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wyjazdowe w Nadrenii-Palatynacie
w dniach 12 – 15 kwietnia 2015 roku

W  dniach  od  12  do  15  kwietnia  2015  roku  Komisja  Współpracy  z  Zagranicą  i
Promocji  Regionu  przebywała  z  wizytą  w  regionie  partnerskim  Nadrenii-Palatynacie  w
Niemczech.

W skład  delegacji  weszli:  Norbert  Rasch  –  Przewodniczący  Komisji,  członkowie
Komisji:  Elżbieta  Kurek,  Hubert  Kołodziej,  Leszek  Fornal,  Kazimierz  Pyziak,  Zbigniew
Ziółko  –  Przewodniczący  Komisji  Finansów,  Grzegorz  Sawicki  –  Wicemarszałek
Województwa Opolskiego oraz Jadwiga Moryto – Główny Specjalista w Biurze Sejmiku.

Bogaty  program rozpoczął  się  spotkaniem w Dyrekcji  Nadzoru  i  Usług Nadrenii-
Palatynatu  w Trewirze, instytucji centralnej, która jest organem nadzorczym nad działaniami
wszystkich samorządów w Landzie. Dyrektor Wydziału Oświaty Brigitte Fischer mówiła o
bardzo dobrej  i  intensywnej  współpracy z Opolskim Kuratorium Oświaty.  Ta współpraca
rozpoczęła  się  już  w  1996  roku,  a  po  podpisaniu  porozumienia  o  współpracy  z
Województwem Opolskim w 2001 roku rozwinęła  się  i  objęła także samorządy.  Obecnie
funkcjonuje w obszarze szkolnictwa i wymiany uczniów 25 aktywnych partnerstw między
samorządami  i  35  partnerstw  mniej  aktywnych.  Ciągle  poszukiwani  są  w  województwie
opolskim nowi partnerzy do współpracy, a szczególnie  pożądana byłaby współpraca między
szkołami, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Przewodniczący Komisji Edukacji
Hubert Kołodziej zadeklarował zaangażowanie się w pośrednictwo przy nawiązywaniu umów
o współpracy między szkołami obu partnerskich regionów. Członek Zarządu Województwa
odpowiedzialny za kreowanie szkolnictwa zawodowego Grzegorz Sawicki był  szczególnie
zainteresowany  rozwiązaniami  systemowymi  w  szkolnictwie  zawodowym  w  Nadrenii-
Palatynacie  i możliwościami podjęcia współpracy w tym obszarze.

Kolejnym  punktem  programu  była  rozmowa  o  ochronie  zabytków  i  pomników
starożytności  i   światowym  dziedzictwie  rzymskich  zabytkowych  budowli w  Nadrenii-
Palatynacie.  Dr Georg Breitner odpowiedzialny z ramienia UNESCO za zabytki  rzymskie
Trewiru oprowadził członków Komisji po zabytkowych budowlach Trewiru omawiając przy
tym sposób opieki nad zabytkami i politykę Landu w tym zakresie. Dr Breitner zadeklarował
chęć podjęcia współpracy z województwem opolskim i wspólnej realizacji projektu  mającego
na celu uwiecznienia zabytków, ich zinwentaryzowania i promocji w wersji multimedialnej
oraz przyjazdu do Opola w celu prezentacji programu i omówienia szczegółów ewentualnej
współpracy.

W drugim dniu wizyty członkowie Komisji odwiedzili powiat Mainz – Bingen, który
modelowo współpracuje z powiatem nyskim. Starosta Claus Schick opowiadał o projektach
zrealizowanych w ciągu 16 lat współpracy, radni obejrzeli film promocyjny o powiecie Mainz
Bingem w języku  polskim,  zrealizowany we  własnym  zakresie.  Powiat  Mainz  –  Bingen
opłaca studentom z Polski praktyki, gdyż  największy nacisk położony jest na współpracę i
kontakty młodzieży. Za dwa tygodnie ze szkoły zawodowej w Nysie przyjadą na wymianę
uczniowie kształcący się w zawodzie mechanik samochodowy i będą odbywali praktykę  w
zakładzie,  będą  też  mieli  zajęcia  w  szkole.  Powiat  prowadzi  także  wymianę  trójstronną
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współpracy są także spotkania mieszkańców. Te spotkania dofinansowywane są ze środków
Unii Europejskiej. Dużym zainteresowaniem radnych spotkał się zainicjowany kilka lat temu
w powiecie projekt wsparcia i współpracy organizacji i zrzeszeń, który doprowadził do tego,
że w powiecie co drugi  mieszkaniec jest aktywny i działa w jednej lub kilku organizacji.
Przewodniczący Komisji Norbert Rasch poprosił o udostępnienie projektu programu, w celu
porównania z realizowanym w województwie opolskim programem współpracy samorządu
województwa  opolskiego  z  organizacjami  pozarządowymi.  Powiat  ma  niski  przyrost
naturalny,  w  powiecie  jest  zatrudniony  specjalny  pracownik  ds.  demografii,  jest  też
pełnomocnik  ds.  demografii  –  wolontariusz.  Powiat  jest  jedynym  urzędem  z  własnym
przedszkolem.  Matki  powracające  z  urlopu  macierzyńskiego  mają  ruchomy  czas  pracy.
Nadrenia-Palatynat jest jedynym landem w Niemczech, w którym są bezpłatne przedszkola. 

Następne  spotkanie  z  Franzem Seissem  z  Ministerstwa  ds. Gospodarki,  Ochrony
Klimatu, Energii i Planowania Przestrzennego dotyczyło współpracy w obszarze gospodarki i
organizacji  misji  gospodarczych,  które  są  regularnie  organizowane.  Polska  jest  ważnym
partnerem  gospodarczym  Niemiec  w  Europie  środkowo  –  wschodniej,  a  kontakty  z
województwem opolskim są najlepsze wśród partnerów. W Opolu są na dobrym poziomie
szkoły wyższe, przeważają  małe i średnie przedsiębiorstwa, które są  podstawą  gospodarki
Nadrenii, jest ich 99 %. Przedsiębiorcy z Nadrenii-Palatynatu inwestują  w Opolu, którego
atutem  jest  położenie  przy  autostradzie  A-4,  położenie  między  silnymi  ośrodkami
Wrocławiem i Katowicami. Trzeba też bardziej docenić turystykę  jako gałąź gospodarki, a
turyści z Niemiec są zainteresowani podróżami turystycznymi do Polski, dobrze rozwija się

turystyka agrarna.

Ostatnim punktem programu było śniadanie robocze z członkami Komisji ds. Europy.
Obecni na spotkaniu posłowie Nils Wiechman, Dieter Klőckner i Ruth Lepla rozmawiali o
kontaktach i współpracy z Województwem Opolskim i podkreślali wolę kontaktów między
merytorycznymi Komisjami Sejmiku i Landu.

Wizyta  przebiegła  w  miłej  i  serdecznej  atmosferze,  w  uroczystych  kolacjach
uczestniczyli Prezydent Landtagu Joachim Mertes oraz wiceprezydenci Hannelore Klamm i
Hanz – Hermann Schnabel.

Opracowała Przewodniczący Komisji
Jadwiga Moryto       Norbert Rasch


