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Promocja Opolszczyzny w polskim Konsulacie w Kolonii 
 

 

25 października odbył się XVIII Salon Gospodarczy w Wydziale Handlu i 
Inwestycji polskiego konsulatu w Kolonii - cykliczna impreza promująca polskie 
regiony w Niemczech, organizowana od lat przez Konsul Danutę Dominiak 
Woźniak, kierownik Wydziału Handlu i Inwestycji konsulatu. Przedsięwziecie to 
zostało zorganizowane we współpracy z Biurem Współpracy Gospodarczej 
Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn. Tym razem Salon poświęcony 
był Opolszczyźnie, a jego motto brzmiało: "Opolskie - region wielu moŜliwości." 
 
Do udziału w salonie jako referenci zostali zaproszeni: Józef Kotyś - 
Wicemarszałek Województwa Opolskiego, który m.in przekonywał zebranych na 
sali przedsiebiorców o korzyściach płynących z inwestycji w naszym regionie, dr 
Przemysław Łebzuch z opolskiego biura, który przedstawił w skrócie 
najwaŜniejsze informacje o województwie opolskim i dokonał charakterystyki 
potencjału opolskiej gospodarki, Iwona Święch-Olender z Opolskiego Centrum 
Rozwoju Gospodarki, która zaprezentowała reprezentowaną przez siebie 
instytucję i przekazała informacje na temat moŜliwości pomocy, jakiej mogą 
oczekiwać wszyscy Ci, którzy zapragną zainwestować na Opolszczyźnie, jak i 
Kai Hussmann z kancelarii prawniczej Dr. Petereit & Armbruster, który 
informował o róŜnicach prawnych między Polską a Niemcami. Ponadto liczni 
przybyli goście mieli okazję wysłuchać prezentacji Joachima Patolli, dyrektora 
oddziału Landesbank Baden-Wuertenberg w Warszawie na temat moŜliwości 
pomocy finansowej dla inwestujących na terenie naszego kraju. Josef 
Mayerhofer, dyrektor Haba-Beton, jako niemiecki inwestor opowiedział o swoich 
doświadczeniach w Polsce, a dokładniej w Ujeździe w Opolskiem. 
 
Moderatorem salonu była Danuta Dominiak Wozniak, Konsul RP w Kolonii 
(www.wirtschaft-polen.de). 
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Prezentacja województwa opolskiego spotkała sie z duŜym zainteresowaniem 
gości, którzy po oficjalnej części imprezy do późnych godzin wieczornych 
oblegali reprezentantów województwa, aby uzyskać szczegółowe informacje 
oraz podyskutować na podjęte na forum tematy. Na przygotowanym stoisku 
dostępny był duŜy wybór materiałów promocyjnych o regionie. Oczywiście nie 
zabrakło teŜ opolskich specjałów. Goście salonu gospodarczego mieli okazję 
spróbować odrzanskich słodyczy oraz piwa z Namysłowa. 
 
Ponad 70 osób, które zgromadził salon, wskazuje na to, iŜ temat inwestycji w 
Polsce jest ciągle interesujący dla przedsiębiorców niemieckich. Miejmy 
nadzieję, Ŝe przekonaliśmy ich, Ŝe najlepszym miejscem do inwestowania w 
Polsce jest właśnie województwo opolskie. 
 
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy bezinteresownie 
wsparli nasze działania promocyjne, a przede wszystkim: 
 
   1. 
      Kancelaria prawnicza Dr. Petereit & Armbrüster 
      Keiserstrasse 24 a 
      55116 Mainz 
      www.kpa.biz  
   2. 
      Reprezentacja LBBW w Warszawie 
      ul. Lucka 20/15 
      00-845 Warszawa 
      www.lbbw.pl  
   3. 
      HABA - BETON Johann Bartlechner Sp. z o.o. 
      ul. Mickiewicza 3 
      47 - 143 UJAZD 
      www.haba-beton.pl  
   4. 
      Browar Namysłów Sp. z.o.o 
      ul. Bolesława Chrobrego 26 
      46-100 Namysłów 
      www.browarnamyslow.com.pl  


