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Drodzy Czytelnicy,
Na początku miesiąca odbyło się spotkanie inauguracyjne nowe-
go projektu w ramach Partnerstwa Odry – „Know Man”. Celem 
projektu jest intensyfikacja współpracy parków technologicznych 
po obu stronach Odry i Nysy. Projekt ten jest kolejnym przykładem 
tego, że Partnerstwo Odry żyje, że specjaliści z naszych miast 
chcą współpracować na solidnej podstawie oraz że chcą się 
wzajemnie od siebie uczyć. Przede wszystkim z Partnerstwa 
Odry powinni mieć jak najwięcej ludzie wokół nas. W ostatecz-
nym rezultacie projekt „Know Man” powinien tworzyć miejsca 
pracy. Nowy transgraniczny system informacji o rozkładach jaz-
dy, który będzie opracowywany od bieżącego roku, ma ułatwić 
nam wszystkim podróżowanie do Polski i Niemiec. 

Cieszę się, że projekty stają się coraz konkretniejsze a w kon-
sekwencji ścisłej współpracy powstają nawet pomysły na nowe 
produkty i usługi. Na jesieni następny polityczny szczyt Part-
nerstwa Odry poświęcony będzie współpracy w dziedzinie nauki 
i badań. 
Wszystkim zaangażowanym w Partnerstwo Odry życzę owoc-
nych działań.

      Państwa

Polityczny szczyt w Poczdamie
13 stycznia 2010 r. w Poczdamie na zaproszenie premiera Mat-
thiasa Platzecka spotkali się najwyżsi przedstawiciele regionów 
Partnerstwa. W imieniu Berlina po raz pierwszy w spotkaniu na 
szczycie uczestniczył rządzący burmistrz Berlina Klaus Wowe-
reit, korzystając z okazji dyskusji z szefami regionów z zachod-
niej Polski i wschodnich Niemiec na temat przyszłej współpracy 
w Partnerstwie Odry.

Pod mottem „Osiem regionów – wspólny obszar transpor-
towy“ najwyżsi przedstawiciele województw i landów zajmowali 
się wspólnym wyzwaniem o najwyższej pilności dla przyszłej 
konkurencyjności Partnerstwa Odry. W ciągu następnych 10 do 
15 lat szlaki transportowe między Polską a Niemcami muszą 
zostać zmodernizowane tak, aby połączenia drogowe, kolejo-
we i wodne były w stanie sprostać stale rosnącemu poziomowi 
powiązań gospodarczych. Szczególne znaczenie obie strony 
przywiązują do regionalnych portów lotniczych oraz do poprawy 
ich osiągalności. Oprócz tego istotne są szybkie połączenia 

kolejowe w regionie. Partnerstwo Odry może służyć wspar-
ciem polskich planów tzw. linii „Y” kolei dużych prędkości, któ-
ra połączy m.in. Warszawę z Poznaniem oraz dalej z Berlinem  
i niemiecką siecią kolei dużych prędkości. 
Premier Platzeck podsumował wyniki szczytu na konferencji pra-
sowej i zapowiedział, że istniejące stanowiska nt. infrastruktury 
transportowej zostaną przekazane do zaopiniowania polsko-
niemieckiej komisji międzyrządowej. Celem zainteresowanych 
regionów jest osiągnięcie porozumienia w sprawie prioryte-
towych projektów infrastruktury transportowej w uzgodnieniu z 
rządami centralnymi do października 2010 r.
Marszałek Władysław Husejko zapowiedział w imieniu woje-
wództwa zachodniopomorskiego, że następny szczyt zostanie 
zorganizowany w październiku 2010 r. w Szczecinie. 
W nawiązaniu do wstępnych rozmów marszałka wiosną 2009 r.  
z rektorami Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskie-
go Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu Koszalińskiego 
oraz Uniwersytetu Technicznego w Berlinie spotkanie na szczy-
cie skupi się na przyszłej współpracy w dziedzinie nauki, badań 
i innowacji. Przede wszystkim intensywniejsza współpraca Uni-
wersytetu Technicznego po obu stronach Odry i Nysy może 
przyczynić się do nowych impulsów w zakresie innowacyjności  
i konkurencyjności wspólnego obszaru kooperacji. 

Kontakt:
Mark Rackles | Mark.Rackles@senatskanzlei.berlin.de
Marta Szafranska | marta.szafranska@mw.brandenburg.de
Dalsze informacje:  
www.oder-partnerschaft.eu/politische_spitzentreffen
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MORO: Założenia rozwiązań w zakresie trans-
granicznych połączeń kolejowych 
Sytuacja wyjściowa jest katastrofalna: 86 % wszystkich 
przekroczeń granicy odbywa się przy pomocy samochodu oso-
bowego, ciężarowego lub autokaru. W wyniku przetrzebionych 
połączeń, nieprzejrzystej informacji i zdezelowanej infrastruktu-
ry posiadająca piękną tradycję kolej posiada udział w rynku w 
wysokości 1,5 %. W celu wzmocnienia rozwoju gospodarczego 
regionu dzięki poprawie osiągalności transgranicznej w ruchu 
kolejowym przez Odrę i Nysę, Federalne Ministerstwo Trans-
portu, Budownictwa i Rozwoju Miast (BMVBS) oraz Federal-
ny Instytut Badawczy Budownictwa, Urbanistyki i Gospodarki 
Przestrzennej będzie aktywnie wspierać w ciągu następnych 
miesięcy ponadgraniczną współpracę regionalnych i krajowych 
ekspertów w zakresie komunikacji i gospodarki przestrzen-
nej w ramach projektu MORO (Modelowe przedsięwzięcia 
gospodarki przestrzennej). W ramach czterech sympozjów 
branżowych oraz dwóch konferencji regionalnych polscy i nie-
mieccy uczestnicy otrzymają możliwość przedyskutowania i za-
prezentowania opinii publicznej wspólnych propozycji poprawy 

ofert przewozowych, rozwiązań technicznych, działań marke-
tingowych a także uwarunkowań prawnych. Pierwsze propozy-
cje mają być omawiane już 23 marca w Słubicach przy udziale 
przedstawicieli  władz i gospodarki, organizacji turystycznych i 
zrzeszeń pasażerów z przygranicznych województw i landów 
oraz działających tam przewoźników i związków komunikacyj-
nych. Na zakończenie projektu we wrześniu 2010 r. zaplanowa-
no przedstawienie wspólnie wypracowanych rekomendacji w 
sprawie poprawy transgranicznych połączeń komunikacyjnych 
podczas drugiej konferencji regionalnej MORO przy szerokim 
udziale mediów i opinii publicznej. 

Kontakt: 
Jens Kurnol | jens.kurnol@bbsr.bund.de
Dalsze informacje: 
www.bbsr.bund.de
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Strona internetowa Partnerstwa Odry:
„www.oder-partnerschaft.eu“ oraz
„www.partnerstwo-odra.eu“
W styczniu 2010 rozpoczęła działanie wspólna strona interneto-
wa partnerstwa Odry.

Pełnomocnik ds. Europejskich Senatu Berlina, sekretarz sta-
nu Monika Helbig oświadczyła „dzięki dwujęzycznej stronie 
internetowej centralny projekt, jakim jest Partnerstwo Odry, 
zostanie przedstawiony i udostępniony szerszej publiczności”. 
Zapoczątkowane w 2006 r. w Berlinie partnerstwo obejmuje w 
czterech województwach dolnośląskim, lubuskim, wielkopols-
kim i zachodniopomorskim oraz czterech krajach związkowych 
Berlinie, Brandenburgii, Meklemburgii-Przedpomorzu i Saksonii 
prawie 21 milionów ludzi. 
Strona internetowa ma być rozbudowywana jako platforma i 

archiwum partnerstwa. Oprócz prezentacji zaangażowanych 
regionów i miast Partnerstwa Odry znajdują się tu informacje o 
poszczególnych projektach, planowanych i zakończonych spot-
kaniach, aktualnych relacjach, kwartalny biuletyn Partnerstwa 
Odry oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych w poszcze-
gólnych regionach. Redakcyjnie stronę obsługuje Kancelaria Sta-
nu Berlina oraz Senacka Administracja Gospodarki, Technologii 
i Kobiet. Finansowanie realizowane jest w ramach projektu EU-
Net Oderpartnership (EUNOP) oraz ze środków kraju Berlin. 

Kontakt:
Mark Rackles | Mark.Rackles@senatskanzlei.berlin.de
Dalsze informacje: www.partnerstwo-odra.eu

Sekretarz Stanu Monika Helbig, Pełnomocnik Senatu Berlina ds. Europejskich

Strona internetowa Partnerstwa Odry
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Jak efektywnie wdrażane są w Polsce techno-
logie energetyczne i środowiskowe? 
Klub Europy Środkowej i Wschodniej (Mittel- und Osteuropa För-
derkreis e.V.) podjął podczas swojego spotkania, które odbyło się 
30.11.2009 r., tematykę efektywności energetycznej w inwestyc-
jach budowlanych w Polsce. dobrą wiadomością jest, że są do 
dyspozycji znaczące fundusze wsparcia oraz odpowiednie innowa-
cyjne możliwości techniczne, aby każda inwestycja w Polsce mogła 
być zrealizowana zgodnie zasadami efektywności energetycznej. 

Zamawiającym trzeba politycznie uświadomić, że inwestycje 
efektywne energetycznie nie zawsze są tańsze niż tradycyj-
ne wytwarzanie energii. Uczestniczący w spotkaniu doradcy i 
przedstawiciele firm wyrazili oczekiwanie, że współpraca insty-
tucji publicznych w Polsce z wykonawcami powinna przebiegać 
sprawniej. Występujące firmy wyraziły optymizm co do tego, że 
niedługo procedury wnioskowania o środki unijne staną się rutyną 
dnia powszedniego. Uczestnicy opowiadali się za skierowaniem 
wzmożonej uwagi na kwestie środowiska. Podczas spotkania po-
informowano z pierwszej ręki o istniejącej w Polsce sieci szkoleń 
w zakresie efektywności energetycznej i rozwiązań technicznych 
umożliwiających oszczędne gospodarowanie energią. 
Potwierdziło się, że spotkania Klubu ESW są idealną platformą 
wymiany zainteresowanych osób, podmiotów i ekspertów. 

Kontakt: 
Henning von Zanthier, Andrea Sydow | office@moe-club.de
Dalsze informacje: www.moe-club.de
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Annemarie Franke, dyrektor Fundacji Krzyżowa, woj. dolnośląskie, podczas 
referatu w Klubie ESW

Delegacja polska w Berlinie: „W jaki sposób Port 
Lotniczy BBI wpłynie na Port Lotniczy w Poznaniu?”
Ocena sytuacji, w jakiej znajdzie się Port lotniczy w Poznaniu 
po otwarciu Portu lotniczego Berlin – Brandenburg Internati-
onal (BBI), była głównym tematem wizyty wspólnej delegacji 
Rady Nadzorczej i Zarządu Portu lotniczego Poznań – ławica 
Sp. z o.o. i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego w Berlinie. 
delegacja pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Jan-
kowiaka zwiedziła budowę BBI oraz powstałą już infrastrukturę 
komunikacyjną. Najważniejszym punktem programu było spot-
kanie z prof. dr. Rainerem Schwarzem (prezesem Zarządu Ber-
liner Flughäfen GmbH / Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH/
BBI) poświęcone strategii BBI i współpracy z polskimi regio-
nami. Uzupełnił je referat Michaela Stolla – odpowiedzialnego 
za kierownictwo budowy/współpracę samorządową Berlina z 
Europą Środkową i Wschodnią i w ramach Partnerstwa Odry 
w Berlińskiej Administracji Senackiej ds. Rozwoju Miasta. Pod-
czas spotkania strona polska zapytywała o przyszłe połączenia 

kolejowe z BBI i zapowiedziała ścisłą współpracę między BBI i 
Portem lotniczym Poznań – ławica.

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

Spotkanie w sprawie uzgodnień koncepcji „Y“ 
polskiej kolei dużych prędkości 
Z inicjatywy wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wo-
jciecha Jankowiaka i we współpracy z dyrektorem Biura linii 
dużych Prędkości (PKP PlK SA) Janem Raczyńskim 9 lutego 
odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie przeprowadzenia 
linii Kolei dużych Prędkości (KdP) przez obszar Wielkopolski. 
Priorytetem spotkania było studium wykonalności dla węzła 
poznańskiego dotyczące m.in. stanu realizacji harmonogramu 
projektu i ramowego programu budowy linii KdP Warszawa – 
łódź -Poznań/Wrocław pod nazwą „Y“. 
W centrum uwagi znalazła się konieczność współpracy linii 
lotniczych z zarządami międzynarodowych i regionalnych por-
tów lotniczych, przede wszystkim w związku z wciąż jeszcze 

nieuzgodnionym połączeniem kolejowym z Portem lotniczym 
„ławica” i budową Portu lotniczego BBI.

Kontakt: 
Anna Parzynska | anna.parzynska@umww.pl
Dalsze informacje:  
www.umww.pl/urzad

Plac budowy portu lotniczego Berlin-Brandenburg International (BBI)

linie kolei dużych prędkości w Europie – nowa jakość podróżowania
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Nowy Projekt e-Kom – „Informacja dla podróż-
nych w czasie rzeczywistym dla Regionu Odry”
Aby móc intensywniej wykorzystywać publiczne środki komu-
nikacji na obszarze Partnerstwa Odry, podróżni potrzebują 
dostępnej w prosty sposób transgranicznej informacji w 
swoich językach ojczystych.

Na bazie istniejących ofert informacji o przewozach Związek 
Komunikacyjny Berlina – Brandenburgii VBB postawił sobie 
wspólnie z Projektem e-KOM za cel opracowanie i wdrożenie 
nowej i innowacyjnej formy informacji dla podróżnych z wy-
korzystaniem informacji w czasie rzeczywistym. Projekt e-
Kom ma stworzyć dwujęzyczną platformę informacyjną, która 
udostępni podróżnym obszerne informacje dotyczące komuni-
kacji publicznej, jej rozkładów jazdy i taryf za pośrednictwem 
Internetu stacjonarnego lub mobilnych terminali (telefonów 
komórkowych, iPhone itp.). Istotnymi działaniami w ramach 
Projektu e-KOM będą testy i integracja systemów po obu stro-
nach granicy. W centrum uwagi znajdzie się przy tym promocja 
i włączenie nowej platformy informacyjnej do innych serwisów 
komunikacyjnych i turystycznych w Internecie i dla urządzeń 
mobilnych po obydwu stronach Partnerstwa Odry. W ciągu 
trzyletniego czasu trwania projektu w latach 2009-2012 projekt 
e-KOM będzie współfinansowany w ramach Berlińskiego Pro-
gramu EFRR „Tworzenie sieci w Europie Środkowej i Wschod-
niej” (www.ibb.de/MOE) oraz środków Kraju Związkowego.

Kontakt: 
Jürgen Roß | ross@vbbonline.de
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Wspólna impreza promocyjna Gorzowa  
Wlkp. i Berlina:
30 listopada 2009 r. odbyła się w Gorzowie Wlkp. uroczystość 
otwarcia dwóch nowych linii tramwajowych i rozszerzenia obszaru  
obowiązywania transgranicznego biletu Berlin – Gorzów. Nie  
w cieniu berlińskiego Reichstagu, lecz w sercu liczącej 130 tys. 
mieszkańców stolicy Województwa lubuskiego tramwaj po raz 
pierwszy przejechał przez Bramą Brandenburską, której syl- 
wetka została rozpięta jako transparent nad torami przed zmo-
dernizowanym budynkiem dworca.

Następnie Miasto Gorzów Wlkp., PKP, Związek Komunikacyj-
ny Berlina – Brandenburgii VBB i Niederbarnimer Eisenbahn 
NEB podpisały uroczyście porozumienie na temat nowych ofert 
taryfowych na najbardziej uczęszczanej linii kolejowej polsko-
niemieckiego pogranicza. 

W obecności lokalnych mediów propagowano intensywnie 
ideę połączenia kolejowego między Wartą i Sprewą. Hans-
Georg Kauert, dyrektor departamentu Polityki Gospodarczej w 
Berlińskiej Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i 
Kobiet, podkreślił wspólnie ze swym gorzowskim kolegą, Jackiem 
Jeremiczem, znaczenie nowoczesnych i wydajnych połączeń ko-
munikacyjnych dla rozwoju gospodarczego regionu. Następne 
wspólne spotkanie odbyć się ma w roku 2010 w Berlinie.

Kontakt:
Jacek Jeremicz | jeremicz@um.gorzow.pl 
Thorsten Kohlisch | thorsten.kohlisch@senwtf.berlin.de

Pociąg specjalny w Kostrzynie – „Europa się integruje“

Screenshot : Informacja o rozkładzie jazdy Berlin – Poznań. Już niedługo po angiels-
ku i po polsku.

„Pełnym pędem przez Bramę Brandenburską“
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Efektywność energetyczna i energie  
odnawialne w Partnerstwie Odry z punktu  
widzenia Dolnego Śląska

Wywiad z Jerzym Żurawskim – dyrektorem dol-
nośląskiej Agencji Energii i Środowiska

Czy mógłby Pan krótko przybliżyć strategię dolnego 
Śląska w zakresie poszanowania energii oraz zasto-
sowania odnawialnych źródeł energii?
Niezmiennym elementem strategii dolnego Śląska w za-
kresie poszanowania energii są działania, które obejmują 
termomodernizację zasobów budowlanych oraz zastosowa- 
nie biomasy i kolektorów słonecznych. Prawdopodobnie w 
połowie 2010 r. uruchomiona zostanie specjalna linia dotacyjna 
przeznaczoną dla instalacji kolektorów cieplnych w budynkach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej. dodatkowo w regionie 
dolnego Śląska podejmowane są próby uruchomienia kolejnych 
biogazowni oraz pierwszych w tym regionie farm wiatrowych. 
Stałym problemem w Polsce jest wciąż wysoki koszt wyprodu-
kowania energii alternatywnych oraz utrudnienia prawno-orga-
nizacyjne sprzedaży dla zakładów energetycznych. 

W przypadku której z wymienionych strategii dostrze- 
ga Pan największy potencjał, jeśli chodzi o możliwości 
zmniejszenia emisji CO2 na dolnym Śląsku? 
Największy potencjał społeczny, ekonomiczny i ekologiczny posia-
da termomodernizacja . W Polsce projekty termomodernizacyjne, 
wspierane w oparciu o ustawę o termomodernizacji oraz ustawę 
remontową, przyczyniły się do redukcji CO2 o 5-6% (przy 16 % 
całkowitej redukcji CO2) w ciągu ostatnich 10 lat. Redukcję emisji 
CO2 o kolejnych 3-4% przyniosły indywidualnie finansowane pro-

jekty termomodernizacyje. Termomodernizacja z zastosowaniem 
odnawialnych źródeł energii to również priorytet na przyszłość.

Czy na obszarze Partnerstwa Odry istnieje już trans-
fer know-how dotyczący energii? Jeśli tak, to jak oce-
nia Pan dotychczasową współpracę?
Wymiana know-how pomiędzy dolnym Śląskiem oraz regionami 
sąsiednimi była szczególnie intensywna w latach 90-tych, kiedy 
to w Polsce wprowadzane były nowe technologie. Na początku 
brakowało praktycznych doświadczeń. Ważną rolę odegrały tu 
agencje, jak np. dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, któ-
ra w latach 1999-2006 realizowała projekt wymiany know-how 
w obszarze budownictwa energooszczędnego oraz energe-
tyki odnawialnej z Saksonią. Od 2000 r. dAEŚ organizuje dni 
Oszczędzania Energii, na które zapraszani są wykładowcy, ek-
sperci oraz dostawcy technologii z całej Europy. Jeśli chodzi o 
poziom wiedzy, w chwili obecnej dysproporcja pomiędzy region-
ami Partnerstwa Odry jest niedostrzegalna. 

Na które technologie oraz doświadczenia regionów 
Partnerstwa Odry powinno się w przyszłości zwrócić 
większą uwagę na dolnym Śląsku?
dużym zainteresowaniem i przyzwoleniem społecznym cie-
szy się wykorzystanie energii słonecznej. Niewątpliwie jedną 
z takich technologii jest fotowoltaika, która może znaleźć zas-
tosowanie w przyszłych projektach pożądanych społecznie, w 
szczególności w ramach projektów pilotażowych. W przypadku  
fotowoltaiki istnieje nadal pewna bariera ekonomiczna oraz u-
trudnienia prawne. Istnieją również rezerwy w wykorzystaniu 
biomasy przez lokalne kotłownie i elektrociepłownie,co stwarza 
możliwości decentralizacji dostaw energii. Wykorzystanie ener-
gii wiatrowej wymaga najlepiej dwuletnich badań wietrzności 
wybranego terenu na lokalizację fermy wiatrowej.

Kontakt: 
Jerzy Żurawski | cieplej@cieplej.pl
Dalsze informacje: 
Zbiór materiałów do tematu wydania specjalnego „energia“

Jerzy Żurawski, Prezes dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska

Siłownie wiatrowe
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Szanse dla berlińskiej branży inżynierii energe-
tycznej w regionie Partnerstwa Odry

Wywiad z Borisem Safnerem
TSB Innovationsagentur Berlin GmbH
dyrektorem działu Energia-Budownictwo-
Środowisko w TSB GmbH i menadżerem obszaru 
kompetencji inżynieria energetyczna w Berlinie.

Jakie szczególne kompetencje posiadają przedsiębior-
stwa berlińskie w obszarze inżynierii energetycznej?
Kompetencje berlińskich placówek naukowych i przedsiębiorstw 
w obszarze inżynierii energetycznej można podzielić na 
następujące pola działania: po pierwsze: fotowoltaika, po dru-
gie: turbiny lub wyposażenie techniczne elektrowni, po trzecie: 
sieci inteligentne, chodzi tu zarówno o modernizację istniejących 
sieci energetycznych, jak i o uczynienie tych sieci bardziej inte-
ligentnymi. Wystąpi tu ze względu na zalecenia UE duże zapo-
trzebowanie na inwestycje, co przyniesie wiele nowych szans 
rynkowych. Czwartym polem działania jest efektywność ener-
getyczna w dziedzinach mobilność/transport, budynki i produk-
cja przemysłowa.

W jaki sposób można wyeksportować te kompe-
tencje w regionie Partnerstwa Odry?
Jeżeli chodzi o transfer technologii i eksport naszych kompeten-
cji w regionie Partnerstwa Odry, to wg mnie wchodzą w grę prze-
de wszystkim takie pola działania jak efektywność energetyczna 
i turbiny. W dziedzinie efektywności energetycznej do transferu 
technologii nadaje się świetnie obszar wyposażenia techniczn-
ego budynków, jako że Berlin posiada ogromne doświadczenie 
w zakresie rewitalizacji energetycznej budynków z wielkiej płyty. 
Istnieje już kilka sieci i projektów, w których odbywa się fachowa 
wymiana, np. Kompetenzzentrum Großsiedlungen e.V. (Centrum 
Kompetencji dużych Osiedli) (www.gross-siedlungen.de) i Initia-
tive Wohnungswirtschaft Osteuropa e.V. (Inicjatywa Gospodarki 
Mieszkaniowej Europy Wschodniej) (www.iwoev.org) oraz sze-
reg projektów unijnych w ramach programów IEE i INTERREG. 
W dziedzinie turbin dysponujemy rzeczywiście wyjątkowym 
potencjałem w regionie Berlina i Brandenburgii. Ponieważ ta is-
totna gałąź przemysłu zdana jest na poddostawców, prosi się aż 
o stworzenie sieci z przedsiębiorstwami z Polski.

Jakie dostrzega Pan związane z tym wyzwania?
decydującą sprawą jest opracowanie dostosowanych do grup do-
celowych i dobrze skrojonych ofert. Wiemy, że wizyty delegacji są 
tym bardziej udane, im jaśniej określony jest temat i krąg uczestników 
-wtedy może dojść do świadomej wymiany. Następnie zdefiniować 
trzeba ponadgraniczne wspólne punkty styku na poszczególnych 
polach, na których można zaoferować wymianę tematyczną.

Jakie szanse widzi Pan dla transferu technologii  
w dziedzinie inżynierii energetycznej w ramach Part-
nerstwa Odry?
Mam nadzieję, że w Partnerstwie Odry uda się zintensyfikować 
wymianę fachową na polu inżynierii energetycznej. Cieszę się, 
że możemy przy tym sięgnąć po istniejące struktury komunikacji 
i uczestników gotowych nawiązać rozmowy. dobrosąsiedzkie sto-
sunki tworzą dobre otoczenie dla dobrze prosperującego biznesu.

Kontakt: 
Boris Safner | safner@technologiestiftung-berlin.de
Weitere Informationen: 
Zbiór materiałów do tematu wydania specjalnego „energia“
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Boris Safner, dyrektor działu Energia –Budownictwo -Środowisko w spółce TSB 
GmbH, menadżer obszaru kompetencji inżynieria energetyczna w Berlinie

+++ WYWIAd Z BORISEM SAFNEREM +++

1/2010

Izolatory do montażu na masztach elektroenergetycznych
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+++ PRZEGląd TERMINóW +++

1/2010

Termin Miejsce Wydarzenie Organizator Więcej informacji

21 / 22 
kwietnia

Berlin Polsko-Niemieckie Forum Innowacji Healthcare-IT
IcT-cluster Zachodniopomorskie: misja gospodar-
cza przedsiębiorstw sektorów IT, IcT i Healthcare 
do Berlina
• dzień: posiedzenia Brokerage 
• dzień: zwiedzanie firm ITw dziedzinie zdrowia

Miasto Szczecin & 
RcliTT,
Szczeciński Park Nau-
kowo-Technologiczny,
Berlin Partner GmbH

www.innowacje.zut.edu.pl 
www.spnt.pl

28 / 29 
kwietnia

Berlin 6. spotkanie Sieci Gospodarka/Transport Partner-
stwa Odry

SenWTF www.partnerstwo-odra.eu

10 maja Berlin Impreza informacyjna „Programy pomocowe UE  
w dziedzinie energetyki“

Enterprise Europe 
Network
Berlin-Brandenburg

www.eunop.eu

31 maja – 
1 czerwca

Wrocław Technika medyczna: „e-Health w Berlinie-Branden-
burgii i Polsce Zachodniej“
Systemy ochrony zdrowia w Niemczech i Polsce 
stoją wobec porównywalnych zadań. Inteligentne 
rozwiązania umożliwiają poprawę jakości procedur 
przy jednoczesnych oszczędnościach.

EUNOP www.eunop.eu/e-health

7 – 8 
czerwca

Zielona 
Góra

„Policy Maker Seminar“ projektu w ramach INTER-
REG IV B BSR JOSEFIN – spotkanie zajmie się 
analizą i oceną opracowania projektu JOSEFIN na 
szczeblu polityki regionalnej

ARR w Zielonej Górze www.josefin-org.eu

8 – 11 
czerwca

Poznań 82. Międzynarodowe targi przemysłowe w Poznaniu 
„Innowacja, Technologia, Maszyny”. W ubiegłym 
roku w tych największych targach przemysłowych w 
Polsce wzięło udział 1000 wystawców.

ZukunftsAgentur Bran-
denburg i  
Berlin Partner GmbH

www.eunop.eu

24 czerwca Berlin-
Adlershof

Forum gospodarcze „Berlin – Wielkopolska 2010“ SenWFT i Urząd 
Marszałkowski
Woj. Wielkopolskiego

w terminie późniejszym 
na
www.partnerstwo-odra.eu

26 / 27 
paź-
dziernika

Szcze-
cin

Szczyt polityczny Partnerstwa Odry Urząd Marszałkowski
Woj. Zachodniopo-
morskiego

w terminie późniejszym 
na
www.partnerstwo-odra.eu

+++ ZAPOWIEdZI +++

Poznawać, komunikować, kooperować: Berlińska 
Administracja Senacka ds. Edukacji i Polskie 
Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczynają 
projekt pilotażowy 
Język łączy. Znajomość języka i kultury sąsiada pomaga w 
nawiązaniu nowych kontaktów i poszerzeniu istniejących. do-
datkowo do już znanych możliwości nauki języka polskiego w 
Berlinie Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej umieści w 
berlińskich szkołach od przyszłego roku szkolnego nauczycie-
la, który będzie jednocześnie prowadził zajęcia dla uczniów i 
działał jako konsultant.

W lutym pani Claudia Zinke, sekretarz stanu w Berlińskiej Ad-
ministracji Senackiej ds. Edukacji, Nauki i Badań oraz Krzysztof 
Stanowski, wiceminister Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej 
Polskiej podpisali list intencyjny o współpracy w ramach progra-
mu pilotażowego „delegowanie polskich nauczycieli do pracy w 
dziedzinie nauczania języka polskiego w berlińskich szkołach”.

Kontakt: 
Ilse Goettel-dauber | Ilse.Goettel-dauber@senbwf.berlin.de
Erika Schneider | Erika.Schneider@senatskanzlei.berlin.de

Newsletter 

                       Partnerstwo odry

Administracji Senatu ds. Gospodarki,  
Technologii i Kobiet w Berlinie



Wydawca:
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

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
dorothea Palenberg | Email: d.palenberg@the-blue.net

Layout:
eye-solution GmbH · consulting & marketing | www.eye-solution.de

© marzec 2010 | Zmiany zastrzeżone.

Zdjęcia:
 
• Almuth Nehring-Venus © SenWTF (str. 1) 
• Spotkanie na szczycie w Poczdamie © Thorsten Kohlisch,  
 SenWTF (str. 1) 
• Sekretarz stanu Monika Helbig © Berliner Senatskanzlei (str. 2) 
• logo programu MORO © BSSR (str. 2) 
• Annemarie Franke podczas referatu w Klubie ESW  
 © MOE-Club (str. 3) 
• Trasy kolei dużych prędkości w Europie © Thorsten Kohlisch,  
 SenWTF (str. 3) 
• Terminal północny – stan surowy, BBI © Marion Schmieding/ 
 Alexander Obst, Berliner Flughäfen (str. 3)
• Pociąg specjalny w Kostrzynie © Karl-Heinz Bossan,  
 IGOB EUIG (str. 4) 
• Brama Brandenburska na banerze © Karl-Heinz Bossan,  
 IGOB EUIG (str. 4) 
• Screenshot rozkład jazdy Berlin – Poznań © VBB (str. 4) 
• Jerzy Żurawski © dAES (str. 5)
• Siłownie wiatrowe © dAES (str. 5) 
• Boris Safner © TSB Innovationsagentur Berlin GmbHW (str. 6) 
• Izolatory do montażu na masztach elektroenergetycznych  
 © TSB Innovationsagentur Berlin GmbHW (str. 6) 
• Flagi Polski i Niemiec ©eye-solution GmbH (str. 7) 
• Eva Zieschank, blue! advancing european projects GbR  
 © Eva Zieschank (str. 8) 

„Nowe pokolenie“ w redakcji
Redaktor biuletynu Partnerstwa Odry otrzyma przy przygotowaniu 
pierwszego i drugiego numeru w roku 2010 wsparcie koleżanki 
dorothei Palenberg. Powód ku temu jest radosny: 9 marca 
dokładnie o godzinie 11.29 Eva Zieschank wydała na świat syna 
liama. Mama i syn czują się dobrze i przekazują serdeczne poz-
drowienia uczestnikom Partnerstwa Odry. Niezależnie od radości 
z macierzyństwa pani Zieschank cieszy się już, że od lipca będzie 
mogła ponownie zająć się w pełni pracą w redakcji Newslettera.

Kontakt: 
Eva Zieschank | e.zieschank@the-blue.net
dorothea Palenberg | d.palenberg@the-blue.net

+++ STOPKA REdAKCYJNA +++
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Eva Zieschank | blue! advancing european projects GbR
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