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Spotkanie gospodarcze „Ponad chmurami” 
 
 
15 sierpnia 2007 roku odbyło się w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-
Palatynatu pierwsze spotkanie gospodarcze „Ponad chmurami”, w którym uczestniczyła 
m.in. delegacja województwa opolskiego pod przewodnictwem Wicemarszałka 
Województwa Opolskiego – Józefa Kotysia. 
 
Podczas przemowy otwierającej imprezę Hendrik Hering – minister gospodarki Kraju 
Związkowego Nadrenii-Palatynatu podkreślił szczególne zadowolenie z faktu przybycia 
kilkunastu delegacji zagranicznych oraz znaczenie lotniska we Frankfurcie Hahn dla 
rozwoju międzynarodowej współpracy gospodarczej. „Aktualne liczby potwierdzają 
fakt, Ŝe lotnisko we Frankfurcie-Hahn nabrało w ostatnich latach ogromnego 
znaczenia. Od 2000 roku liczba pasaŜerów zwiększyła się sześciokrotnie. Hahn obecnie 
jest jedenastym pod względem wielkości lotniskiem pasaŜerskim oraz czwartym 
lotniskiem cargo w Niemczech” – mówił z dumą minister. „Centrum Europy Środkowej 
i Wschodniej, nieodłącznie związane z lotniskiem przejęło z kolei rolę bramy dla 
przedsiębiorców pragnących nawiązywać kontakty z Europą Wschodnią słuŜąc jako 
główne miejsce spotkań przedsiębiorstw sektora średniego z ich partnerami 
zagranicznymi oraz miejsce informacji w sprawach handlu, usług i inwestycji w krajach 
Europy Wschodniej” – podkreślał Hering. 
 
Obok istniejących juŜ przedstawicielstw z 7 państw Europy Środkowej i Wschodniej, w 
tym naszego opolskiego Biura Współpracy Gospodarczej, spotkanie gospodarcze było 
okazją wręczenia przez ministra symbolicznego klucza regionowi śywiecczyzny, która 
jako 10 reprezentacja zagościła w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-
Palatynatu.  
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Spotkanie gospodarcze było okazją do przeprowadzenia kilkunastu rozmów marszałka 
Józefa Kotysia z wieloma przedstawicielami polityki i gospodarki Nadrenii-Paltynatu, ale 
takŜe innych regionów zaproszonych na uroczystość. Szczególnie waŜne rozmowy 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego odbyli z prezydentem Landtagu Nadrenii-
Palatynatu Joachimem Mertesem oraz ministrem gospodarki – Henrykiem Heringiem. 
Zaplanowano kolejne spotkania oraz wspólne przedsięwzięcia gospodarcze w 
przyszłości. Marszałek Józef Kotyś podkreślał przy tej okazji bogatą tradycję i 
zaangaŜowanie Opolszczyzny w kontaktach z jednym z najwaŜniejszych regionów 
partnerskich województwa. 
 
„Od momentu swojego powstania reprezentanci regionów Europy Wschodniej 
przyczynili się do nawiązania wielu kontaktów gospodarczych. Pragniemy motywować 
naszych przedsiębiorców i dodawać odwagi w zdobywaniu kolejnych rynków i 
inwestowaniu u naszych wschodnich sąsiadów” – wyjaśniał minister gospodarki 
Nadrenii-Palatynatu Hering. ”Temu celowi przyświeca m.in. nasze spotkanie 
gospodarcze w Centrum, które będzie się w przyszłości odbywać regularnie, kaŜdego 
roku“. 
 


