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Polsko-niemiecka narada ekspertów podczas przygotowania Forum Gospodarczego

Drodzy Czytelnicy,
globalizacja stawia europejskie gospodarki nie tylko przed wielkimi wyzwaniami, ale również przed
zadaniem stworzenia perspektyw wzrostu i zatrudnienia ponad granicami administracyjnymi. Forum Gospodarcze „Berlin-Wielkopolska 2010“, które odbyło sie pod koniec czerwca stanowi taką
inicjatywę, podejmującą wspólne zadanie długofalowego łączenia regionalnych kompetencji oraz
potencjału gospodarki i innowacji. Centralnym tematem Forum była polityka innowacyjności obu
regionów a także inicjatywy klastrowe w dynamicznie się rozwijających dziedzinach kompetencji
technologii informatycznych (ICT) oraz gospodarki kreatywnej/wzornictwa.
Wszystkim uczestnikom życzymy, aby ta platforma spotkania przedstawicieli świata polityki, gospodarki i nauki była pierwszym krokiem w nawiązywaniu kontaktów na potrzeby dalszej współpracy
oraz łączeniu naukowych i gospodarczych potencjałów obu regionów.
Wszystkim uczestniczącym w pracach Partnerstwa Odry życzę przyjemnego lata.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Barbara Staib
Referat Polityki Europejskiej, Współpracy Międzynarodowej
i Stosunków Gospodarczych z Zagranicą
Berlińskiej Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet

+++ Aktualne działania we współpracy administracji +++
Silne klastry, silni partnerzy, silny region
Zorganizowane we współpracy Berlińskiej Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Forum
Gospodarcze „Berlin-Wielkopolska 2010“, w którym w dniu 24
czerwca w Berlinie wzięło udział ponad 100 przedstawicieli z
obu regionów, miało za cel pokazanie wzajemnych potencjałów
oraz poszukiwanie możliwości łączenia sił w rosnących
branżach technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz
wzornictwa.

przez to proekologicznych urządzeń i technologii oraz wykorzystanie technologii informatycznych w całym cyklu życiowym
produktów – od wytworzenia przez eksploatację po utylizację
stanowiło przy tym jeden z centralnych aspektów. W tym
kontekście Forum stanowiło dla przedstawicieli kręgów politycznych, gospodarczych i naukowych w pierwszym rzędzie
platformę spotkania oraz początek wymiany na temat strategii,
działań i tendencji oraz potencjału kooperacji w obu prezentowanych branżach wzrostu a także nawiązywania kontaktów
służących zacieśnieniu wzajemnych sieciowych powiązań.

Zwiedzanie Parku Naukowo-Technologicznego Adlershof

Senator Wolf oraz marszałek Wojtaszek podkreślili podczas
otwarcia Forum, że w szczególności w sektorach Future Internet oraz Green IT oczekują wyraźnej wartości dodanej z
obustronnej współpracy. Zastosowanie energooszczędnych a

Senator Wolf oraz Wicemarszałek Wojtasiak z prelegentami

Kontakt:
Barbara Staib | barbara.staib@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 +++

Od drzwi do drzwi na jednym bilecie – podpisanie porozumienia o uznawaniu taryf biletowych
VBB w komunikacji miejskiej w Szczecinie
W obecności Berlińskiego Pełnomocnika ds. Europejskich, pani
sekretarz stanu Moniki Helbig oraz Prezydenta Miasta Szczecina,
Pana Piotra Krzystka w dniu 29 kwietnia podpisano w berlińskim
ratuszu porozumienie o wzajemnym uznawaniu biletów jednorazowych i dobowych obszaru taryfowego VBB w komunikacji
miejskiej w Szczecinie. Podróżni z ważnym biletem VBB do lub
ze Szczecina mogą zgodnie z porozumieniem korzystać z miejskich autobusów i tramwajów bez kupowania dodatkowego biletu.
Dodatkowo od 1 sierpnia obniżona zostanie cena za przejazd
między Berlinem a Szczecinem z 16,70 EUR na 10 EUR. Od
zmiany rozkładu jazdy w grudniu ma wzrosnąć również liczba
bezpośrednich połączeń kolejowych – będą to 3 pociągi dziennie.

6. spotkanie sieci Partnerstwa Odry w Berlinie
W dniach 28 i 29 kwietnia w Parku Naukowo-Technologicznym
Berlin-Adlershof odbyło się 6 spotkanie sieciowe przedstawicieli wydziałów ds. gospodarki i komunikacji miast i regionów
Partnerstwa Odry. Po przedstawieniu przez Marka Racklesa z
Kancelarii Senatu Berlina relacji z politycznego szczytu Partnerstwa Odry, który odbył się 13 stycznia w Poczdamie, uczestnicy
dyskutowali w dwóch równoległych forach nt. aktualnych kwestii
rozwoju gospodarki i turystyki oraz stanu i celów kooperacji w
obszarze komunikacji i transportu.

Kontakt:
Elke Krokowski | Krokowski@VBBonline.de
Tomasz Klek | tklek@um.szczecin.pl

Porozumienie w sprawie wzajemnego uznawania taryfy VBB w komunikacji miejskiej
w Szczecinie

W najbliższych miesiącach priorytety prac transgranicznych w
dziedzinie gospodarki stanowić będzie tematyka energii oraz
nauki, badań i innowacji. W dziedzinie transportu regiony w
ścisłej kooperacji z rządami centralnymi wypracowują obecnie
wspólne stanowisko w sprawie rozwoju infrastruktury. Kwestie
praktycznej poprawy transgranicznych połączeń kolejowych
powinny zdaniem obecnych przedstawicieli regionów być nadal
przedmiotem dyskusji w ramach Okrągłego Stołu Komunikacji.
Podjęto starania w celu zorganizowania nowego spotkania w
oparciu o nową strukturę zadań Okrągłego Stołu Komunikacji.
Jako wsparcie dla tych prac postrzegana jest nowa ustawa o
transporcie publicznym w Polsce oraz Umowa o transgranicznych połączeniach kolejowych, która ma być wkrótce podpisana.
Na zakończenie partnerzy Sieci omówili dalszą organizację
pracy uzupełniającej i towarzyszącej politycznemu procesowi
Partnerstwa Odry. Następne spotkanie Sieci ma się odbyć na
początku 2011 r. na Dolnym Śląsku.
Kontakt:
Barbara Staib | barbara.staib@senwtf.berlin.de

Delegacja z Wrocławia: Wizyta studyjna lokalnej
grupy wsparcia społeczno-ekonomicznej rewitalizacji dawnych szlaków handlowych
W dniach 18 i 19 maja Berlin odwiedzili przedstawiciele miasta
Wrocławia w celu zapoznania się z działaniami w zakresie rozwoju i rewitalizacji miasta oraz programów wspierania inwestycji
urbanistycznych w Berlinie. Program obejmował prezentację
i referaty a także zwiedzanie konkretnych przykładów rewitalizacji w berlińskich dzielnicach Mitte, Kreuzberg, Prenzlauer Berg oraz Wedding. W wizycie studyjnej uczestniczyło 20
osób, które w swojej codziennej pracy zajmują się projektami
rewitalizacyjnymi we Wrocławiu oraz przedstawiciele lokalnej
grupy wsparcia społeczno-ekonomicznej rewitalizacji dawnych szlaków handlowych. Opiekę nad grupą sprawowała Se-
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nacka Administracja Rozwoju Miasta, Departament UE i Spraw
Międzynarodowych.

Kontakt:
Anja Renner | Anja.Renner@senstadt.berlin.de
Malgorzata Golak | malgorzata.golak@um.wroc.pl
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+++ AKTUAlNE dZIAłANIA WE WSPółPRACy AdMINISTRACjI +++
Radni z Dolnośląskiego Sejmiku odwiedzili
Berlin i Poczdam
Od 17 do 19 maja grupa radnych Sejmiku Województwa
dolnośląskiego odwiedziła Berlin i Poczdam, by poinformować
się na temat aktualnych kwestii współpracy transgranicznej.
Obok rozmów z berlińskimi i brandenburskimi deputowanymi w
programie znalazło się zwiedzanie budowy portu lotniczego BBI.
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kwestie dotyczące Partnerstwa Odry, w tym transgraniczne
połączenia komunikacyjne. Przedmiotem rozmów była również
intensyfikacja współpracy międzyregionalnej w dziedzinie turystyki i energetyki.
Kontakt:
Monika Maziarz | monika.maziarz@dolnyslask.pl

delegacja z Wrocławia została ponadto przyjęta w Berlińskim
Ratuszu przez berlińską Pełnomocnik ds. Europejskich, panią
sekretarz stanu Helbig. Podczas rozmowy omówiono aktualne

Radny Sejmiku Województwa dolnośląskiego julian Golak
przesłał nam do naszego biuletynu kilka swoich myśli dotyczących
tej wizyty:

Do Berlina Polacy mają bliżej
Od 1990 roku RFN składa się z 16 landów. Po obaleniu
muru berlińskiego przywrócono kraje federalne na terytorium dawnego NRd. Pokojowe „przewrócenie” potężnej bariery dzielącej Niemców na wschodnich i zachodnich, było
także zakończeniem procesu, który rozpoczęli polscy robotnicy w Gdańsku.

czesne lotnisko pod Berlinem, które powstaje od kilku lat i
będzie najbliższym tej klasy lotniskiem także dla obywateli
dolnego Śląska.

Przyglądałem się tym przemianom ze zdumieniem, ale także
z wielkim zainteresowaniem i nieukrywaną sympatią. Kiedy
po kilku latach w 1999 roku nastąpiła przeprowadzka siedziby władz i wszystkich instytucji centralnych do Berlina, to
miasto stało się jednym z najważniejszych centrów Europy.
dzisiaj możemy zobaczyć efekt kilkunastoletnich wielkich
inwestycji we wschodnich Niemczech. W sposób szczególny skorzystać mogą z nich mieszkańcy dolnego Śląska, ale
trzeba przyspieszyć prace nad inwestycjami transgranicznymi. Przede wszystkim powinna powstać szybka linia kolejowa pomiędzy Wrocławiem a Berlinem, również autostrady
A4 i A18 powinny zostać w Polsce zmodernizowane.

dwudniowy pobyt w Berlinie, podczas którego po jedenastu latach miałem możliwość zobaczyć i ocenić możliwości
inwestycyjne zachodniego sąsiada zaskoczył mnie skalą
przeobrażeń i nowoczesnych rozwiązań. Obecnie super
nowoczesny Berlin a także land Brandenburgii są wielką
zachętą do prowadzenia wzajemnej współpracy zarówno
w gospodarce, edukacji jak również w turystyce. Warto
wykorzystać tę szansę bowiem dla mieszkańców Berlina i
Brandenburgii - przyjazdy na dolny Śląsk mogą być bardzo
atrakcyjne zarówno pod względem gospodarczym jak i turystycznym.

Współpraca gospodarcza może rozwijać się szczególnie dobrze, bowiem polskie przedsiębiorstwa chętnie współpracują
i planują rozwój obustronnie korzystnej wymiany, obecnie
np. 37% polskiego eksportu trafia do Niemiec. Uważam, że
na tej współpracy mogą skorzystać mieszkańcy sąsiednich
regionów i warto tę szanse wykorzystać.
Nad aktualnymi tematami współpracy pomiędzy Berlinem
i dolnym Śląskiem dyskutowano podczas wizyty oficjalnej
delegacji Sejmiku Województwa dolnośląskiego w Berlinie i
Poczdamie, która miała miejsce w dniach 17-19 maja. Spotkania w parlamencie Berlina i Brandenburgii pokazały jak
bliskie są obecnie relacje polsko-niemieckie. Szczególnie
współpraca sąsiadujących regionów powinna zakończyć
się inwestycjami, na które czekają mieszkańcy. już w
październiku 2011 roku rozpocznie działalność supernowo-

Autor jest radnym Sejmiku Województwa dolnośląskiego.
jest współtwórcą Muzeum prof. josepha Wittiga w Nowej
Rudzie i współorganizatorem polsko-niemieckich sympozjów wittigowskich (1992-2008). Organizator partnerstwa
miast polskich, czeskich i niemieckich (w latach 1990-2009).
Zorganizował łącznie 34 partnerstwa miast. Autor licznych
opracowań na temat współpracy regionalnej polsko-czeskiej
i polsko-niemieckiej.
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+++ Aktualne działania we współpracy administracji +++

10 lat współpracy Brandenburgia – Lubuskie
28 kwietnia w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze gościli
przedstawiciele Kraju Związkowego Brandenburgia.
Tematy rozmów dotyczyły X-lecia współpracy, spotkania na szczycie w ramach „Partnerstwa Odry” oraz warsztatów na terenie
województwa lubuskiego. Uczestników powitała wicemarszałek
Elżbieta Polak.

W spotkaniu roboczym stronę polską reprezentowali: Ma-

Nauka i technika
Transgraniczna współpraca w regionie

Zgodnie z postanowieniem na szczycie politycznym w
Poznaniu 5 listopada 2008 r., Województwo Zachodniopomorskie podjęło się roli koordynatora w obszarze transgranicznej współpracy naukowo-badawczej.
Z inicjatywy prof. Jörga Steinbacha – Rektora Technicznego
Uniwersytetu w Berlinie, odbyło się 27 maja 2010 r. spotkanie rektorów uczelni wyższych regionu Partnerstwa Odry
poświęcone omówieniu spraw z zakresu transgranicznej
współpracy ośrodków naukowo-badawczych. Wystąpienie
wprowadzające wygłosił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko.

ciej Nowicki - dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego
i Planowania Przestrzennego, Sylwia Babijczuk – kierownik
Wydziału Współpracy Zagranicznej, a także kierownicy i pracownicy departamentów w urzędzie marszałkowskim. Do Zielonej Góry przyjechali przedstawiciele pięciu ministerstw Kraju
Związkowego Brandenburgia a także Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w Gubinie i Euroregionu Pro Europa Viadrina we Frankfurcie n/O.
Wizyta niemieckich przedstawicieli była okazją do wymiany
doświadczeń na temat roli euroregionów i oceny współpracy
transgranicznej. W programie rozmów znalazły się również
sprawy poświęcone przygotowaniom do III spotkania na szczycie w ramach „Partnerstwa Odry” w październiku w Szczecinie,
zagadnienia związane z wymianą nauczycieli języka polskiego
i niemieckiego w regionie transgranicznym, a także omówienie
bieżących prac związanych z Komitetem ds. Gospodarki
Przestrzennej.
Kontakt:
Eliza Gniewek-Juszczak | e.gniewek@lubuskie.pl

drugi obejmowałby dziedziny takie jak mechanika i mechatronika, trzeci poświęcony byłby energetyce, natomiast w czwartym
obszarze mieściłyby się informatyka i telekomunikacja. W
najbliższych miesiącach odbędą się dwa spotkania warsztatowe tematyczne: w Berlinie (dotyczące obszaru żywność, rolnictwo, biotechnologia) oraz w Zielonej Górze (energetyka).
Kolejne spotkanie rektorów wyższych szkół technicznych
zostanie zorganizowane we wrześniu tego roku przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Wyniki badania ankietowego oraz wnioski z tych spotkań
będą stanowiły fundament jesiennego szczytu politycznego Partnerstwa Odry, który odbędzie się w dniach 26-27
października w Szczecinie.

Marszałek W. Husejko (2. z lewej) i prof. J. Steinbach (3. z lewej) podczas konferencji
rektorów
Dziedziniec gmachu głównego Berlińskiego Uniwersytetu Technicznego

Podczas spotkania Uniwersytet Techniczny w Berlinie
zaproponował cztery obszary współpracy. Pierwszy obszar
tematyczny grupowałby żywność, rolnictwo, biotechnologię,
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Kontakt:
Jacek Baraniecki | jbaraniecki@wzp.pl
Maciej Patynowski | mpatynowski@wzp.pl
Dalsze informacje: www.wpr.wzp.pl
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+++ Aktualności z projektów +++
Międzynarodowo o JOSEFIN
31 marca w ramach projektu JOSEFIN „Wspólne finansowanie
MŚP na rzecz innowacji”, odbyło się w Poznaniu spotkanie konsultacyjne na temat możliwości wprowadzenia w Wielkopolsce
innowacyjnego systemu poręczeń. Spotkanie zorganizowane
zostało przez trzech wielkopolskich partnerów projektu - Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.,
Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Zadaniem JOSEFIN jest wspieranie innowacyjnych i technologicznie zorien-towanych MŚP z regionu Morza Bałtyckiego poprzez poprawę dostępu do źródeł finansowania.
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Partnerem wiodącym Projektu jest Bank Inwestycyjny w Berlinie. Pozostali Partnerzy pochodzą z Niemiec, Estonii, Litwy,
Łotwy, Norwe-gii, Szwecji, a także województw dolnośląskiego,
zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego.
Podczas spotkania, w którym uczestniczył Leszek Wojtasiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz partnerzy Projektu z Niemiec, Szwecji, Polski, dyskutowano m.in.
o możliwościach implementacji nowego modelu poręczeń
kredytowych i pożyczkowych w Wielkopolsce. Dotychczasowe działania prowadzone w projekcie pozwoliły zebrać kompleksowe dane, prognozujące potencjalne zainteresowanie
przedsiębiorców systemem re-gwarancyjnym, ułatwiającym
finansowanie dłużne dla małych i średnich przedsiębiorstw,
dziś wykluczonych z racji krótkiego okresu działalności i zbyt
śmiałych pomysłów w zakresie innowacyjności produktowej,
usługowej lub organizacyjnej.

Panorama Poznania z Wartą

Bank Inwestycyjny Berlina (IBB)

Kontakt:
Anna Parzyńska – Paschke, rzecznik@umww.pl
Irene Schucht | irene.schucht@ibb.de

Rozpoczęcie projekt Interreg IV C „Know-Man“

Uczestnicy spotkania inauguracyjnego projektu Know Man

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

Konferencją inauguracyjną w dniach 8-10 marca został oficjalnie rozpoczęty projekt INTERREG IV C „Know-Man –
zarządzanie sieciami wiedzy w parkach technologicznych”.
Środki na realizację projektu pozyskał w Unii Europejskiej
Instytut Leibniza Rozwoju Regionalnego i planowania strukturalnego (IRS). W projekcie uczestniczą parki technologiczne, placówki naukowe oraz organy administracji publicznej z
sześciu europejskich regionów, w tym region stołeczny BerlinBrandenburgia oraz region dolnośląski. Kolejni uczestnicy projektu pochodzą z regionów metropolitalnych Rzymu i Warszawy
oraz prowincji Wenecja (Włochy), regionie Koroska (Słowenia) i
Andaluzja (Hiszpania). Celem projektu jest optymalizacja regionalnego zarządzania wiedzą i transferu technologii w parkach
technologicznych poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie powiązań między nauką a gospodarką. Projekt ten wnosi
między innymi istotny wkład w transgraniczną kooperację w
regionie Partnerstwa Odry w dziedzinach polityki regionalnej,
rozwoju gospodarczego i wspierania innowacji.
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+++ Wywiad z panią Suntje Schmidt +++

Wywiad z panią Suntje Schmidt, koordynatorką projektu
INTERREG IV C „Know-Man” w Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS)

Co łączy projekt z celami Partnerstwa Odry?
Partnerstwo Odry jest również ukierunkowane na rozbudowę
współpracy w obszarze polsko-niemieckiego pogranicza wokół
określonych tematów. Know-Man daje możliwości zarówno
współpracy gospodarczej jak i zacieśnienia kooperacji administracji. Wypracowanie instrumentu, jakim są atlasy wiedzy pozwala na uwidocznienie dotychczas „ukrytych” miejsc styku między
nauką a gospodarką. Umożliwiają one porównanie pomiędzy
uczestniczącymi regionami z Partnerstwa Odry i mogą przyczyniać
się do identyfikowania kolejnych obszarów kooperacji w ramach
Partnerstwa. Istnieją również powiązania z trwającymi projektami Partnerstwa Odry, jak np. JOSEFIN. Należy zintensyfikować
wymianę wiedzy między tymi projektami.

Jakie branże i w jaki sposób w regionie Partnerstwa
Odry mogą skorzystać z efektów projektu?
Obszary kooperacji otwierają się potencjalnie w branży biotechnologii / life sciences, które zaliczają się do branżowych dziedzin
kompetencji w regionie stołecznym Berlina-Brandenburgii oraz
na Dolnym Śląsku. Atlas wiedzy prezentuje ważne punkty styku
nauki i gospodarki w obu regionach, co pozwala na ich porównanie. Jeżeli na przykład nasi polscy partnerzy wykorzystują
instrumenty, których ewentualnie tutaj jeszcze brakuje, to mogą
one zostać u nas wdrożone i odwrotnie.

Suntje Schmidt, Instytut Leibniza Rozwoju Regionalnego i Planowania Strukturalnego (IRS)

O co chodzi w projekcie „Know-Man“?
Know-Man koncentruje się na polepszeniu powiązań między
nauką, a gospodarką. Kiedy udaje się powiązać ze sobą działania
naukowców i przedsiębiorców, „świeża” wiedza naukowa szybciej może znaleźć zastosowanie w prywatnej gospodarce. Warunkiem tego jest jednak zidentyfikowanie i uświadomienie miejsc
styku między nauką a gospodarką. I to nazywamy regionalnym
zarządzaniem wiedzą Know-Man. 15 partnerów uczestniczącychw
projekcie, pochodzących z sześciu regionów chce skorzystać z
doświadczenia pozostałych (patrz informacja na str. 5). Partnerzy
wyznaczyli sobie wspólny cel wypracowania instrumentów regionalnego zarządzania wiedzą oraz zdefiniowania instrumentów
politycznych na podstawie swoich doświadczeń.

Czy są w ramach projektu Know-Man konkretne
plany współpracy pomiędzy niemieckim regionem
stołecznym (lub Berlinem) a Dolnym Śląskiem?
Jednym z celów w projekcie „Know-Man“ jest np. międzyregionalny
transfer dobrych praktyk za pomocą tandemów ekspertów. W
tym zakresie partnerzy projektu współpracują bezpośrednio w
określonym czasie, ponieważ przenoszenie dobrych praktyk
jest najłatwiejsze poprzez bezpośrednią obserwacją i uczestnictwo. Dążymy również do stworzenia takiego tandemu z
udziałem partnerów polskich i niemieckich. Ponieważ jednak
dopiero rozpoczynamy projekt, nie jesteśmy w stanie stwierdzić
na pewno czy taka współpraca zaistnieje.

Kontakt:
Suntje Schmidt | SchmidtS@irs-net.de, www.know-man.eu

Park Technologiczny Adlershof
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31 maja i 1 czerwca sieć EU-Net Oderpartnership EUNOP we
współpracy z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii i
innymi partnerami zorganizował dwudniową konferencję na temat „Technika medyczna: e-Health w Berlinie-Brandenburgii i
zachodniej Polsce“.
We Wrocławiu spotkało się ponad 60 przedstawicieli branży
ochrony zdrowia z Berlina, Brandenburgii i zachodniej Polski,
by dyskutować na temat potencjału gospodarczego i naukowego e-zdrowia i telemedycyny dla współpracy polsko-niemieckiej
i rozwoju regionów. W programie, obok referatów i rozmów kooperacyjnych znalazła się również wizyta w klinice Akademii
Medycznej oraz Wrocławskim Parku Technologicznym.

Park Technologiczny Wrocławia

Kontakt:
Ulrike Braeter | Ulrike.Braeter@berlin-partner.de
Lukasz Liebersbach | Email: dolnoslaskie@eunop.eu

+++ Przegląd terminów +++
Szczyt polityczny w Szczecinie
Następne spotkanie na szczycie Partnerstwa Odry odbędzie
się 26 i 27 października 2010 r. w Szczecinie. Na zaproszenie
Marszałka województwa zachodniopomorskiego Władysława
Husejki przybędą marszałkowie, wojewodowie, prezydenci
miast i premierzy z regionów Partnerstwa Odry, by rozmawiać na
temat „Nauka i innowacja“ (patrz również sprawozdanie ze spotkania przygotowawczego 27 maja w Berlinie, str. 4). Ponadto
przewidziane jest przyjęcie rozpoczętego podczas styczniowego
spotkania w Poczdamie „Pakietu projektów komunikacyjnych“.

Wały Chrobrego w Szczecinie

16. „Rozmowy statutowe Partnerstwa Odry/Polska“
16. nieformalne „Rozmowy statutowe Partnerstwa Odry/Polska“
odbędą się 29 września 2010 r. w Berlińskiej Administracji Senackiej Rozwoju Miasta. W centrum znajdzie się stan przygotowań
spotkania politycznego 26 i 27 października w Szczecinie. Ponadto omówione zostaną wstępnie polsko-niemieckie aspekty

Kontakt:
Julita Milosz | jmilosz@wzp.pl

zatwierdzonego niedawno projektu „Rail Baltica Development
Corridor“ oraz aktualne kwestie.
Kontakt:
Birgit Beck, birgit.beck@senstadt.berlin.de
Michael Stoll, michael.stoll@senstadt.berlin.de

+++ Strefa Partnerstwa +++
Thorsten Kohlisch goes East
Go East – Thorsten Kohlisch nawiązał poprzez swój ślub nie
tylko wyjątkowo ścisłe związki rodzinne z Polską, lecz również
przeniósł do Polski miejsce swej pracy. Od 15 kwietnia będzie
się on opiekował przez najbliższe 3 lata z Katowic jako „Coordinator and Project Adviser“ w Information Point East programu
INTERREG IV C współpracą między regionami Europy. Życzymy
mu w tej pracy wielu sukcesów i wyrażamy oczywiście nadzieję,
że nie straci on z oczu na swym nowym polu działalności idei
Partnerstwa Odry.
Kontakt:
Thorsten.Kohlisch@interreg4c.eu
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+++ U sąsiadów +++

Restauracja Chopin
Gdyby ktoś z Berlina chciał wybrać się na kulinarną wycieczkę na
Śląsk wcale nie musi tam jechać. W dzielnicy Wannsee oczekuje
gości śląska restauracja Chopin, którą w dziewiętnastowiecznej
willi przypominającej rodzinny dom Fryderyka Chopina otworzył
w 1994 r. wrocławianin Jacek Turkowski. Obok sutych śląskich
dań można tam znaleźć wystawy artystów z całego świata i
regularne wieczory jazzowe. O tej porze roku polecamy szczególnie ogródek letni.
Kontakt:
Information@restaurant-chopin.de

Ogródek letni restauracji Chopin w Berlinie Wannsee
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