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Otwarcie Biura Współpracy Gospodarczej w Hahn 
 

 W dniu 2 listopada 2006 roku odbyło się w Centrum 
Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu na 
lotnisku Frankfurt-Hahn oficjalne otwarcie Biura 
Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego, które 
jest uwieńczeniem i symbolem ponad dziesięcioletniej 
współpracy regionalnej między województwem opolskim a 
krajem związkowym Nadrenią-Palatynatem.  
 

W uroczystościach otwarcia uczestniczyli m.in.: 
Konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej – Danuta Dominiak-
Woźniak oraz Rafał śmijewski, Wicemarszałek Województwa 
Opolskiego – Józef Kotyś, deputowani Parlamentu Nadrenii-
Palatynatu, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz 
Kancelarii Państwa, reprezentanci regionów mających swe 
przedstawicielstwa we Frankfurcie-Hahn, przedsiębiorcy 
niemieccy oraz przyjaciele Opolszczyzny. 
 „Historia naszych wspólnych kontaktów z Nadrenią-
Palatynatem obfituje w fakty, dzięki którym osiągamy wspólny 
cel, jakim jest poprawna jakość Ŝycia mieszkańców naszych 
regionów” – powiedział w swym przemówieniu Wicemarszałek 
Józef Kotyś. „Wierzę, iŜ dzięki umiejscowieniu 
przedstawicielstwa Województwa Opolskiego na lotnisku 
Frankfurt-Hahn kontakty te staną się jeszcze bardziej 
intensywne i wpłyną pozytywnie na rozwój gospodarczy obu 
naszych regionów, których przedstawicielstwa się tu równieŜ 
znajdują.” 
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 Biuro Współpracy Gospodarczej jest efektem kierunku 
polityki gospodarczej, jaką przyjęło województwo opolskie, tzn. 
otwartość na rynki europejskie, ścisła współpraca gospodarcza 
z Niemcami oraz wspieranie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
 „Nasza oferta kierowana jest do wszystkich tych 
przedsiębiorców opolskich, którzy pragną rozszerzyć swą 
działalność, zwiększyć eksport, kooperować z niemieckimi 
firmami. Nasze główne zadanie to skuteczna, szybka i przede 
wszystkim darmowa pomoc w rozwijaniu gospodarczych 
kontaktów międzynarodowych” – zaznaczył reprezentant 
Województwa Opolskiego w Hahn Przemysław Łebzuch. 
 Województwo Opolskie zostało gorąco powitane w gronie 
regionów posiadających swe biura kontaktowe w Centrum 
Europy Środkowej i Wschodniej. „Jestem bardzo szczęśliwy, Ŝe 
to właśnie Województwo Opolskie, z którym łączą nas od tak 
wielu lat przyjacielskie stosunki, jest pierwszym spośród 
wszystkich polskich województw, które otwarło u nas swoje 
biuro gospodarcze i uczestniczy tym samym w procesie 
zbliŜenia gospodarczego regionów Europy Środkowej i 
Wschodniej z niemieckimi krajami związkowymi”- oświadczył 
kierujący centrum Walter Strutz. 
Na zdjęciu od lewej: Walter Strutz (dyrektor Centrum Europy Środkowej i Wschodniej 
MOEZ, Przemysław Łebzuch (reprezentant woj. opolskiego w MOEZ), Danuta 
Dominiak-Woźniak (konsul RP), Józef Kotyś (Wicemarszałek woj. opolskiego), Rafał 
śmijewski (konsul RP). 

 


