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I Współpraca z jednostkami samorządowymi w Niemczech 

 

I 1.  Powiat Teltow–Fläming 

 

I 1. 1. Oficjalne otwarcie nowego roku współpracy z powiatem Teltow-Fläming 
 

Intensyfikacja działań w obszarze współpracy stowarzyszeń oraz możliwość realizacji 

wspólnych projektów edukacyjnych i ekologicznych to główne tematy poruszone podczas 

spotkania samorządowców Powiatu Gnieźnieńskiego z partnerami z niemieckiego powiatu 

Teltow-Fläming, które odbyło się 18 stycznia w Luckenwalde. Powiat Gnieźnieński 

reprezentowali w Niemczech: Anna Jung, wicestarosta gnieźnieński oraz Dariusz Pilak, 

Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. - Tegoroczna wizyta w Luckenwalde 

otwiera nowy rozdział w historii partnerstwa Powiatu Gnieźnieńskiego  

z samorządem Powiatu Teltow-Fläming, który w tym roku obchodzi swoje 25-lecie  

– mówiła Anna Jung. Powiat Gnieźnieński zamierza rozwinąć współpracę między innymi  

z organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi w swoim gronie seniorów oraz osoby 

niepełnosprawne. Kontynuowane będą ponadto działania promujące wymianę 

przedsiębiorców oraz współpracę powiatowych służb i straży. 
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I 1. 2.  Spotkanie Noworoczne w powiecie gnieźnieńskim 

 

30 stycznia w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie zorganizowano spotkanie 

noworoczne, w którym udział wzięli samorządowcy z terenu powiatu gnieźnieńskiego.  

Na zaproszenie Dariusza Pilaka, Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  

oraz Piotra Gruszczyńskiego, Starosty Gnieźnieńskiego w uroczystości uczestniczyli 

przedstawiciele partnerskiego powiatu Teltow-Fläming w Niemczech: Siegmund Trebschuh 

- dyrektor wydziału IV, kierownik działu d/s promocji gospodarki i rozwoju powiatu, Holger 

Lademann - wieloletni zastępca starosty Powiatu Teltow-Fläming i przewodniczący 

zrzeszenia byłych radnych powiatu oraz Ferdinand Flottmeier. Podczas spotkania  

w Gnieźnie omówiono między innymi szczegóły planowanej na czerwiec wymiany 

młodzieży, a także oficjalnej wizyty w powiecie gnieźnieńskim Starosty Kornelii Wehlan.  
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I 1. 3. Studyjna wizyta w Luckenwalde  

 

27 kwietnia delegacja samorządowców powiatu gnieźnieńskiego gościła w Luckenwalde, 

stolicy partnerskiego powiatu Teltow-Fläming. Okazją do spotkania była wizyta 

zorganizowana w ramach kulturalnego wydarzenia „spacer po Luckenwalde”, 

dedykowanego przedstawicielom sektora turystyki, kultury, edukacji i spraw społecznych. 

Gospodarzem spaceru obejmującego między innymi: historyczny gmach dworca kolejowego 

Luckenwalde, XIX-wieczny ratusz i centrum młodzieżowe „Go7”, była burmistrz miasta 

Luckenwalde, Elisabeth Herzog-von der Heide. Towarzyszyli jej burmistrz berlińskiej 

dzielnicy Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler oraz wicestarosta Powiatu Teltow-

Fläming, Kirsten Gurske. Korzystając z dogodnej okazji, przedstawiciele Powiatu 

Gnieźnieńskiego doprecyzowali plan czerwcowej wymiany młodzieży, w której udział wzięli 

podopieczni świetlicy środowiskowej „Dzieci z chmur” oraz Trzemeszeńskiego Zespołu 

Placówek Wsparcia Rodziny „Droga do Domu”. 

 

 

 
 

 

 
I 1. 4. Niemieccy partnerzy wśród gości gali konkursu gospodarczego  

 

18 lat historii, 10. edycja konkursu, 25 laureatów w 8 kategoriach konkursowych, 

zatrudniający blisko 900 pracowników, w tym 1 złoty laureat – tak w skrócie przedstawia 
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się bilans konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2017-2019”. 

Wyniki ogłoszono podczas uroczystej gali finałowej, która odbyła się 8 czerwca w auli I LO 

w Gnieźnie. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali, w imieniu organizatorów, 

Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński oraz Starszy Cechu Rzemiosła i Małej 

Przedsiębiorczości w Gnieźnie Stefan Pokładecki. Decyzją kapituły w tegorocznej edycji 

wydarzenia nagrodzono 25 firm, spośród blisko 130 nominowanych podmiotów 

gospodarczych z terenu powiatu. W uroczystym wręczeniu nagród uczestniczył również 

przedstawiciel Powiatu Teltow-Fläming w Niemczech Siegmund Trebschuh  

- dyrektor wydziału IV, kierownik działu d/s promocji gospodarki i rozwoju powiatu. 

 

 

 

 

I 1. 5. Dzieci z powiatu gnieźnieńskiego wypoczywały w Niemczech  

 

W dniach 24-30 czerwca dziesięcioro podopiecznych Świetlicy Środowiskowej „Dzieci  

z Chmur” oraz Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny „Droga do Domu” w Trzemesznie, wraz 

z wychowawcami wypoczywało w Luckenwalde – stolicy powiatu Teltow-Flaeming  

w Niemczech. Na uczestników wyjazdu, zorganizowanego dzięki współpracy Powiatu 

Gnieźnieńskiego z partnerskim Powiatem Teltow-Fläming, w tym przede wszystkim kadrą 

Młodzieżowego Centrum w Luckenwalde czekało wiele atrakcji, obejmujących między 
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innymi całodniową wycieczkę do Berlina, rejs statkiem turystycznym oraz zajęcia 

rekreacyjno-sportowe i integracyjne. Już w przyszłym roku w ramach planowanej rewizyty 

w powiecie gnieźnieńskim gościć będzie młodzież z Luckenwalde. Całość przedsięwzięcia 

sfinansowano z budżetu Powiatu Teltow-Fläming i Powiatu Gnieźnieńskiego. 

5 lipca w Starostwie Powiatowym uczestnicy wyjazdu podzielili się swoimi wrażeniami  

ze Starostą Gnieźnieńskim Piotrem Gruszczyńskim. W spotkaniu uczestniczyli również 

dyrektorzy Świetlicy Środowiskowej „Dzieci z Chmur”, Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny 

„Droga do Domu” w Trzemesznie, a także Wydziału Spraw Społecznych i Kultury  

oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 
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I 1. 6. Rozwój gospodarczy motywem przewodnim spotkania starostów 

 

Oferta terenów inwestycyjnych, szkolnictwo zawodowe oraz ekologia to główne 

zagadnienia, które towarzyszyły spotkaniu Kornelii Wehlan, Starosty Powiatu Teltow-

Fläming ze Starostą Gnieźnieńskim Piotrem Gruszczyńskim. W dniach 11-12 lipca władze 

Powiatu Gnieźnieńskiego gościły delegację z partnerskiego powiatu z Niemiec w ramach 

oficjalnej wizyty samorządowej. W dwudniowym programie przewidziano między innymi 

prezentację funkcjonowania i wyposażenia gnieźnieńskiego Centrum Kształcenia 

Praktycznego, spotkanie z przedstawicielami firmy Asket, będącej cenionym producentem 

biomasy, a także wizytę w strefie gospodarczej na terenie Gminy Łubowo. Członkowie 

delegacji zwiedzili ponadto Wzgórze Lecha w Gnieźnie oraz Ostrów Lednicki - dwa Pomniki 

Historii na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Staroście z Niemiec towarzyszył Siegmund 

Trebschuh dyrektor wydziału IV, kierownik działu d/s promocji gospodarki i rozwoju 

powiatu. Ze strony Powiatu Gnieźnieńskiego delegację podejmował Zarząd Powiatu  

oraz Przewodniczący Rady Dariusz Pilak, który już wcześniej współpracował z Powiatem 

Teltow–Fläming piastując funkcję Starosty Gnieźnieńskiego. Z delegacją niemiecką spotkali 

się także wójtowie: Kiszkowa - Tadeusz Bąkowski i Łubowa - Andrzej Łozowski. Wizyta  
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była również dobrą okazją do podsumowania zakończonego kilka dni wcześniej projektu 

tygodniowego pobytu w Luckenwalde podopiecznych Świetlicy Środowiskowej „Dzieci  

z Chmur” oraz Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny „Droga do Domu” w Trzemesznie. 

Rewizyta w Gnieźnie planowana jest w roku 2020. Podczas dwudniowej wizyty wspomniano 

dotychczasowe osiągnięcia międzynarodowej współpracy obu partnerskich samorządów, 

jak również określono wstępne założenia przyszłorocznej współpracy, której tematyka  

ma w szczególności dotyczyć możliwości podjęcia wspólnych działań na rzecz promocji 

przedsiębiorczości i ochrony klimatu.  
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I 1. 7. Promocja Powiatu Gniezno podczas 25-lecia Powiatu Teltow-Fläming 

 

25-lecie Powiatu Teltow-Fläming w Niemczech, było okazją do spotkania samorządowców  

z Polski i Niemiec, podczas drzwi otwartych powiatowej administracji, które odbyły  

się 7 września w Luckenwalde. Delegacja samorządowców Powiatu Gnieźnieńskiego,  

na czele ze starostą Piotrem Gruszczyńskim oraz wicestarostą Anną Jung, uczestniczyła 

między innymi w prezentacji funkcjonowania miejscowego urzędu oraz w okolicznościowej 

wystawie ukazującej dokonania niemieckiego powiatu w obszarze społeczno-gospodarczym 

na przestrzeni minionych 25 lat. Wśród stoisk promocyjnych goszczących w tym dniu  

na dziedzińcu urzędu starostwa w Luckenwalde nie zabrakło miejsca dla Powiatu 

Gnieźnieńskiego, który prezentował bogatą ofertę turystyczno-kulturalną naszego regionu. 

Ważnym punktem spotkania była również inauguracja 19. Festiwalu Osób 

Niepełnosprawnych i Skaterów, który każdego roku popularyzuje wśród jego uczestników 

aktywność fizyczną, zachęcając przede wszystkim do jazdy rowerem, na rolkach  

czy deskorolce po znanym w całych Niemczech szlaku Teltow-Fläming Skate. 
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I 1. 8. Święta plonów w partnerskich powiatach 

 

Delegacja powiatu Teltow-Fläming gościła na dożynkach powiatowo-gminnych  

w Niechanowie, które zorganizowano 25 sierpnia. Johann Meierhöfer, kierownik działu 

rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lukenwalde oraz Siegmund Trebschuh, dyrektor 

wydziału IV, kierownik działu d/s promocji gospodarki i rozwoju powiatu  

poza uczestnictwem w uroczystościach obrzędowych zapoznali się ponadto z bieżącą 

działalnością gminnych samorządów w zakresie promocji rolnictwa i rozwoju wsi. 
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Powiatowo-gminne dożynki w Niechanowie zorganizowano dzień po dożynkach na terenie 

powiatu Teltow-Fläming, w których uczestniczyli Mariusz Mądrowski – Członek Zarządu 

Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Daria Danik – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Kultury. 
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I 2. Miasto Magdeburg 

 

I 2. 1. Ekumeniczna Pielgrzymka od Jana do Piotra i Pawła 

 

Uczestnicy polsko-niemieckiej „Ekumenicznej Pielgrzymki od Jana do Piotra i Pawła”, 

tradycyjnie przemierzyli szlak pomiędzy Magdeburgiem i Gnieznem. Wspólnym znakiem 

ekumenicznej drogi jest „pielgrzymkowy krzyż” z X wieku (wizerunek Chrystusa w okręgu 

symbolizującego cały świat, z którym styka się 3 punktami, będącymi znakiem Trójcy 

Świętej). Koordynatorami pielgrzymki są ks. Jan Kwiatkowski (po stronie polskiej)  

oraz pastor Justus Werdin (po stronie niemieckiej). Każdego roku organizacja pielgrzymki  

jest współfinansowana ze środków Powiatu Gnieźnieńskiego. 
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II Współpraca z jednostkami samorządowymi na Ukrainie 

 

II 1. Delegacja Powiatu Gnieźnieńskiego z wizytą w Rejonie Humańskim 

 

Na zaproszenie władz Rejonu Humańskiego w oficjalnych obchodach Dnia Niepodległości 

Ukrainy, przypadającym 24 sierpnia, udział wzięli reprezentanci Powiatu Gnieźnieńskiego: 

Dariusz Pilak – Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Radosław Sobkowiak, 

Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Powiatowi samorządowcy zapewnili ukraińskich 

partnerów o woli kontynuacji współpracy oraz realizacji międzynarodowych projektów, 

między innymi z udziałem członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. 

 

III Inne aspekty współpracy międzynarodowej 

 

III 1. Piotr Gruszczyński w Zarządzie KWSPU 

 

Dokładnie 14 grudnia 2018 r. w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Członków Konwentu 

Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, na którym podsumowano działalność 

stowarzyszenia w latach 2014-2018 oraz wybrano władze na nową kadencję. Powiat 

Gnieźnieński reprezentował na tym spotkaniu Mariusz Mądrowski - Członek Zarządu.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecnej kadencji w Zarządzie KWSPU zasiadać 

będzie starosta Piotr Gruszczyński. Stowarzyszenie Konwent Współpracy Samorządowej 

Polska-Ukraina zostało utworzone na zebraniu założycielskim 7 września 2010 roku.  

Z inicjatywą jego utworzenia zwrócił się do Powiatu Gnieźnieńskiego Instytut Rozwoju 

Regionalnego w Szczecinie (IRR), który w roku 2009 doprowadził do jednoczesnego 

podpisania listów intencyjnych, dotyczących współpracy dziewiętnastu samorządów  

z centralnej Ukrainy z samorządami polskimi. Powiat Gnieźnieński został zaproszony  

do współtworzenia stowarzyszenia na bazie dotychczasowej współpracy z dwoma 

samorządami z Ukrainy: Miastem Browary i Rejonem Humańskim. Głównym celem KWSPU 

jest pomoc i wspieranie jego członków w rozwijaniu współpracy z samorządami Republiki 

Ukrainy z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania. 

Podstawowe obszary działania stowarzyszenia to między innymi: propagowanie 

międzynarodowej współpracy samorządowej, wymiana doświadczeń, realizacja wspólnych 

przedsięwzięć w zakresie wymiany młodzieżowej, kulturalnej i edukacyjnej  

czy organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji służących polsko-ukraińskiej 

współpracy. 

 



Raport z realizacji współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego – rok 2019 

16 

 

 

III 2. Chór Metrum koncertował w Wiedniu 

 

Zespół reprezentacyjny powiatu gnieźnieńskiego, działający przy Centrum Kultury „Scena 

to dziwna” – chór mieszany „Metrum”, 13 czerwca, wyjechał na koncerty do Wiednia, 

gdzie kolejny raz zaprezentował gnieźnieńską chóralistykę. W ostatnich latach chór 

„Metrum” koncertował w wielu krajach Europy, m.in. we Włoszech i w Niemczech. 
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III 3. Współpraca z organizacjami i partnerami lokalnymi 

 

W codziennej działalności Powiat Gnieźnieński wspiera między innymi inicjatywy lokalnych 

stowarzyszeń i organizacji, promujących nasz region za granicą. Jednym z nich jest Klub 

Nauczycieli Polskich i Polonijnych, będący niezależną organizacją, która zrzesza blisko 100 

polskich nauczycieli - pasjonatów z całego świata. Klub powstał w 2016 roku i ma swoją 

siedzibę w Gnieźnie. Założycielką oraz pomysłodawczynią powstania klubu jest 

emerytowana nauczycielka Małgorzata Tomczak. Wśród głównych celów KNPiP wymienić 

należy przede wszystkim współpracę uczniów i nauczycieli, wymianę doświadczeń, 

wprowadzanie nowatorskich metod nauczania, w tym wykorzystania w trakcie zajęć 

technik multimedialnych, a także popularyzację wiedzy o Polsce, wśród polonii na całym 

świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Wydział Promocji i Turystyki 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 
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Wykaz partnerów zagranicznych Powiatu Gnieźnieńskiego 
 

Partner 
Powiat Teltow-

Fläming 
Prowincja Di 
Forli-Cesena 

Miasto Browary 
Miasto 

Magdeburg 
Rejon Humański 

Kraj Niemcy Włochy Ukraina Niemcy Ukraina 

Region Brandenburgia 
Emilia 

Romania 
Obwód 

Kijowski 
Saksonia-

Anhalt 
Okręg Czerkaski 

Stolica Luckenwalde Forli Browary Magdeburg Humań 

Liczba 
ludności 

164 771 379 679 98 250 235 723 42 993 

Powierzchnia 2 092,1 km2 2 377 km2 34 km2 201 km2 1 394,7 km2 

Odległość od 
Gniezna 

363 km 1013 km 1129 km 460 km 1300 km 

Główne 
dziedziny 
gospodarki 

Biotechnologia, 
przemysł 

samochodowy, 
obróbka  

i przetwarzanie 
metali, 

przemysł 
spożywczy, 
odnawialne 

źródła energii, 
nauka 

Przemysł 
odzieżowy, 
przemysł 
meblowy, 
turystyka, 
rolnictwo, 
mechanika, 
informatyka, 

usługi 

Metalurgia, 
przemysł 

obuwniczy, 
infrastruktura 

sportowa, 
przemysł 

piwowarski 

Przemysł 
maszynowy  
i metalowy, 

przemysł 
chemiczny  
i spożywczy 

Rolnictwo, 
przetwórstwo 

rolno-spożywcze, 
przedsiębiorstwa 

rolnicze, 
przemysł 

budowlany, 
przemysł lekki, 
handel, małe  

i średnie 
przedsiębiorstwa 
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Partner 
Powiat Teltow- 

Fläming 
Prowincja Di 
Forli-Cesena 

Miasto Browary 
Miasto 

Magdeburg 
Rejon Humański 

Główne 
atrakcje 

turystyczne 

Fläming -Skate: 
- ścieżki dla 

rowerzystów, 
skaterów  
i rolkarzy, 

Wioska 
Muzealna 
Baruther 
Glashutte  
w Baruth, 

Średniowieczne 
zabytki  

w Juterbog, 
Historyczne 

młyny w Pektus 
i Dennewitz 

Galeria Sztuki, 
Bazylika 

Madonny del 
Monte, 

Narodowy 
Park Lasów - 

Casentino 

Muzeum 
miasta 

Browary, 
historyczny 

klasztor 
prawosławny 

Katedra ŚŚ 
Katarzyny  

i Maurycego, 
zespół 

klasztorny 
norbertanów, 

liczne 
kościoły, 

ratusz, Zielona 
Cytadela 

Park Zofiówka 
Potockich, Staw 

Ostaszowski, 
gimnazjum 

męskie 

Data podjęcia 
współpracy 

23.08.2003 r. 29.05.2004 r. 12.06.2009 r. 10.03.2010 r. 21.10.2010 r. 

Osoba na 
czele urzędu 

Kornelia Wehlan Davide Drei 
Igor 

Vasyliovycz 
Sapozhko 

Dr Lutz 
Trumper 

Oksana Suprunets 

 

 

  

- aktywna 

 

  

- brak aktywności 

 

 

 

 

 

 

   


