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Spotkanie grupy roboczej Porozumienia 
Czterostronnego – Moguncja (Mainz) 

23.10.2006 
 

 

23 października w stolicy Nadrenii-Palatynatu - Moguncji 
odbyło się kolejne spotkanie sygnatariuszy Porozumienia 
Czterostronnego tj. Województwa Opolskiego, Kraju 
Środkowoczeskiego, Kraju Związkowego Nadrenii-
Palatynatu oraz Burgundii. 

 
 
Konferencja poświęcona była tym razem tylko i wyłącznie 
sprawom gospodarczym, a w szczególności rozwojowi 
współpracy gospodarczej w ramach regionów będących 
członkami porozumienia. Podstawowym celem spotkania było 
zaprezentowanie własnego potencjału gospodarczego przez 
poszczególne regiony, co słuŜyło wzajemnemu zapoznaniu się 
partnerów porozumienia z gospodarczym aspektem rozwoju 
tych regionów.  

 
Prezentację województwa opolskiego przedstawił dr Przemysław 
Łebzuch - reprezentant Opolszczyzny z Biura Współpracy 
Gospodarczej Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn. 
Szczególnym zainteresowaniem partnerów cieszyła się 
prezentacja naszych terenów inwestycyjnych, a przede 
wszystkim - działających na terenie Opolszczyzny „podstref", 
czyli specjalnych stref ekonomicznych w Nysie oraz Tułowicach.  
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Spotkanie czterostronne dało nie tylko kolejną moŜliwość do 
zaprezentowania naszego województwa, podzielenia się wiedzą 
i sprawdzonymi rozwiązaniami dotyczącymi promocji naszego 
regionu, ale przysłuŜyło się równieŜ moŜliwości skorzystania z 
doświadczeń innych.  

 
Podczas spotkania podjęto równieŜ konkretne decyzje 
dotyczące dalszej współpracy gospodarczej m.in. strona 
niemiecka zaproponowała pozostałym partnerom wspólny udział 
w róŜnego rodzaju targach oraz imprezach gospodarczych, co 
pozwoli obniŜyć koszty i jednocześnie podnieść atrakcyjność i 
skuteczność promocji regionów porozumienia. Uczestnicy 
wyrazili chęć wspólnej reprezentacji na najbliŜszych targach, 
które odbędą się w Moguncji w marcu 2007 roku. 

 
Podczas prezentacji Nadrenii-Palatynatu Hans-Christian Arlt 
zwrócił m.in uwagę na nowy projekt, jakim jest Centrum 
Europy Środkowej i Wschodniej oraz na naszą obecność w jej 
strukturach. Podkreślił, Ŝe współpraca Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego oraz Ministerstwa Gospodarki 
Nadrenii-Palatynatu stanowi przykład rozwiniętej i dobrze 
zorganizowanej współpracy gospodarczej i powinna stanowić 
wzór dla innych partnerów członkowskich. Biura Współpracy 
Gospodarczej są bowiem skutecznymi i sprawnie działającymi 
instytucjami, których zasługą jest realizacja zamierzonych 
celów we współpracy międzyregionalnej. Innym tematem była 
kwestia lotniska Frankfurt-Hahn, które z lotniska wojskowego 
przetransformowało się w nowoczesny pasaŜerski port lotniczy 
zwiększający z roku na rok swoje moŜliwości przewozowe i 
będący obecnie waŜnym węzłem komunikacyjnym w 
Niemczech. Fakt sukcesu, jaki odniosło lotnisko w Hahn 
zainteresował szczególnie pozostałe strony porozumienia.  
 

Po prezentacjach regionów: Burgundii, Kraju Środkowo-
czeskiego oraz Opolskiego uczestnicy konferencji zgodnie 
uznali, iŜ doświadczenia Nadrenii-Palatynatu w tej kwestii 
powinny zostać wykorzystane w przeobraŜeniu lub rozbudowie 
lotnisk w Dijon, w Mlada oraz lotniska w Kamieniu Śląskim. 
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KaŜdy z tych regionów jest szczególnie zainteresowany obsługą 
połączeń międzynarodowych przez tanie linie lotnicze.  
 
W związku z zaplanowanym na najbliŜszy okres oficjalnym 
otwarciem Biura Współpracy Gospodarczej Województwa 
Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn reprezentant 
Opolszczyzny zaproponował kolejne spotkanie w ramach 
Porozumienia Czterostronnego w Centrum Europy Środkowej i 
Wschodniej. Propozycja została przez wszystkich sygnatariuszy 
zaakceptowana, co oznacza, Ŝe na wiosnę 2007 roku Biuro 
Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku 
Frankfurt-Hahn będzie organizatorem kolejnej konferencji 
gospodarczej grupy roboczej Porozumienia Czterostronnego z 
udziałem przedstawicieli zarządu portu lotniczego w Hahn, 
która poświęcona będzie kierunkom rozwoju w transformacji 
lotnisk połoŜonych w zaprzyjaźnionych regionach - w tym 
lotniska w Kamieniu Śląskim. 

 
              Uczestnicy spotkania w Moguncji 23.10.2006 

 
  
 

 
Tekst opracował: Przemysław Łebzuch 


