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 Biuro Współpracy Gospodarczej 
Województwa Opolskiego 

MOEZ Rheinland-Pfalz 
D-55483 Frankfurt-Hahn 
Gebäude 890, Niemcy 

 
 

Delegacja Urzędu Marszałkowskiego 
oraz Izby Gospodarczej Śląsk w 

Hahn 
 

W dniu 25 stycznia 2007 r. do Hahn przybyła 
delegacja Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Izby Gospodarczej Śląsk. Jej celem było 
zapoznanie się z funkcjonowaniem 
międzynarodowego lotniska Frankfurt-Hahn 
oraz wizyta w Centrum Europy Środkowej i 
Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ), 
gdzie znajduje się siedziba Biura 
Współpracy Gospodarczej Województwa 
Opolskiego.  
 
Wizyta rozpoczęła się od spotkania członków 
delegacji z reprezentantem województwa 
Przemysławem Łebzuchem w Biurze 
Współpracy Gospodarczej, gdzie goście z 
Opolszczyzny mieli okazję zapoznać się z 
funkcjonowaniem naszej placówki w Niemczech i 
jej współpracą z Centrum Europy Środkowej i 
Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ). 
Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 
(Mateusz Figiel - dyrektor Departamentu 
Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, 
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Henryk Małek - kierownik Referatu Gospodarki 
w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki) 
towarzyszył Roland Kulig - dyrektor Izby 
Gospodarczej Śląsk oraz przedsiębiorcy z 
Opolszczyzny: Jan Radom („Bioenergy”), Eryk 
Pakosz ("Industrie Service Pakosz") oraz 
Edmund Kania (Serwis samochodowy „Kania”). 
  
Delegacja z Polski została następnie oficjalnie 
powitana w sali konferencyjnej Centrum przez 
dyrektora Waltera Strutz’a oraz pozostałych 
pracowników MOEZ. Po prezentacji poświęconej 
historii, celom i bieŜącym zadaniom Centrum 
Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-
Palatynatu uczestnicy mieli okazję wymiany 
poglądów i doświadczeń w zakresie współpracy 
gospodarczej i handlowej pomiędzy Opolszczyzną 
a Nadrenią-Palatynatem. 
 
Podczas pobytu w Centrum uczestnicy delegacji 
spotkali się równieŜ z przedstawicielem powiatu 
Kusel - Thomasem Weyrich’em, który 
podkreślił szczególnie owocną współpracę 
gospodarczą z powiatem brzeskim oraz z Izbą 
Gospodarczą Śląsk i wyraził swoje zadowolenie z 
powstania Biura Współpracy Gospodarczej w 
Hahn, którego działalność, w opinii Weyricha, 
zdecydowanie ułatwi i z pewnością zacieśni 
wzajemną współpracę i przyjaźń. Krótkie 
spotkanie było teŜ okazją dla Thomasa Weyrich’a 
do podziękowania Ronaldowi Kuligowi oraz 
reprezentantom Urzędu Marszałkowskiego za 
szczególną gościnność, jaką okazano niemieckiej 
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delegacji podczas ostatniej wizyty na 
Opolszczyźnie. Zaplanowano równieŜ wstępnie 
kolejne międzyregionalne misje branŜowe i giełdy 
kooperacyjne. 
 
Program popołudniowy delegacji skupił się na 
lotnisku Frankfurt-Hahn. Podczas prezentacji 
delegacja poznała profil portu lotniczego oraz 
plany i strategie jego rozwoju na kolejne lata. 
Podczas przejazdu autokarem po terenach wokół 
lotniska delegacja miała teŜ okazję zapoznania 
się z historią portu lotniczego w Hahn – byłej 
bazy lotniczej wojsk amerykańskich oraz z 
postępami w jego transformacji i rozbudowie. 
Zwiedzanie lotniska było teŜ okazją do wyboru 
miejsca, w którym juŜ wkrótce znajdzie swoje 
miejsce multimedialny terminal informacyjny 
reklamujący Opolszczyznę jako cel turystyczny i 
inwestycyjny. Zaczerpnięta wiedza ma zostać 
wykorzystana do przeobraŜenia i rozwoju 
opolskiego lotniska pasaŜerskiego w Kamieniu 
Śląskim. 
 
W godzinach wieczornych członkowie delegacji 
byli gośćmi na spotkaniu przedsiębiorców regionu 
Rhein-Hunsrück „EU Unternehmerstammtisch 
Rhein-Hunsrück”, które odbywało się w pobliskiej 
miejscowości Simmern w siedzibie firmy 
ActivLine.  
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Na zdjęciu od lewej: Jan Radom, Roland Kulig, 
Henryk Małek, Eryk Pakosz, Edmund Kania, 
Mateusz Figiel, Przemysław Łebzuch  
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