
w Starej Farbiarni, Gasstraße 4, 03172 Guben. 

 Program wydarzenia     

  

 17:00 – 17:10 – Otwarcie: Carsten Jacob (dyrektor niemieckiego biura Euroregionu 
 Sprewa-Nysa-Bóbr, kierownik Europe Direct Guben), Fred Mahro (Burmistrz Miasta Guben)

 17:20 - 17:40 – Rozmowa z przedstawicielami europejskiej sceny politycznej 
 z podjęciem dwóch obszarów tematycznych: „Współpraca i jakość życia na pograniczu“
 oraz „Zrównoważony rozwój“ 

w czwartek, 4 listopada  2021 roku (od godz. 17.00), 

 17:45 – 19:00 – Dyskusja: zdefiniowanie wyzwań, oczekiwań i pomysłów oraz 
 sformułowanie rekomendacji działań w dwóch grupach roboczych

 Grupa robocza „Zrównoważony rozwój“: dr Jan Hoffmann, BTU Co�bus-Sen�enberg 
 (moderator grupy roboczej)  

To wybrane pytania, na które chcemy podjąć dyskusję.

ZAPROSZENIE

poglądów z przedstawicielami polityki i administracji. Jak powinna wyglądać Europa przyszłości?

 17:10 – 17:20 – Powitanie i wprowadzenie do Konferencji w sprawie przyszłości Europy: 
 Jobst-Hinrich Ubbelohde, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Spraw Europejskich
  Kraju Związkowego Brandenburgia – Jakie nadzieje wiążemy z Konferencją? Jaki jest jej cel?

 Grupa robocza „Integracja i jakość życia na pograniczu“: Helmut Scholz, Członek Parlamentu 
 Europejskigo (moderator grupy roboczej) 

Konferencja umożliwia udział w dyskusji w sprawie przyszłości Europy oraz wymianę

na polsko-niemiecki dialog obywatelski w ramach
 ogólnoeuropejskiej „Konferencji w sprawie przyszłości  Europy“

Jakie konkretne propozycje mają Państwo dla Unii Europejskiej?

 19:00 – 19:20 – Podsumowanie wyników i zakończenie wydarzenia

 

 Prowadzenie: Sebas�an Schiller

 Cieszymy się na Państwa głos w Konferencji!
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03172 Guben

w czwartek, 4 listopada 2021 (od godz. 17.00), 

w polsko-niemieckim dialogu obywatelskim w ramach 
ogólnoeuropejskiej „Konferencji w sprawie przyszłości Europy“ 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………

Euroregion Spree-Neiße-Bober e. V.
Berliner Str. 7

tel.: +49 3561 3133
e-mail: info@euroregion-snb.de

Potwierdzenie udziału 

(Gasstraße 4, 03172 Guben)
w Starej Farbiarni

Zgłoszenie udziału należy przesłać do 2 listopada 2021 r. na adres :

Nadawca /instytucja: …………………………………………………………………………………………

              Data        Podpis     

W celu zachowania dystansu społecznego oraz zapewnienia reżimu sanitarnego dopuszczalna 
liczba uczestników wynosi max 70 osób, co tym samym stanowi limit przyjmowanych zgłoszeń.

               
.....................................      .........................................
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