyslask.pl
dr Gerhard Kirkamm | gerhard.kirkamm@wfs.saxony.de

Polsko-niemiecki komitet ds. gospodarki
przestrzennej obradował we Wrocławiu
W dniach 8-9 września na zaproszenie polskiej współprzewodniczącej, Pani Elżbiety Szelińskiej z Ministerstwa Infrastruktury RP odbyło się VIII posiedzenie Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej
ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W posiedzeniu we
Wrocławiu uczestniczyli przedstawiciele właściwych ministerstw
obu krajów a także województw i krajów związkowych.
W ramach posiedzenia Komitetu uzgodniono opracowanie
wspólnej strategii „Wizji rozwoju obszaru pogranicza Polski i Niemiec”. Strategia powinna zostać podjęta stopniowo w zakresie
ustalonych dziedzin. np. ochrony środowiska, turystyki czy nauki
i techniki. Celem jest dalsza intensyfikacja współpracy w zakresie rozwoju przestrzennego. Na następne posiedzenie Komitetu

Transnarodowe warsztaty nt. obserwacji rynku
pracy
11 sierpnia odbyły się w Poczdamie polsko-niemieckie warsztaty pt. „Metody i możliwości monitoringu rynku pracy”. Zostały
one zorganizowane przez Krajową Agencję ds. Strukturalnych
i Pracy Brandenburgii (LASA GmbH) oraz Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Celem było opracowanie potencjalnych obszarów wymiany doświadczeń i konkretnych działań w ramach współpracy między Dolnym Śląskiem i
Brandenburgią w dziedzinach Obserwacji rynku pracy i monitoringu specjalistów. Zostały one zidentyfikowane jako kwestie
wspólnie interesujące Dolnośląskie i Brandenburgię podczas
spotkania w maju zainicjowanego przez pełnomocnika Kraju
Brandenburgia ds. partnerstwa z Dolnym Śląskiem. Uczestnicy
warsztatów uzgodnili podjęcie następujących działań w ramach
przyszłej współpracy: wzajemny udział w konferencjach organizowanych podczas trwających projektów, wymiana rezultatów
projektów, oferta LASA w sprawie ewaluacji wrocławskiego

zaproszeni mają być przedstawiciele euroregionów dla lepszej
integracji szczebla lokalnego w działalności Komitetu.

Elżbieta Szelińska (Ministerstwo Infrastruktury) oraz
dr Wolfgang Preibisch (Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast)

Kontakt:
Christiane Gregor | christiane.gregor@bmvbs.bund.de

projektu „WRO-KADRY“, wprowadzenie komponentu transnarodowego w planowanych kontynuacjach projektów oraz wspólne działania w celu zainicjowania transnarodowego projektu
uwzględniającego dalszych europejskich partnerów.
Kontakt:
Heike Uhe | info@heike-uhe.com
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+++ Aktulności z regionów +++

Nowe projekty EWT
W trzech polsko-niemieckich obszarach programowych EWT/
INTERREG, w których uczestniczą regiony Partnerstwa Odry, w
poprzednich miesiącach działalność rozpoczęły wspólne komi-

tety monitorujące powołane na okres programowy 2007-2013.
Zatwierdzonych zostało ogółem około 60 transgranicznych projektów. Stanowią one ważny element działań służących rozwojowi polsko-niemieckiego pogranicza:

• Program Lubuskie-Brandenburgia
Wspólny polsko-niemiecki Komitet Monitorujący Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 zatwierdził
na posiedzeniach w dniach 9-10 marca, 5-6 maja oraz 28-29
lipca łącznie 28 projektów. Należy do nich Centrum informacji
konsumenckiej we Frankfurcie n. Odrą, które otrzymało wsparcie na doradzanie konsumentom przy transakcjach transgranicznych. W mieście bliźniaczym Gubin-Guben powstaje
„Zielona ścieżka”, obejmująca między innymi ważne turystyczne inwestycje infrastrukturalne w mieście Guben. W Cottbus
wsparcie otrzyma rewitalizacja „zewnętrznego Parku” Branitz.
W ramach kolejnego projektu zakład kształcenia zawodowego
bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH wraz z partnerem z Zielonej Góry kształcić będzie mechatroników. Wsparcie
otrzyma również „Business and Innovation Center Frankfurt /
Oder“, które z partnerami działać będzie na rzecz rozbudowy
transgranicznych kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw.
Pozytywną ocenę otrzymał zarówno projekt rozwoju turystyki
wodnej na Nysie w Guben jak i budowa amfiteatru na potrzeby transgranicznych imprez kulturalnych w Kostrzynie n. Odrą.
Główne przedmioty dalszych projektów to wsparcie turystyki

transgranicznej w Cottbus i Zielonej Górze oraz oznakowanie i
wyposażenie Lubuskiej Drogi św. Jakuba jako szlaku pielgrzymek i turystyki pieszej po obu stronach Odry. Również projekt
nauki języka polskiego i niemieckiego w przedszkolach będzie
mógł się rozpocząć w najbliższym czasie.
Kontakt:
Carolina Müller, carolina.müller@mw.brandenburg.de
Dalsze informacje:
Zbiór materiałów – listy zatwierdzonych projektów w okresie
programowym 2007-2013

• Program Rzeczpospolita Polska (Zachodnio
pomorskie) – Meklemburgia-Pomorze Przednie
– Brandenburgia
W ramach programu EWT Współpraca Transgraniczna Rzeczpospolita Polska (Zachodniopomorskie) -Meklemburgia-Pomorze Przednie – Brandenburgia Wspólny Komitet Monitorujący
zbierał się już cztery razy. Podczas posiedzeń w dniach 18 lutego, 23 kwietnia, 23 czerwca i 17 września zatwierdzono łącznie
31 projektów (patrz również Newsletter 01/2009). Należy do
nich projekt „Telemedycyna w Euroregionie POMERANIA – sieć
Pomerania“, którego przedmiotem jest rozszerzenie istniejącej
sieci, w szczególności po polskiej stronie, dzięki czemu w fazie
objętej wnioskiem uczestniczyć będą 34 szpitale oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Powstanie transgranicznych centrów kultury i odpoczynku jest przedmiotem projektu rozwoju „Europejskiego Parku Hugenotów” w Schwedt i
Parku Przyrody „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej. Zatwierdzono
poza tym utworzenie polsko-niemieckiego przedszkola w Löcknitz oraz remont przedszkola w Starym Czarnowie (Kołbacz),
projekt „Atrakcje przyrodnicze wysp Uznam – Karsibór”, dofinansowanie XIV Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania
- Koszalin 2009 a także organizację centrów informacyjnych
oraz rozbudowę infrastruktury miejsc atrakcyjnych turystycznie
w miejscowościach Ziethen i Moryń dla intensywnego wykorzystania turystycznego krajobrazów polodowcowych po obu
stronach Odry (Geopark Kraina Polodowcowa nad Odrą).
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Program Rzeczpospolita Polska (Zachodniopomorskie) –
Meklemburgia-Pomorze Przednie – Brandenburgia

Kontakt:
Peggy Seidel, peggy.seidel@lfi-mv.de
Dalsze informacje:
www.interreg4a.info | Zbiór materiałów – listy zatwierdzonych
projektów w okresie programowym 2007-2013
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Program Polska-Saksonia
Pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego
odbyło się 29 września – do zamknięcia redakcji nie przedłożono
informacji o zatwierdzonych projektach.
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Kontakt:
Stephan Brauckmann | stephan.brauckmann@smwa.sachsen.de
Dalsze informacje:
www.sn-pl.eu/de/index.html

Inicjatywa projektu rozwoju obszarów wzdłuż
Odry

Kontakt:
prof. janusz Zaleski | warr@warr.pl
dr jürgen Neumüller | juergen.neumueller@iu-info.de

Pod nazwą „Odra Axis connect“ przygotowywany jest
międzynarodowy projekt rozwoju przestrzeni rzecznej Odry.
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR) zamierza wspólnie z miastami i regionami z Polski Zachodniej,
czech i Niemiec zbadać jak można rozwijać i transgranicznie
wykorzystywać potencjał Odry jako drogi wodnej i przestrzeni
przyrodniczej. Kiedy będzie jasne, kiedy i w jakim programie
zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu, inicjatorzy
zwrócą się do potencjalnych partnerów zagranicznych. Projekt
mógłby się rozpocząć w 2010 r. Wykorzystanie drogi wodnej
Berlin-Szczecin daje duży potencjał gospodarczy w regionie przygranicznym, jak stwierdzili uczestnicy konferencji Izby
Przemysłowo-Handlowej (IHK) Wschodniej Brandenburgii, która
odbyła się 2 lipca w Schwedt. Trwająca budowa nowej podnośni
statków Niederfinow oraz zapowiedziane ponowne podjęcie
planów rozbudowy drogi wodnej Hohensaaten-Friedrichsthal,
możliwe dzięki uzyskaniu polsko-niemieckiego porozumienia
co do najważniejszych elementów rozbudowy, tworzą warunki
zwiększenia wielkości przewozów. Potencjalni polscy partnerzy
projektu przeprowadzili 2 października w Zielonej Górze już drugie warsztaty przygotowujące w celu dalszego sprecyzowania
merytorycznych elementów projektu. Na tej podstawie będą
pozyskiwani docelowi partnerzy niemieccy.

Via Regia Plus: Nowa broszura

Kontakt:
Gerd Müller | gerd.mueller@senstadt.berlin.de

Berlińska Senacka Administracja ds. Rozwoju Miasta
opublikowała zaktualizowane i poszerzone wydanie broszury
„Via Regia - Den Süden Polens mit Bahn und Bus entdecken“
[Via Regia –Odkrywanie Południowej Polski koleją i autobusem]. Została ona przygotowana we współpracy z Verkehrsclub
Deutschland oraz Polskimi Kolejami Państwowymi w ramach
projektu „Via Regia Plus“ wspieranemu z programu INTERREG
IV B central Europe. Broszura zawiera aktualne rozkłady jazdy
PKP oraz atrakcyjne oferty taryf kolejowych, możliwości noclegowe oraz uzupełniające połączenia autobusowe. Uwzględnione
są liczne zmiany wprowadzone w letnich rozkładach jazdy. W
projekcie „Via Regia Plus“ Administracja Senacka współpracuje
ściśle z Wrocławiem i Opolem celem wypracowania propozycji usprawnień w zakresie komunikacji kolejowej oraz rozwoju
turystyki regionalnej wzdłuż transgranicznej osi transportowej
Via Regia.

5

ãëàVãõìBæâ
åIæíIôôãæõ



ãæVHõ
æóõîãõìBæâ

óë"@ãõ

óë"IîõHIÖ
íIôIæ@àHã

BìB@àHã
íåò
íâå

HãVàIíIV@àHã

Senatu ds. Gospodarki,
Technologii i Kobiet w Berlinie
Newsletter Administracji
Partnerstwo Odry

3/2009

IVõI@Vó@àHã

+++ Wywiad +++

Wywiad ze Stanislawem Longawą,
Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego

Panie Marszałku, jakie Pan widzi perspektywy
dla Partnerstwa Odry?
Spotkania regionów partnerskich po obu stronach Odry są kolejnymi krokami w kierunku poszukiwania, tworzenia i wdrażania
wspólnych, międzyregionalnych projektów gospodarczych,
obejmujących trzy zasadnicze obszary działań: kooperację
gospodarczą, innowacje i technologie, turystykę oraz infrastrukturę
komunikacji publicznej i towarowej.
Ze względu na potencjał rzeki Odry i względy ekologiczne należy
przede wszystkim uruchomić rzekę do transportu, podobnie jak
to ma miejsce np. z wieloma rzekami w Niemczech. Tam, gdzie
inicjatywa trafia na kompetencje regionów i landów jesteśmy
pewni, że razem popchniemy obszar graniczny do przodu.

chodzi o podmioty gospodarcze (małe i średnie przedsiębiorstwa,
MŚP) możemy działać koordynacyjnie w obszarach, gdzie kompetencje województw nie sięgają.
Takie doświadczenia mamy już w zakresie współpracy z
Saksonią, gdzie pomagaliśmy na poziomie województwa i Landu w sprawie hałasu w Turowie.

Czy ta sprawa dotykała bezpośrednio obywateli?

Co Partnerstwo Odry może zrobić dobrego dla
obywateli regionu Odry tam gdzie władza województwa już nie sięga?

Właśnie bezpośrednio obywateli. Grupa niemieckich mieszkańców Hirschfelde i okolic narzekała, że hałas z elektrowni
Turów nie pozwala im funkcjonować. Z naszej strony wszystkie
normy środowiskowe były spełnione. Czasy, gdy elektrownia
Turów była największym trucicielem w regionie minęły.
W reakcji na protesty mieszkańców przeprowadzono specjalistyczne pomiary, natomiast władze spółki usiadły na zaproszenie marszałka i jego odpowiednika z niemieckiej strony do stołu
negocjacyjnego. W efekcie udało się wypracować kompromis
dobry dla obywateli – przede wszystkim dzięki zaangażowaniu
obu regionów.
Wierzymy, że podobne problemy wzdłuż granicy jesteśmy w
stanie rozwiązywać. Możemy organizować spotkanie i szukać
wspólnie rozwiązań.

W sprawach natury polityki zagranicznej oddajemy prym
Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Poza tym możemy
oddziaływać zarówno na poziomie politycznym, a tam gdzie

Kontakt:
Stanisław Longawa | umwd@dolnyslask.pl

+++ Przegląd terminów +++
Workshop zum Ausbau des polnischen Eisenbahnnetzes
Na zaproszenie województwa wielkopolskiego w dniu 09.11.2009
r. odbędzie się w Poznaniu konferencja na temat budowy sieci
kolei dużych prędkości w Polsce.

Kontakt:

Marcel Jakubowski | marceli.jakubowski@umww.pl
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EUNOP informuje o gospodarce zdrowotnej
EU-Net Oder-Partnership (EUNOP) organizuje w dniach 7 i 8
grudnia 2009 r. we Wrocławiu konferencję informacyjną dla firm
z dziedzin informatyki medycznej, e-zdrowie i biotechnologii.
Uczestnicy będą mogli poinformować się o rozwoju tych branż
w Zachodniej Polsce oraz możliwościach kooperacji.

Kontakt:
Ulrike Braeter | Ulrike.Braeter@berlin-partner.de
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W dniu 13. stycznia 2010 r. w Poczdamie odbędzie się „Drugie
spotkanie na szczycie polsko-niemieckiego Partnerstwa Odry”,
na które zaproszeni zostali premierzy, marszałkowie, wojewodowie oraz prezydenci miast, jak również przedstawiciele rządu
w Berlinie i Warszawie. Tematem przewodnim spotkania będzie
infrastruktura komunikacyjna pomiędzy Niemcami a Polską. W
ramach przygotowań Kancelaria Kraju Związkowego Brandenburgii zaprasza w dniu 17. listopada 2009 na kolejny workshop
dla ekspertów, w trakcie którego poddane dyskusji zostaną obecny stan rozwoju połączeń komunikacyjnych oraz cele dalszego
rozwoju regionu Partnerstwa Odry.
Kontakt:
Markus Mildenberger | markus.mildenberger@stk.brandenburg.de

+++ U sąsiadów +++
KEO/UIOŁ: Nowe stanowisko w sprawie rozwoju infrastruktury

http://www.kammerunion.eu/deutsch/kooperationsboerse.

Komisja ds. transportu Unii Izb Odry i Łaby (KEO) pracuje nad
aktualizacją stanowiska w sprawie rozwoju infrastruktury we
wspólnym obszarze gospodarczym pod tytułem „Mosty łączą regiony nad Łabą i Odrą”. Dokument ma być gotowy na Walne Zgromadzenie Unii Izb, które odbędzie się 20 października w Gorzowie
Wlkp.
Od roku 2000 w Unii Izb współpracuje 30 polskich, czeskich i niemieckich izb przemysłowo-handlowych, aby reprezentować wspólnie interesy przedsiębiorców w transgranicznym regionie gospodarczym na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Są wśród
nich liczne izby z regionów Partnerstwa Odry.
Jednym z głównych celów Unii Izb jest wspieranie kooperacji
przedsiębiorstw z wszystkich trzech krajów. Służy temu giełda
kooperacyjna, z której firmy mogą korzystać nieodpłatnie:

Kontakt:
Sven Erichson | erichson@magdeburg.ihk.de
Dalsze informacje:
www.kammerunion.eu

+++ Strefa Partnerstwa +++
SenWTF poznaje Szczecin
Tegoroczna wycieczka zakładowa zaprowadziła Departament
II Senackiej Administracji Gospodarki, Technologii i Kobiet do
Szczecina. Przy pięknej słonecznej pogodzie uczestnicy wycieczki
dowiedzieli się podczas dwugodzinnego zwiedzania co nieco o
historii i teraźniejszości tego starego miasta Hanzy. Do Szczecina

dojeżdża się wygodnie koleją w ciągu 2 godzin na BrandenburgBerlin Ticket w ramach obszaru taryfowego VBB.
W kontekście geograficznej bliskości oraz wspólnej przeszłości
goście z Berlina mogli naocznie przekonać się jak oczywiste jest
dziś dla naszego regionu sąsiedztwo w Partnerstwie Odry.
Tramwaje z Berlina kursują w Szczcinie
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+++ Strefa Partnerstwa +++

Nowi partnerzy w Konsulacie Generalnym RFN
we Wrocławiu
Cieszymy się na współpracę z dwoma nowymi partnerami w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu:
Konsul Generalny Bernhard Brasack stanął na koniec lipca na czele
Konsulatu Generalnego. Przed przejęciem placówki we Wrocławiu
B. Brasack (z wykształcenia prawnik) pracował przez ponad 20 lat
w dziedzinie kontroli zbrojeń i rozbrojenia, zarówno jako naczelnik
wydziału w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jak i w Konferencji
Rozbrojeniowej w Genewie oraz Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej w Hadze.
Konsul Heidrun Jung przejęła w lipcu kierownictwo Wydziału Gospodarki i jest też stałym zastępcą Konsula generalnego. Jej głównym
zadaniem jest wspieranie działań promocji współpracy gospodarczej
RFN z zagranicą oraz polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej
w województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim i wielkopolskim. Przed przeniesieniem do Wrocławia H. Jung kierowała
biurem „Paktu stabilizacyjnego dla Europy Południowo-Wschodniej”
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN.

Kontakt:
Konsul generalny Bernhard Brasack, l@bres.diplo.de
Konsul Heidrun Jung, v@bres.diplo.de

+++ Stopka redakcyjna +++
Wydawca:

Zdjęcia:

Berlińska Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet
Referat Polityki Europejskiej, Współpracy Międzynarodowej i Stosunków Gospodarczych z Zagranicą
Martin-Luther-Straße 105 | 10825 Berlin
Telefon: +49 30 9013-0 | Fax: +49 30 9013-8528
www.senwtf.berlin.de

• Wycieczka zakładowa SenWTF © Dr. Jürgen Varnhorn (str. 1)
• Szynobus marki talent operatora NEB © Jürgen Krebs –
www.ostbahn.eu (str. 1)
• Wizualizacja planowanego terminalu BBI © gmp Architekten,
	JSK International (str. 1)
• Ostrów Tumski i rzeka Warta @ Urząd Miasta Poznania (str. 2)
• Beerfingers © Michal Ellmann (str. 2)
• © Zamek Czocha (str. 3)
• Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej © Christiane Gregor (str. 3)
• © npkg, Heike Uhe (str. 3)
• EWT/ INTERREG IV A: BB Đ PL: Źródło: Brandenburgia (str. 4);
INTERREG IV A: MV –BB – PL © Kommunalgemeinschaft
Pomerania e.V. (str. 4);
EWT/ INTERREG IV A: SN Đ PL © Instytucja Zarządzająca
Programu (str.5)
• Odra-Axis-Connect © Infrastruktur & Umwelt (str. 5)
• Strona tytułowa broszury © VCD Landesverband Nordost e.V. i
Berlińska Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet,
Departament Transportu VII A (str. 5)
• Airport Express © Deutsche Bahn AG, Hans-Joachim Kirschke (str. 5)
• Stanislaw Longawa ff. © Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego (str. 6)
• Park Sanssouci w Poczdamie © Tourismusmarketing Brandenburg (str. 7)
• Unia Izb Łaby i Odry w PL © Kammerunion Elbe/Oder (str. 7)
• Wały Chrobrego © Urząd Miasta Szczecin
• Tramwaje z Berlina kursują w Szczecinie © Jörg-Olaf Troppa (str. 7)
• Konsul generalny Brasack, Konsul Jung © Konsulat Generalny
Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu (str. 8)

Osoba do kontaktów:
• Barbara Staib | E-Mail: barbara.staib@senwtf.berlin.de
Telefon +49 30 9013-8111
• Thorsten Kohlisch | E-Mail: thorsten.kohlisch@senwtf.berlin.de
Telefon +49 30 9013-8212
Ze wsparciem zewnętrznych firm zarządzającym projektem sieci
Partnerstwa Odry:
• B.&S.U. Beratungs- und Servicegesellschaft Umwelt GmbH, Berlin
• Infrastruktur & Umwelt, Potsdam
• blue! advancing european projects GbR, Freising
Redakcja:
Eva Zieschank | Email: e.zieschank@the-blue.net
Layout:
eye-solution GmbH · consulting & marketing | www.eye-solution.de
© Pazdźiernik 2009 | Zmiany zastrzeżone.
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