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Międzynarodowa Konferencja o Kolei Wschodniej 2011
Polsko-niemiecka konferencja na temat projektu dot. rozwoju przestrzeni transgranicznej
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Rozw�j Kolei Wschodniej i jego konsekwencje dla mieszkańc�w polsko-niemieckiej 
przestrzeni granicznej stanowią gł�wny temat konferencji, kt�ra obędzie się 16 marca w K�strin-
Kietz. Ponad 90 ekspert�w ds. komunikacji i transportu, a także regionalnie politycy z Polski i 
Niemiec zostali zaproszeni na sympozjum. „Kraje związkowe Berlin i Brandenburgia oraz 
zachodnia Polska powinny zacząć postrzegać się jako wsp�lny region gospodarczy“, podkreśla
Hans-Werner Franz, prezes związku komunikacyjnego Berlin-Brandenburg GmbH. „Wsp�lna 
infrastruktura kolejowa, a zwłaszcza Kolej Wschodnia, mają tutaj kluczowe znaczenie. 
Koncentrowanie się tylko na infrastrukturze drogowej prowadzi w ślepy zaułek."

Powiat M�rkisch-Oderland oraz wojew�dztwo lubuskie, a także miasto Gorz�w Wlkp. z 
zaangażowaniem wspierają rozw�j transportu publicznego między Polską a Niemcami. 
Wypracowanie ofert zorientowanych na klienta oraz stworzenie nowoczesnej infrastruktury to 
pow�d, dla kt�rego potrzeba organizowania wsp�lnych przetarg�w i prowadzenia transgranicznych
rozm�w wysuwa się na pierwsze miejsce.

Rezultatem wsp�lnych doświadczeń ostatnich pięciu lat jest zamiar odtworzenia tradycyjnej 
linii kolejowej. Przedyskutowanie tego konceptu jako europejskiego Regionu Korytarza 
Modelowego obejmującego leżące przy linii kolejowej gminy stanowi gł�wny cel konferencji. W 
dalszej kolejności sympozjum ma pokazać, jak można stworzyć zr�wnoważony system mobilności 
dla ruchu osobowego i towarowego na odcinku Berlin - Piła. 

Wykłady i panel dyskusyjny stanowią czynnik opiniotw�rczy na temat cel�w, treści i 
struktury rozwoju Kolei Wschodniej jako europejskiego Regionu Korytarza Modelowego. 
Podsumowanie wniosk�w będzie stanowić podstawę przyszłej wsp�łpracy w tym kierunku.

Międzynarodowa Konferencja o Kolei Wschodniej 2011 odbędzie się 16 marca w K�strin-
Kietz. Otwarcie konferencji przewidziano na godz. 10 w Domu Kultury K�striner Vorland.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ostbahn.eu .

Gernot Schmidt / Starosta Powiatu MOL           Józef Kruczkowski/ Starosta Powiatu Gorzowskiego

W razie wszelkich pytań należy zwracać się do pana Karl-Heinza Bo�ana, prezesa IGOB-EZIG, 
pod nr tel: +49 171 71 43 815.


