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Wstęp
Współpraca zagraniczna to dość istotny element polityki Powiatu Gnieźnieńskiego,
który przyczynia się do promocji i rozwoju naszego regionu oraz lepszego postrzegania na
arenie międzynarodowej. Nawiązywanie kontaktów zagranicznych z innymi państwami
sprzyja wspólnemu podejmowaniu nowych inicjatyw na rzecz m.in.: korzystania z wcześniej
już wypracowanych doświadczeń na polu kulturalnym, gospodarczym i społecznym, a także
wspólnej realizacji projektów europejskich, które są współfinansowane z funduszy Unii
Europejskiej m.in.: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(EFRR), Europejskiego
Funduszu

Społecznego(EFS),

czy

też

z

programów

Współpracy

Terytorialnej

( INTERREG IVC).
Istotnym i przełomowym wydarzeniem z zakresu współpracy zagranicznej Powiatu
Gnieźnieńskiego było podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z niemieckim Powiatem
Teltow - Fläming. Wydarzenie to miało miejsce 23 sierpnia 2003 roku w miejscowości
Kloster Zinna. Wówczas Powiat Teltow – Fläming, który powstał w 1993 roku na bazie
brandenburskiej

reformy

administracyjnej

miał

już

kilkuletnie

doświadczenie

w funkcjonowaniu w strukturach Unii Europejskiej i tym samym mógł stać się
przewodnikiem dla młodszego od siebie Powiatu Gnieźnieńskiego, który powstał dnia
1 stycznia 1999 roku na mocy Ustawy o Samorządzie Powiatowym z 1998 roku.
Należy zaznaczyć, iż 23 sierpnia br., minęła piąta rocznica od podpisania partnerskiej
umowy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Powiatem Teltow - Fläming. Pięcioletni okres
współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi powiatami przyniósł sukcesy m.in.: na polu
gospodarczym, a także poprzez wymianę kulturalną, sportową, współdziałanie Gnieźnieńskiej
Agencji Rozwoju Gospodarczego (GARG Sp. z o.o.) z Agencją Wspierania Gospodarki
w Powiecie Teltow - Fläming (SWFG gmbh), a także w dziedzinie kształcenia zawodowego
młodzieży oraz na polu przedsiębiorczości. Jednym z zamierzeń raportu jest przedstawienie
tematyki związanej ze współpracą z partnerem z Teltow - Fläming na przełomie 2007/2008
roku, przy jednoczesnym uwzględnieniu genezy partnerskiej kooperacji. Swym zakresem
tematycznym obejmuje m.in. podejmowanie działań na rzecz powstawania stref
gospodarczych w Powiecie Gnieźnieńskim, współpracę nad wspólnie realizowanym
projektem z zakresu wymiany przedsiębiorców z obu Powiatów, czy też w dziedzinie
kształcenia zawodowego młodzieży i dostosowywania go do aktualnych potrzeb na rynku
pracy.
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Druga

część

raportu

to

przedstawienie

działań

Powiatu

Gnieźnieńskiego

zmierzających w kierunku wznowienia i ożywienia kontaktów z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego m.in. z Ukrainy (Rejon Humański, miasto Browary), Niemiec
(Powiat Lahn - Dill - Kreis). Nawiązanie kontaktów z niemieckim i ukraińskim powiatem
może przyczynić się do wypracowania wspólnego modelu obustronnej współpracy
w dziedzinach objętych porozumieniem, a także do realizacji przedsięwzięć w ramach
dostępnych programów Unii Europejskiej.
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Podstawowe informacje o zagranicznych partnerach Powiatu Gnieźnieńskiego.
Partner
Region
Kraj
Stolica Powiatu
Liczba ludności
Gęstość zaludnienia
Powierzchnia
Odległość z Gniezna
Najdogodniejszy dojazd

Główne dziedziny
gospodarki
System szkolnictwa
Główne atrakcje
turystyczne

Liczba osób
bezrobotnych
Data podjęcia
współpracy
Osoba stojąca na czele
urzędu
Rada
Partie
Przewodniczący Rady
Wybory samorządowe
Ostatnie wybory
Strona internetowa
Mapka (lokalizacja
względem Gniezna

Teltow-Fläming
Brandenburgia
Niemcy
Luckenwalde
162.162 (stan na
31.XII.2007 rok)
77,5 mieszkańca na km kw.
2.092,1 km kw.
363 km
 samolot: lotnisko Ławica Poznań- lotnisko Schönhagen :
ok. 286 km
 samochód: Gniezno- Luckenwalde:
363 km ok. 4 ha, 19 min.
biotechnologia, przemysł samochodowy, obróbka i przetwarzanie
metali, przemysł spożywczy, odnawialne źródła energii, nauka
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, szkoły
zawodowe, szkoły wyższe, wyższe szkoły techniczne
Fläming- Skate: ścieżki dla rowerzystów, skaeterów
i rolkarzy, Wioska Muzealna Baruther Glashütte
w Baruth, średniowieczne zabytki w Jüterbog, historyczne młyny
w miejscowości Pektus i Dennewitz
9.629 ( stan na lipiec 2008 r.)
23.08. 2003 r. - podpisanie umowy o współpracy pomiędzy
Powiatem Gnieźnieńskim a Powiatem Teltow- Fläming
Starosta Peer Giesecke ( SPD)
56 osób
SPD, CDU, Lewica, Zieloni, FDP, Związek Rolników
Klaus Bochow (SPD)
Co 5 lat
październik 2008
www.teltow-flaeming.de

Gniezno- Luckenwalde:
........................................
363 km , ok. 4 h, 19 min
źródło: http://mapy.google.pl/
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Partner
Region
Kraj
Stolica Powiatu
Liczba ludności
Gęstość zaludnienia
Powierzchnia
Odległość z Gniezna
Najdogodniejszy dojazd

Główne dziedziny
gospodarki
System szkolnictwa
Główne atrakcje
turystyczne
Stopa bezrobocia
Data zainicjowania
kontaktów
Osoba stojąca na czele
urzędu
Rada
Partie
Przewodniczący Rady
Wybory samorządowe
Ostatnie wybory
Strona internetowa
Mapka (lokalizacja
względem Gniezna

Lahn-Dill-Kreis
Hessen
Niemcy
Wetzlar
258.063
(stan na 31 XII. 2007 r.)
242 mieszkańców na km kw.
1.066,5 km kw.
821 km – około 8 godz. 17 min
 samolot: lotnisko Ławica Poznań- lotnisko Siegerland:
ok. 803 km
 samochód - 842 km ( ok. 8 ha, 28 min.)
usługi, sektor MSP
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, szkoły
zawodowe, szkoły wyższe
Historyczne Archiwum Miasta Wetzlar, Dom Jeruzalem, Dom
Lotty, Park Kultury Krajobrazu Lahn-Dill, Park Natury Lahn Dill Bergland, Muzeum gospodarki.
6% osób bezrobotnych (stan na czerwiec 2007)
29.09.2007 r.-wystosowanie pierwszego zaproszenia do władz
Powiatu Lahn-Dill-Kreis
Starosta Wolfgang Schuster (partia SPD)
56 radnych
CDU, SPD, Zieloni, FDP, FWG, REP, NPD, WASG
Elizabeth Müller (partia CDU)
wybory co 5 lat
26 marzec 2006
www.Lahn-Dill-Kreis.de

Gnuiezno-Lahn-Dill-Kreis:
................................................
821 km – około 8 godz. 17 min
źródło: http://mapy.google.pl/
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Partner
Region
Kraj
Stolica Powiatu
Liczba ludności
Gęstość zaludnienia
Powierzchnia
Odległość z Gniezna
Najdogodniejszy dojazd

Główne dziedziny
gospodarki
System szkolnictwa
Główne atrakcje
turystyczne
Stopa bezrobocia
Data podjęcia
współpracy
Osoba stojąca na czele
urzędu
Rada
Partie
Przewodniczący Rady
Wybory samorządowe
Ostatnie wybory
Strona internetowa
Mapka (lokalizacja
względem Gniezna)

Provincia Di- ForliCesena
Emilia Romagna
Włochy
Forli
379.679
(stan na 31.05.2007)
ok. 157 mieszkańców na km kw.
2.377 km kw.
1013 km
 samolot : 1464 km (Port Lotniczy Ławica w Poznaniu, Port Lotniczy Forli we Włoszech)
 samochod : 1527 km( 14 ha., 25 min.)
przemysł odzieżowy, przemysł meblowy, turystyka, rolnictwo,
mechanika, informatyka, usługi
brak informacji
Galeria Sztuki, Bazylika Madonny del Monte, Narodowy Park
Lasów-Casentino
3%(stan na 2004 r.)
29.V.2004 - podpisanie porozumienia o partnerskiej współpracy
pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Prowincją Di- Forli- Cesena
we Włoszech
Prezydent Massimo Bulbi
brak informacji
P.R.I. Włoska Partia Republikańska, Partia Komunistyczna,
P.D. Partia Demokratyczna
brak informacji
brak informacji
brak informacji
www.provincia.forli-cesenna

Gniezno- Di-Forli-Cesena:
........................................
1527 km ( 14 ha., 25 min.)
źródło: http://mapy.google.pl/
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Partner
Region
Kraj
Stolica Regionu
Liczba ludności
Gęstość zaludnienia
Powierzchnia
Odległość z Gniezna
Najdogodniejszy dojazd

Główne dziedziny
gospodarki

System szkolnictwa
Główne atrakcje
turystyczne
Stopa bezrobocia
Data zainicjowania
kontaktów
Osoba stojąca na czele
urzędu
Rada
Partie
Przewodniczący Rady
Wybory samorządowe
Ostatnie wybory
Strona internetowa
Mapka (lokalizacja
względem Gniezna

Rejon Humański
Okręg czerkaski
Ukraina
Humań
49,800
(stan na 2005 rok)
35.7 mieszkańców na km kw.
1.394,7 km kw.
1300 km ok.15 h, 50 min.
samolot: Port Lotniczy Ławica
w Poznaniu – Port Lotniczy Kijów-Boryspol: 1152 km (ok.16 ha,
36 min.)
samochód: 1300 km
( ok.15 ha, 50 min.)
rolnictwo, przetwórstwo branży
rolno-spożywczej, przedsiębiorstwa rolnicze, przemysł
budowlany, przemysł lekki, handel, małe i średnie
przedsiębiorstwa
dwie szkoły wyższe m.in. Uniwersytet im. Pawła Tyczyny,
koledże, gimnazja męskie, gimnazja żeńskie
Park Zofiówka Potockich, Staw Ostaszowski, gimnazjum męskie
Żowtnewoji Rewoluciji 21 z 1896 r.
Brak informacji
11.XII.2007 –wystosowanie pisma do Ambasadora Ukrainy w RP
w sprawie zainicjowania kontaktów z Rejonem Humańskim na
Ukrainie
Szef Lokalnej Administracji
Petro Grigorienko(od 2006 r.)
46 radnych
Brak informacji
Sergiej Aleksijowicz Usik
co 4 lata
marzec 2006 r.
www.uman.kiev.ua

Gniezno- Umań:
...................................
1300 km,ok.15 h, 50 min.
źródło: www.wikipedia.org
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Partner
Region
Kraj
Stolica Regionu
Liczba ludności

Browary
obwód kijowski
Ukraina
Miasto Browary
88,165
(stan na 2004 rok.)

Gęstość zaludnienia
Powierzchnia
Odległość z Gniezna
Najdogodniejszy dojazd

Główne dziedziny
gospodarki
System szkolnictwa
Główne atrakcje
turystyczne
Stopa bezrobocia
Data zainicjowania
kontaktów
Osoba stojąca na czele
urzędu
Rada
Partie
Sekretarz Rady
Wybory samorządowe
Ostatnie wybory
Strona internetowa
Mapka (lokalizacja
względem Gniezna)

2.534,26 mieszkańców na km kw.
34,00 km kw.
1129 km – około 16 godz. 41 min.
 Samolot: Port Lotniczy Ławica Poznań- Port Lotniczy
Kijów Boryspol:1152 km
(16 ha, 36 min.)
 Samochód: 1129 km(16 ha, 41 min.)
metalurgia, przemysł obuwniczy, infrastruktura sportowa,
przemysł piwowarski
przedszkola, oświata na poziomie średnim, gimnazja, kolegia, 5
uczelni wyższych m.in. Uniwersytet im. Jana z Tyczyny
Muzeum Miasta Browary, historyczny klasztor prawosławny
Brak informacji
3.08.2007- wysłanie zaproszenia do władz miasta Browary
Mer Igor Saphozko- pełniący funkcje p.o. Mera
42 radnych
81 zarejestrowanych partii politycznych, kilkadziesiąt klubów
i organizacji m.in. klub sportowy, klub kobiet, zespół taneczny
Igor Saphozko
Co 4 lata
Brak informacji
www.brovary.kiev.ua

Gniezno – Miasto Browary:
.................................................
1 129 km – około 16 godz. 41 min
źródło: http://mapy.google.pl
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I. Współpraca z niemieckim partnerem z Powiatu Teltow - Fläming.
1. Geneza.
1.A. Nawiązanie pierwszych kontaktów pomiędzy Powiatem Teltow- Flaming a
Powiatem Gnieźnieńskim.
W dniach od 2 do 4 maja 2003 roku, do Powiatu Gnieźnieńskiego przybyła delegacja
przedstawicieli Powiatu Teltow - Fläming z Niemiec, na czele ze Starostą Peerem Giesecke.
W skład delegacji reprezentującej Powiat Teltow - Fläming weszły następujące osoby:
-

Klaus Bochow- Przewodniczący Rady Powiatu,

-

Karin Schreiber- Dyrektor Wydziału Oświaty, Młodzieży, Zdrowia i Opieki
Społecznej, pełniąca również funkcję Wicestarosty Powiatu Teltow - Fläming,

-

Brigit Themel- Specjalista ds. współpracy zagranicznej,

-

Herbert Vogler- Przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gospodarczego
Powiatu Teltow - Fläming.

Starosta Gnieźnieński wraz ze Starostą Powiatu Teltow - Fläming podpisali list intencyjny
o współpracy (zał.nr1) i w ten sposób zobowiązali się do podjęcia woli współpracy.

1.B. Podpisanie partnerskiej umowy.
Dnia 23 sierpnia 2003 roku, w myśl wcześniejszych ustaleń, Powiaty: Gnieźnieński
i Teltow - Fläming w miejscowości Kloster Zinna podpisały: „Deklarację o przyjacielskiej
współpracy i partnerstwie” (zał. nr 2).
W myśl podpisanej umowy:
„ Współpraca powinna rozwijać się przede wszystkim poprzez bezpośrednie kontakty
pomiędzy stowarzyszeniami, związkami, przedsiębiorcami.”
W ramach obustronnej współpracy powinno realizować się następujące działania:
-

popieranie wymiany dzieci i młodzieży oraz kontaktów pomiędzy szkołami
i ośrodkami pozaszkolnymi;

-

rozwój kontaktów pomiędzy organizacjami sportowymi i instytucjami aktywnymi
w dziedzinie kultury;

-

współdziałanie

w

zakresie

rozwoju

kontaktów

pomiędzy

ośrodkami,

przedsiębiorstwami i organizacjami obu powiatów zajmującymi się gospodarką,
rolnictwem i turystyką;
Współpraca powinna także opierać się na wymianie doświadczeń:
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-

z zakresu utrzymania i użytkowania środowiska naturalnego w myśl programu
agenda 21;

-

z zakresu pozostałych zadań obu administracji powiatowych;

-

pomiędzy przedstawicielami Rady i Zarządu obu Powiatów.
Pierwsze spotkania przedstawicieli zaprzyjaźnionych powiatów przebiegały pod

hasłem wspólnych ustaleń na gruncie oświaty, kultury, sportu, ochrony środowiska, geodezji,
kartografii, bezpieczeństwa publicznego, funkcjonowania gospodarki, spraw społecznych,
ochrony zdrowia. Podczas szeregu początkowych tzw. „spotkań o charakterze roboczym”,
które miały miejsce w obu powiatach, podjęto również postanowienie o opracowywaniu
corocznego

kalendarza

imprez

sportowych

i

kulturalnych

z

udziałem

Powiatu

Gnieźnieńskiego i Powiatu Teltow - Fläming.
Z kolei wizyty przedstawicieli Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
w Powiecie Teltow - Fläming były doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z tamtejszą
Agencją Wspierania Gospodarki i przyczyniły się do wymiany doświadczeń i rozwoju
współpracy na polu gospodarczym oraz w dziedzinie przedsiębiorczości. Należy przy tym
zaznaczyć, iż ostatnie działania podejmowane przez oba powiaty dotyczą aspektów
gospodarczych m.in. konsultacje w celu utworzenia stref gospodarczych w Powiecie
Gnieźnieńskim w oparciu o doświadczenia niemieckiego partnera w tej materii.
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2. Współpraca w okresie (11. 2007 r. - 10. 2008 r.).
2. A. Powiat Gnieźnieński - Teltow - Fläming.
Zgodnie z planem partnerskiej kooperacji pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim
a Teltow - Fläming na rok 2008, przewidziano kontynuację współpracy w dziedzinie
kształcenia zawodowego młodzieży, a także dalszą współpracę pomiędzy SWFG mbH
w Powiecie Teltow - Fläming a Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego
(GARG Sp. z o.o.).
Współpraca pomiędzy Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego a Niemiecką
Agencją Wspierania Gospodarki w Powiecie Teltow - Fläming ma polegać na dalszym
rozwoju internetowej bazy gospodarczej kooperacji międzynarodowej. Powstanie platformy
internetowej kojarzącej polskich i niemieckich przedsiębiorców, to wynik ustaleń podjętych
podczas „Dni Gospodarki”, które miały miejsce w Powiecie Teltow - Fläming w latach:
2006 - 2007. Decyzje podjęte podczas „Dni Gospodarki” w Teltow - Fläming w 2007 roku
stały się istotnym wydarzeniem rzutującym na kierunek współpracy w roku 2008 pomiędzy
Powiatem Gnieźnieńskim a Teltow - Fläming. Opracowano wówczas koncepcję nowych
projektów, m.in. koncepcję projektu mającego na celu przeprowadzenie konsultacji dla
przedsiębiorców w Powiecie Gnieźnieńskim i Teltow - Fläming, a także dalsze ustalenia
w materii powstawania stref gospodarczych w oparciu o wzorzec podobnego przedsięwzięcia,
które zostało zrealizowane w Powiecie Teltow - Fläming. Działania, które były podejmowane
w 2008 roku w zakresie współpracy z niemieckim partnerem z Teltow - Fläming są zgodne
z zaplanowanymi działaniami Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, który od początku swojej
kadencji zakładał intensyfikację działań gospodarczych, a także przygotowanie gruntu pod
zmianę systemu kształcenia zawodowego.
W planie współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Teltow - Fläming
przewidziano również szereg imprez o charakterze sportowym i kulturalnym m.in.: turnieje
piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykowej, a także zawody sportowe dla osób
niepełnosprawnych, które odbyły się w obu powiatach.
W br. w dniach: 20 - 22 czerwca br. odbył się turniej piłki ręcznej w zaprzyjaźnionym
Powiecie Teltow- Fläming, w którym wzięła udział reprezentacja Powiatu Gnieźnieńskiego
piłkarek ręcznych z klubu MKS MOS - Gniezno. Turniej w Luckenwalde był rewanżem
za turniej w Gnieźnie, który przypadł na październik 2007 r. Warto w tej materii podkreślić,
iż intensywna współpraca z zakresu wymiany sportowej z niemieckim partnerem z Powiatu
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Teltow - Fläming służy wzajemnemu zbliżeniu się obu narodów, a także przełamywaniu
panujących stereotypów.
W październiku br. delegacja z Powiatu Gnieźnieńskiego, na czele ze Starostą
Krzysztofem Ostrowskim i Przewodniczącą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Danutą
Winiarską, udała się na „Dni Gospodarki” do Powiatu Teltow - Fläming. Tegoroczne
„Dni

Gospodarki”

przebiegły

pod

hasłem

„Teltow-

Fläming

Innowacyjne”.

Do innowacyjnych rozwiązań w niemieckim powiecie należy zaliczyć funkcjonowanie takich
przedsięwzięć jak: Park Biotechnologii, lotnisko Schönhagen oraz Fläming- Skate (ścieżki dla
rolkarzy i rowerzystów). Podczas „Tygodnia Gospodarki”, przedstawiciele gnieźnieńskiej
delegacji mieli także okazję do odwiedzenia niemieckich firm, które otrzymały nagrody za
wprowadzenie
w

Powiecie

innowacji.
Teltow–

W

Fläming,

trakcie

obchodów

przedstawiciele

Powiatu

„Dni

Gospodarki”

Gnieźnieńskiego

wraz

z przedstawicielami Powiatu Teltow - Fläming i przedstawicielami powiatu węgierskiego
Jasz- Nagykun - Szolnok, przeprowadzili dyskusje na temat wspólnego udziału w projekcie
INTERREG IVC. Warto również zaznaczyć, iż Wiceprezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju
Gospodarczego (GARG Sp. z o.o.), prowadził rozmowy z Radcą Handlowym Ambasady
Polski w Berlinie. Dotyczyły one możliwości pozyskania inwestorów z terenu Niemiec.
„Dni Gospodarki” w partnerskim powiecie Teltow – Fläming były kolejną okazja do
wykrystalizowania nowych idei, pomysłów oraz ustalenia dalszego kierunku współpracy.
Warto zaznaczyć, iż zeszłoroczne „Dni Gospodarki” w niemieckim powiecie
przebiegły pod hasłem kształcenia zawodowego i ustawicznego. Omówiono wtedy projekt
mający na celu wymianę kadr zajmujących się kształceniem zawodowym młodzieży
pomiędzy powiatem gnieźnieńskim, powiatem niemieckim oraz powiatem węgierskim:
Jasz - Nagykun - Szolnok, który jest partnerem Powiatu Teltow - Fläming.

2.B. Kształcenie zawodowe młodzieży
2.B.1 Centrum Kształcenia Praktycznego
Efektem współpracy z Powiatem Teltow - Fläming i szeregu odbytych spotkań
roboczych w 2006 i 2007 roku, w celu poprawienia jakości kształcenia zawodowego
w Powiecie Gnieźnieńskim było otwarcie Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie. Uroczyste otwarcie ośrodka kształcenia
zawodowego młodzieży nastąpiło we wrześniu 2007 roku. Wówczas Starosta Gnieźnieński,
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Krzysztof Ostrowski wręczył Dyrektorowi ZSP nr 2 Sylwestrowi Sipowi akt założycielski
nowopowstałego Centrum.
Warto zaznaczyć, iż otwarcie CKP było poprzedzone wcześniej podpisanym
porozumieniem pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Teltow - Fläming zmierzającym do
podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i jego atrakcyjności, a także dostosowania
oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb na rynku pracy (zał. nr 3). Porozumienie zostało
podpisane przez Starostę Gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego oraz Pełnomocnika
Starosty Teltow - Fläming Wilfrieda Henschela. Podpisane porozumienie w dziedzinie
kształcenia zawodowego dało podstawy do korzystania z niemieckich doświadczeń
w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży, otworzyło także drogę do korzystania ze
środków unijnych, krajowych, regionalnych i ponadregionalnych.
Powstanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie to tzw. adaptacja
niemieckich rozwiązań w dziedzinie kształcenia zawodowego na polskim gruncie.
Należy zaznaczyć, iż w Powiecie Teltow- Fläming podobne Centrum Kształcenia
Praktycznego ZAL gmbh funkcjonuje od wielu lat przyczyniając się tym samym do walki
z bezrobociem i rozwoju gospodarczego regionu.
Oprócz kształcenia młodzieży za główne założenie Centrum Kształcenia Praktycznego
obrano także dokształcanie i przekwalifikowanie osób dorosłych. To ostatnie zadanie ma być
zrealizowane w przyszłości. Na chwilę obecną Centrum Kształcenia Praktycznego
przeprowadziło kursy skierowane dla młodzieży ze szkół zawodowych.
W lutym w 2008 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego została otwarta nowa
pracownia: elektryczno-elektroniczna. Obecnie służy ona uczniom szkół zawodowych.
Wówczas odbyła się również debata na temat szkolnictwa zawodowego w Powiecie
Gnieźnieńskim. Omówiono wtedy kwestię konieczności współpracy z zakładami pracy
w zakresie dalszego wyposażenia CKP.
Na uwagę zasługuje fakt, iż powstanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie
było przewidziane w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013.

2.B.2 Międzynarodowa wymiana młodzieży – Program INTERREG IV C.
Już podczas „Dni Gospodarki“ w Powiecie Teltow - Fläming w roku 2007
zaplanowano opracowanie koncepcji projektu, mającego na celu wymianę kadr zajmującą się
kształceniem zawodowym młodzieży pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim, powiatem
niemieckim i partnerem powiatu niemieckiego: Komitatem Jasz - Nagykun - Szolnok
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z Węgier. Wówczas uzgodniono, że przy wsparciu ze Strony Powiatu Gnieźnieńskiego
prowadzeniem projektu zajmie się p. Sylwester Sip, Dyrektor Centrum Kształcenia
Praktycznego w Gnieźnie.
W lutym w 2008 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie, zostały
przeprowadzone rozmowy na temat współpracy nad planowanym projektem unijnym
w sprawie międzynarodowej wymiany młodzieży: polskiej, niemieckiej i węgierskiej.
Z ramienia Powiatu Teltow - Fläming w dyskusji nad kształtem przyszłego
przedsięwzięcia wzięli udział przedstawiciele tamtejszej Agencji Wspierania Gospodarki
m.in. Herbert Vogler - Prezes SWFG gmbh oraz Andreas Krüger - pracownik SWFG gmbh.
Podczas spotkania polsko-niemieckiego w Gnieźnie ustalono również, że w ramach
projektu INTERREG IVC, zostanie przeprowadzone dokształcanie kadry nauczycielskiej,
która będzie opiekunem wyjeżdżającej młodzieży. Głównym przesłaniem Projektu ma być
ochrona młodych ludzi przed bezrobociem poprzez podnoszenie ich kwalifikacji
zawodowych.
Warto nadmienić, iż wymiana międzynarodowa młodzieży ma się odbywać w ramach tzw.
dobrych praktyk, co służy wymianie wiedzy i doświadczeń .
Obecnie

są

prowadzone

rozmowy

na

temat

udziału

Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie a Agencją Wspierania Gospodarki w Powiecie
Teltow - Fläming i węgierskim Komitatem: Jasz - Nagykun - Szolnok, w planowanym
projekcie INTERREG IVC. W ramach tego programu, w zakresie „inicjatywy wspólnotowej”
zaplanowano min. przeprowadzenie wymiany uczniów ze szkół zawodowych pomiędzy
wyżej wspomnianymi trzema powiatami.
W czerwcu br. strona niemiecka przesłała propozycję wniosku aplikacyjnego, który został
opracowany przez węgierskiego partnera.
Jesienią br. podczas „ Dni Gospodarki” w Powiecie Teltow - Fläming zapadły kolejne
ustalenia

dotyczące

udziału

w

planowanym

projekcie

INTERREG

IV

C.

Po przeprowadzonych rozmowach ustalono, że liderem i zarazem beneficjentem projektu
zostanie węgierski partner powiatu Teltow - Fläming – Komitat Jasz - Nagykun - Szolnok.
Warto dodać, iż celem realizowanego projektu w ramach programu INTERREG IVC
jest niwelowanie różnic pomiędzy regionami.
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2. C. Przedsiębiorczość

2.C.1. Portal partnerskiej kooperacji
W roku 2007 i 2008 nastąpił rozwój współpracy w dziedzinie gospodarki pomiędzy
Powiatem Gnieźnieńskim a Powiatem Teltow - Fläming. Wcześniejsze ustalenia, które były
efektem regularnie odbywających się „Dni Gospodarki” na terenie Powiatu Teltow - Fläming,
skupiały się także na obustronnej wymianie doświadczeń w zakresie walki z bezrobociem
poprzez rozwijanie przedsiębiorczości.
Pierwszym krokiem podjętym w tej kwestii było uruchomienie od stycznia 2007 roku,
platformy internetowej kojarzącej polskich i niemieckich przedsiębiorców. W Powiecie
Gnieźnieńskim uaktualnianiem i prowadzeniem portalu internetowego zajmują się: Starostwo
Powiatowe oraz Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego (GARG Sp. z o.o.). Obecnie
firmy z Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatu Teltow - Fläming mogą zamieszczać swoje
propozycje współpracy pod adresami: www.gospodarka.powiat-gniezno.pl (zał. nr 4)
i www.swfg.de (zał. nr 5).

2.C.2. Dobre praktyki w Powiecie Teltow - Fläming i Powiecie Gnieźnieńskim.
Kolejnym projektem z zakresu przedsiębiorczości, który obu partnerom zajął sporo czasu,
było przedsięwzięcie przeprowadzenia konsultacji dla polskich i niemieckich przedsiębiorców
w Powiecie Gnieźnieńskim i Teltow - Fläming. Za jego cel obrano skojarzenie
przedsiębiorców z terenów partnerskich powiatów oraz osiągnięcie efektów na drodze
współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorców. Pomysł przeprowadzenia konsultacji dla
przedsiębiorców został w całości zainicjowany przez Powiat Gnieźnieński, a jego wstępne
założenia i główne cele zostały przedstawione stronie niemieckiej podczas „Dni Gospodarki”
w Powiecie Teltow - Fläming w roku 2007. Wówczas strona niemiecka wyraziła chęć
przystąpienia do realizacji projektu.
Dalsze rozmowy na temat projektu pt.” Dobre praktyki w Powiecie Teltow - Fläming
i Powiecie Gnieźnieńskim - partnerstwo dla rozwoju gospodarczego - konsultacje dla
przedsiębiorców”, odbyły się w lutym 2008 roku w Gnieźnie. Skutkiem tego spotkania było
uzgodnienie wspólnego kierunku działania. Herbert Vogler - Prezes Niemieckiej Agencji
Wspierania Gospodarki w Powiecie Teltow - Fläming (SWFG gmbh), zobowiązał się
wówczas do przeprowadzenia rozmów z Niemiecka Izbą Przemysłowo – Handlową
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(Industrie - und Handelskammer - IHK) i przedsiębiorcami, w celu wytypowania firm, które
byłyby zainteresowane udziałem w projekcie.
Od początku 2008 roku rozpoczęto przygotowania do Projektu tzw. faza przygotowawcza,
podczas której strona niemiecka przeprowadziła dyskusje z Niemiecką Izbą Przemysłowo Handlową. W tym samym czasie strona polska przeprowadziła podobne rozmowy
z

Gnieźnieńską

Izbą

Gospodarczą1

i

innymi

instytucjami

otoczenia

biznesu

m.in.: z Cechem Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie. Wówczas ustalono
branże, z których wywodzą się przedsiębiorcy, którzy mają wziąć udział w Projekcie. Przy
wyborze polskich przedsiębiorstw brano pod uwagę wyniki konkursu pt. „Orzeł Powiatu
Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”2. Firmy, które wytypowano do udziału w Projekcie
wywodziły się z sektora usług i produkcji.
Projekt pt. ”Dobre praktyki w Powiecie Gnieźnieńskim i Powiecie Teltow - Fläming partnerstwo dla rozwoju gospodarczego - konsultacje dla przedsiębiorców” został
przygotowany dwuetapowo. Każdy z tych etapów składa się z części teoretycznej
i praktycznej. W części teoretycznej zostały przewidziane prezentacje i szkolenia dla
przedsiębiorców w zakresie informacji niezbędnych dla potencjalnych inwestorów m.in.:
uwarunkowania prawne, ulgi podatkowe, możliwości eksportu, uzbrojenie terenu, pomoc
urzędu w momencie zakładania działalności gospodarczej.
Należy przy tym zaznaczyć, iż przy wyborze tematyki warsztatów i szkoleń dla
niemieckich przedsiębiorców szczególny nacisk położono na możliwości inwestowania na
terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, a w przypadku polskich przedsiębiorców szczególną uwagę
zwrócono na aspekt eksportowy, a także na możliwość zakładania firmy bądź filii swojego
przedstawicielstwa na terenie Niemiec.
Z

kolei

cześć

praktyczna

Projektu

obejmuje

przeprowadzenie

wizytacji

w wyznaczonych polskich i niemieckich przedsiębiorstwach. Obustronne konsultacje dla
przedsiębiorców miały zakończyć się wspólną konferencją podsumowującą. W fazie
przygotowawczej

projektu

został

także

przygotowany

wniosek

aplikacyjny

z prośbą o dotację na realizację projektu. W tym celu pomiędzy partnerami: Powiatem
Gnieźnieńskim a Agencją Wspierania Gospodarki w Powiecie Teltow - Fläming został
1

Gnieźnieńska Izba Gospodarcza, to organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca przedsiębiorców
z Powiatu Gnieźnieńskiego, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu w dn.
15.11.2007r. pod numerem 0000291722. Powstała z inicjatywy władz Powiatu Gnieźnieńskiego. Posiada
osobowość prawną i prowadzi działalność na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30.05.1989 r. i statutu.
Siedzibą Izby jest Gniezno. zob.www.gospodarka.powiat-gniezno.pl
2
Impreza ta jest organizowana przez: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Cech Rzemiosła i Małej
Przedsiębiorczości. Jej celem jest wyłonienie w drodze konkursu najlepszych przedsiębiorstw z terenu Powiatu
Gnieźnieńskiego. zob.www.gospodarka.powiat-gniezno.pl
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podpisany list intencyjny, w którym podmioty zobowiązały się do współfinansowania
projektu

w

wysokości

do

20%

wartości

całkowitej

przez

każdą

ze

stron

a także do współdziałania przez każdą ze stron do współdziałania w tym względzie
z Fundacją Współpracy Polsko - Niemieckiej z siedzibą w Warszawie. W dniu 3 czerwca
2008 roku do Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej3 przy ulicy Zielnej 3 w Warszawie
został złożony wniosek aplikacyjny o dotację dla Projektu pt. ”Dobre praktyki w Powiecie
Gnieźnieńskimi i Powiecie Teltow - Fläming”. Wnioskodawcą był Powiat Gnieźnieński.
Żądana kwota wynosiła: 30.611,05 Zł brutto.
Niestety ze względu na ograniczone środki, Zarząd Fundacji Współpracy PolskoNiemieckiej w Warszawie postanowił nie wspierać finansowo Projektu. Obecnie Powiat
Gnieźnieński wraz z niemieckim partnerem z Teltow - Fläming szukają innej możliwości
pozyskania środków finansowych w celu realizacji projektu.

2.C.3. Strefy gospodarcze jako adaptacja niemieckich rozwiązań.
Od początku kadencji obecnego Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego oprócz
dostosowywania kształcenia do aktualnych potrzeb na rynku pracy, skupiono się także na
podejmowaniu działań w kierunku poprawy rozwoju gospodarczego regionu.
W tym celu podjęto decyzję o utworzeniu na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego tzw.
stref gospodarczych, w oparciu o doświadczenia partnerskiego Powiatu Teltow - Fläming,
w którym po 17 latach doświadczeń w wyniku współpracy z władzami lokalnymi, rządem
federalnym Brandenburgii, a także środowiskiem gospodarczym powstało 51 stref
gospodarczych. Działanie mające na celu utworzenie podobnej inwestycji gospodarczej
w Powiecie Gnieźnieńskim, znalazło swoje odzwierciedlenie w Planie Rozwoju Lokalnego na
lata 2006- 2013. Warto wspomnieć, iż „Strefy gospodarcze Powiatu Gnieźnieńskiego”
to propozycja projektu do działania 1.7. WRPO4, czyli przygotowanie terenów
inwestycyjnych.
W sprawie utworzenia stref gospodarczych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego,
odbyto szereg wizyt o charakterze roboczym w Powiecie Teltow - Fläming. Już w roku 2007,
delegacja z Powiatu Gnieźnieńskiego zwiedziła kilka wybranych stref gospodarczych
w partnerskim powiecie m.in.: strefę przemysłową w Jüterbogu wraz ze Skate Areną

3
4

zob.www.fwpn.org.pl
WRPO- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2006- 2013
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i fragmentem 200 km trasy dla rolkarzy - tzw. Fläming - Skate, strefę drzewną w Baruth,
Park Biotechnologii w Luckenwalde, lotnisko Schönhagen oraz park przemysłowy
w Ludwigsfelde.
W czerwcu 2008 roku miał miejsce kolejny wyjazd do Powiatu Teltow - Fläming
w celu zapoznania się z dorobkiem niemieckiego partnera w zakresie funkcjonowania stref
gospodarczych. Delegacja zwiedziła m.in.: teren przemysłowy Prussen Park oraz
Brandenburgpark, strefę drzewną w Baruth, lotnisko Schönhagen, czyli strefę przemysłu
lotniczego. Był to kolejny wyjazd o charakterze roboczym, w którym wzięło udział: trzynastu
radnych Gminy Gniezno m.in.: Marek Słomczewski - Przewodniczący Rady, Włodzimierz
Leman - Wójt Gminy Gniezno, a także radni z Gminy Trzemeszno z Przewodniczącym Rady
Michałem Gwiazdą. Delegacji przewodniczył Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski,
który był głównym inicjatorem wyjazdu do Teltow - Fläming. Za główny cel wizyty obrano
zaprezentowanie przedstawicielom w/w gmin osiągnięć w materii powstawania stref
gospodarczych, a także pozyskanie fachowej wiedzy na temat źródła finansowania takich
inwestycji. Pełnej informacji w tym zakresie udzielił Herbert Vogler – Prezes Agencji
Wspierania Gospodarki w Powiecie Teltow - Fläming (SWFG gmbh).
Projekt utworzenia stref gospodarczych w Powiecie Gnieźnieńskim, to skorzystanie
z niemieckich doświadczeń i rozwiązań w polskich realiach. Istotny element, który przyczynił
się do osiągnięcia sukcesu Agencji Rozwoju Gospodarczego z Teltow - Fläming
w zakresie utworzenia stref gospodarczych wynikał ze ścisłej współpracy z tamtejszymi
władzami lokalnymi, rządem federalnym landu Brandenburgia i lokalnym środowiskiem
gospodarczym.
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II. Współpraca Powiatu Gnieźnieńskiego z innymi zagranicznymi jednostkami
samorządu terytorialnego.
Oprócz kooperacji z Powiatem Teltow - Fläming, w ramach współpracy zagranicznej,
Powiat Gnieźnieński zainicjował szereg kontaktów z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego za granicą m.in.: z Powiatami na Ukrainie, Powiatem Lahn - Dill Kreis
w Niemczech, w Landzie Hessen, a także z włoską prowincją Di - Forli – Cesena, z którą 29
maja w 2004 roku, Powiat Gnieźnieński podpisał partnerską umowę o współpracy
(zał. nr 6).Warto zaznaczyć, że w poprzednich latach odbyło się kilka spotkań o charakterze
roboczym pomiędzy przedstawicielami Powiatu Gnieźnieńskiego a przedstawicielami
włoskiej prowincji Di -Forli- Cesena. Poruszono wówczas kwestie społeczne zorientowane na
współpracę w zakresie programu EQUAL, czyli tworzeniu większej ilości nowych miejsc
pracy, a także działania zmierzające do zwalczania dyskryminacji i nierówności na rynku
pracy. Warto podkreślić, że zakres programowy EQUAL obejmuje głównie: osoby
długotrwale bezrobotne, młodzież, osoby starsze w wieku od 45 do 65 lat, osoby
niepełnosprawne fizycznie i umysłowo, grupy etniczne, repatriantów, uchodźców, kobiety –
w momencie powracania na rynek pracy, a także mieszkańców terenów wiejskich.
Dotychczas w ramach wzajemnej współpracy z włoskim partnerem omówiono
możliwość współpracy w ramach Projektu AMICA, zakładającym zatrudnienie Polaków
w branży rolniczej, a także pokrewnych gałęziach gospodarki. Niestety ze względu na małe
zainteresowanie włoskich przedsiębiorców i zastoju we włoskim rolnictwie nie podjęto się
realizacji projektu. W 2006 roku delegacja Powiatu Gnieźnieńskiego uczestniczyła
w twinningowej wymianie powiatów partnerskich w Prowincji Di- Forli – Cesena.
Omówiono wówczas szczegóły dotyczące współpracy w ramach utrzymywania kontaktów
pomiędzy szkołami, ośrodkami pozaszkolnymi, a także organizacjami działającymi na rzecz
rozwoju rolnictwa i turystyki. Niestety pomimo zaangażowania ze strony przedstawicieli
Powiatu Gnieźnieńskiego we współpracę z Prowincją Di- Forli- Cesena, nie podjęto się
realizacji wspólnych projektów.
W roku 2007 w celu kontynuacji partnerstwa, władze Powiatu Gnieźnieńskiego
wystosowały oficjalne pismo do Prezydenta Di- Forli -Cesena. Niestety do tej pory nie
otrzymano żadnej odpowiedzi w tej kwestii.
Głównym celem nawiązania współpracy z innymi jednostkami samorządowymi
państw Unii Europejskiej, a także państw ubiegających się o statut państw członkowskich UE,

20

które mogłyby skorzystać z polskich rozwiązań w zakresie kilkuletniego funkcjonowania we
wspólnocie Europejskiej,

jest

ustalenie modelu

wspólnych

działań

zmierzających

w kierunku rozwoju i usprawnienia działania regionalnych polityk. Działania te mają na celu
wypracowanie wspólnego wzorca obustronnej współpracy i zmierzanie do wymiany
doświadczeń, a także pozyskiwanie europejskich funduszy na realizację wspólnych
projektów. W roku 2008 w ramach współpracy zagranicznej Powiat Gnieźnieński podjął
starania w celu ożywienia kontaktów z niemieckim Powiatem Lahn - Dill - Kreis w Landzie
Hessen. W tym celu władze Powiatu Gnieźnieńskiego wystosowały oficjalne pisma do władz
Powiatu Lahn - Dill Kreis z zapytaniem, o możliwość i chęć ustanowienia partnerskich relacji
pomiędzy tymi powiatami.
Należy przy tym zaznaczyć, iż podobne zapytanie zostało skierowane do władz
Obwodu Humańskiego na Ukrainie i przyniosło oczekiwane rezultaty, czyli chęć
ustanowienia partnerskich relacji z Powiatem Gnieźnieńskim.
1.A. Partnerzy z Ukrainy.
W roku 2007, w odpowiedzi na decyzję Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, w sprawie
współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, doszło do zainicjowania pierwszych
kontaktów z powiatami z rejonu kijowskiego i czerkaskiego na Ukrainie.
W celu pozyskania partnera z Ukrainy, Powiat Gnieźnieński nawiązał kontakt ze
Stowarzyszeniem Polsko-Wschodnim ”Sąsiedzi”5 z siedzibą w Gnieźnie, a także
z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS6, które to m.in.
zajmuje się kojarzeniem partnerów zagranicznych. Znaczące kroki w celu nawiązania
kontaktów z partnerem ukraińskim poczynił Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski,
który w roku 2007, odbył wizytę do Ambasady Ukrainy w Warszawie. Podczas spotkania
z Ambasadorem Ukrainy, omówiono możliwość współpracy z rejonem Humańskim
na Ukrainie. Kolejnym działaniem było wystosowanie listu intencyjnego do Ambasadora
Ukrainy, z propozycją współpracy z Rejonem Humańskim. W odpowiedzi na pismo
skierowane ze strony władz Powiatu Gnieźnieńskiego, Ambasador Ukrainy Oleksander
Motsyk zapewnił o swoim wsparciu w materii poszukiwania dogodnego partnera z Ukrainy,
który nie nawiązał jeszcze kontaktu z innymi jednostkami samorządu lokalnego. W piśmie
5

Organizacja ta zajmuje się m.in. promocją krajów Europy Wschodniej, a także kultywowaniem

tradycji i dorobku artystów z Polski i krajów Europy Wschodniej oraz Promocją Wielkopolski w tamtejszym
rejonie. Wiceprezesem Stowarzyszenia jest Pani Danuta Kopecka.
6

www.wokiss.pl
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tym również zostały zamieszczone najważniejsze informacje o obwodzie czerkaskim
na Ukrainie.
W wyniku podejmowanych działań, mających na celu zainicjowanie kontaktów
z partnerem ukraińskim, w dniach od 22 do 25 lutego 2008 roku, Powiat Gnieźnieński gościł
na swoim terytorium delegacje z miasta Browary na Ukrainie. W skład delegacji ukraińskiej
weszły następujące osoby:


Volodymyr Schevnuk - wicedyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta
w Browarach,



Ludmiła Dumienko - nauczycielka języka angielskiego w Specjalistycznej
Szkole Językowej w Browarach.

Podczas spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie omówiono plany,
związane z ewentualną współpracą z ukraińskim samorządem. Punktem kulminacyjnym
wizyty ukraińskiej delegacji w Gnieźnie było wręczenie listu intencyjnego Panu
Volodymyrowi Schevchuk przez Wicestarostę Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka
(zał. nr 8). Zgodnie z dokumentem, strony zobowiązały się do przyszłej współpracy
w dziedzinie sportu, edukacji i kultury.
Obecnie władze miasta Browary wyrażają chęć dalszej współpracy z władzami
Powiatu Gnieźnieńskiego. W dniach 23-25 października br., w odpowiedzi na zaproszenie ze
strony

władz

miasta

Browary,

delegacja

z

Powiatu

Gnieźnieńskiego

wraz

ze

Starostą Krzysztofem Ostrowskim udała się na Ukrainę. Podczas spotkania przedstawicieli
Powiatu Gnieźnieńskiego z władzami miasta Browary poruszono kwestie związane
ze współpracą w zakresie oświaty i umożliwienia wymiany młodzieży, która ma się odbywać
na gruncie sportowym, ze szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.
Ponadto władze Powiatu Gnieźnieńskiego zadeklarowały chęć udzielenia pomocy w formie
zakupu niezbędnych podręczników do nauki języka polskiego, które zostałyby przekazane dla
obcokrajowców, uczących się w Specjalistycznej Szkole Językowej nr 5 w mieście Browary,
w której m.in. nauczanie języka polskiego jest obowiązkowe. Należy także zaznaczyć, iż
działania Powiatu Gnieźnieńskiego skupiają się także na pozyskaniu partnera z rejonu
Humańskiego na Ukrainie. W tym celu Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski
wystosował pismo do władz tamtejszego rejonu z zapytaniem o kontynuację kontaktów, które
zostały zainicjowane w 2007 roku.
W odpowiedzi na zapytanie ze strony władz Powiatu Gnieźnieńskiego, strona
ukraińska zadeklarowała chęć dalszej współpracy, zobowiązała się także do podejmowania
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wszelkich działań mających na celu ustanowienie partnerskich związków między rejonem
Humańskim a Powiatem Gnieźnieńskim.
Z kolei w celu nawiązania i rozwijania kontaktów z obwodem winnickim, w br.,
w dniach od 7- 13. IX, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Wojciech
Krawczyk uczestniczył w wyjeździe studyjnym na Ukrainę. Wówczas podczas wizytacji
miasta Tieplik, Pan Wojciech Krawczyk, jako reprezentant władz Powiatu Gnieźnieńskiego
podpisał umowę intencyjną o współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a miastem
Tieplik (zał. nr 7). Warto zaznaczyć, iż współpraca Powiatu Gnieźnieńskiego z miastem
Tieplik w obwodzie winnickim ma się odbywać poprzez wymianę doświadczeń i promocję
tzw. „dobrych praktyk”, co z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości
funkcjonowania samorządów na Ukrainie.

23

III. Inne aspekty współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego.
III.1. Wizyty przedstawicieli Powiatu Gnieźnieńskiego w Brukseli.
Do ożywienia kontaktów zagranicznych przyczyniają się także liczne wyjazdy
przedstawicieli Powiatu Gnieźnieńskiego, mające na celu promocję kulturalną, gospodarczą i
turystyczną Powiatu poza granicami kraju. W grudniu 2007 roku władze Powiatu
Gnieźnieńskiego udały się do Brukseli. Podczas tej wizyty przedstawiciele Powiatu
Gnieźnieńskiego zwiedzili następujące instytucje unijne m.in.: Biuro Informacyjne
Województwa Wielkopolskiego oraz Komitet Regionów, a także Parlament Europejski.
Równocześnie w Brukseli miała miejsce prezentacja inwestycyjnej oferty agroturystycznej
Wielkopolski. Podczas spotkania w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego
w Brukseli doszło do spotkania pomiędzy przedstawicielami Powiatu Gnieźnieńskiego
i

Powiatu

Leszczyńskiego

z

belgijskimi

przedsiębiorcami.

Ze

strony

Powiatu

Gnieźnieńskiego w spotkaniu uczestniczył Pan Juliusz Trojanowski - Wiceprezes
Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (GARG Sp. z o.o.) oraz Pani Katarzyna
Kraska, która była odpowiedzialna za współpracę zagraniczną Powiatu Gnieźnieńskiego.
Warto zaznaczyć, iż głównym zamierzeniem wyjazdu do Brukseli, była chęć przyciągnięcia
belgijskich inwestorów do Powiatu Gnieźnieńskiego. W tym celu przedstawiciele Powiatu
Gnieźnieńskiego, w formie prezentacji multimedialnej, przedstawili analizę SWOT oferty
inwestycyjnej, a także 3 tereny pod działalność agroturystyczną, które zostały wybrane
ze wszystkich ofert znajdujących się w bazie ofert inwestycyjnych Wydziału Promocji
i Rozwoju Starostwa Powiatowego.
Odpowiedzią na powyżej wymienione działania ze strony przedstawicieli Powiatu
Gnieźnieńskiego w zakresie promocji gospodarczej powiatu na arenie międzynarodowej, był
przyjazd belgijskich dziennikarzy do Gniezna, który miał miejsce w maju br. Organizatorem
wizyty belgijskich dziennikarzy była Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT) wraz ze
Starostwem Powiatowym w Gnieźnie. Ze strony władz Powiatu Gnieźnieńskiego w polsko belgijskim

spotkaniu

uczestniczył

Wicestarosta

Gnieźnieński

Dariusz

Pilak

wraz

z Agatą Białas, która odpowiada za współpracę zagraniczną Powiatu Gnieźnieńskiego.
Spotkanie to miało charakter studyjny, a jego głównym celem było przedstawienie turystyki
wiejskiej, agroturystyki oraz możliwości inwestowania przez inwestorów belgijskich na
terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Należy podkreślić fakt, iż wszelkie podejmowane działania
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zmierzające do promocji gospodarczej Powiatu Gnieźnieńskiego na arenie międzynarodowej
były wynikiem współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z Wielkopolską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości (WARP). Wyjazd do Brukseli służył również poszerzeniu wiedzy
z zakresu możliwości pozyskiwania środków unijnych na projekty z zakresu wymiany wiedzy
i doświadczeń z partnerami zagranicznymi.

III.2. Promocja walorów krajobrazowych Powiatu Gnieźnieńskiego poza granicami
kraju.
Oprócz promocji gospodarczej, działania przedstawicieli Powiatu Gnieźnieńskiego
zmierzają także do promocji walorów krajobrazowych naszego regionu, które mają istotny
wpływ na zachęcenie obcokrajowców i zagranicznej Polonii do przyjazdu, do Gniezna.
Po raz pierwszy w lutym 2007 roku Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Polska
Organizacja Turystyczna w Londynie, Urząd Miejski w Gnieźnie oraz Polski Ośrodka
Społeczno - Kulturalny w Londynie zorganizowały wystawę fotografii Mirosława
Skrzypkowskiego w Londynie pod nazwą "Gniezno Pierwsza Stolica Polski, Perła Szlaku
Piastowskiego". Na otwarciu wystawy był obecny Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego
Krzysztof Ostrowski i Danuta Winiarska - Przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
Kolejny wernisaż fotografii Mirosława Skrzypkowskiego pt. „Gniezno-Pierwsza
Stolica Polski”, miał miejsce w czerwcu br., w Chicago. Na wernisażu uczestniczyła
i promowała

nasz

Powiat

Danuta

Winiarska

-

Przewodnicząca

Rady

Powiatu

Gnieźnieńskiego.
III.3. Spotkania Przedstawicieli Powiatu Gnieźnieńskiego z władzami miasta
Magdeburg.
W roku 2006 z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Gniezna, doszło do
zainicjowania kontaktów z władzami miasta Magdeburg, kiedy to delegacja z Magdeburga na
czele z Panią Edith Wägner, przybyła do Gniezna na uroczystość odsłonięcia obelisku
upamiętniającego pamięć zmarłych obywateli niemieckich, pochowanych na cmentarzu
ewangelickim w Gnieźnie przy ul. Roosvelta, w tzw. Parku Trzech Kultur. Wynikiem
nawiązania tych kontaktów był wyjazd delegacji reprezentującej Powiat Gnieźnieński oraz
Urząd Miasta Gniezna do Magdeburga, do którego doszło w grudniu 2007r. Delegacji
przewodniczył Pan Piotr Gruszczyński - Senator RP oraz Pani Emilia Dutka Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Delegacja z Gniezna została wówczas
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bardzo serdecznie przyjęta przez burmistrza Miasta Magdeburga. W trakcie rozmów została
poruszona tematyka współpracy pomiędzy Gnieznem a Magdeburgiem.
Z kolei 28 lipca br. doszło do rewizyty przedstawicieli miasta Magdeburga
w Gnieźnie. Wówczas doszło także do spotkania przedstawicieli Miasta Magdeburg
z władzami Powiatu Gnieźnieńskiego m.in. z Panem Wicestarostą Dariuszem Pilakiem oraz
z Panią Przewodniczącą Danutą Winiarską. Należy zaznaczyć, iż przyjazd delegacji
z Magdeburga był współfinansowany z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego. Bardzo istotnym
elementem w tej materii jest fakt, iż po spotkaniu z przedstawicielami miasta Magdeburga,
w imieniu władz Powiatu Gnieźnieńskiego został wystosowany list z zapytaniem o możliwość
szerszej współpracy z tamtejszym samorządem i władzami lokalnymi.
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Zakończenie
Poprzez współpracę zagraniczną władze Powiatu Gnieźnieńskiego mają możliwość
promowania swojego regionu na arenie międzynarodowej. Odbywa się to w ramach
kontynuacji partnerskiej kooperacji z zaprzyjaźnionym Powiatem Teltow - Fläming
z Niemiec, a także poprzez podejmowanie kroków zmierzających w kierunku dążenia do
wznowienia i ożywienia kontaktów z rejonem Humańskim i miastem Browary na Ukrainie
oraz Powiatem Lahn - Dill - Kreis w Niemczech, a także z włoskim partnerem: Prowincją
Di- Forli- Cesena.
Współpraca

Powiatu

Gnieźnieńskiego

z

Powiatem

Teltow-

Fläming

w ostatnim czasie była skoncentrowana na współdziałaniu w dziedzinach: przedsiębiorczości,
edukacji i gospodarki, a także w dziedzinie branży IT. Współdziałanie Powiatu
Gnieźnieńskiego i Powiatu Teltow - Fläming w powyżej przedstawionych aspektach
zaowocowało częstymi polsko - niemieckimi spotkaniami o charakterze wizyt roboczych
i studyjnych, co przełożyło się na konkretne działania. Warto zaznaczyć, iż na chwilę obecną
są ustalane warunki współpracy w Programie INTERREG IV C, pomiędzy SWFG mbH
w Powiecie Teltow - Fläming a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie.
Trwają także prace nad wnioskiem aplikacyjnym o pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej
na ten cel. Należy dodać, iż Program INTERREG IV C ma na celu m.in. ochronę przed
bezrobociem poprzez dostosowywanie systemu edukacji do aktualnych wymogów
pracodawców. Bardzo ważnym aspektem w dziedzinie gospodarki i przedsiębiorczości jest
współpraca niemieckiej Agencji Wspierania Gospodarki SWFG mbHz Gnieźnieńską Agencją
Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (GARG.).
Podsumowując temat współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, należy
stwierdzić, iż wyjazdy zagraniczne przedstawicieli Powiatu Gnieźnieńskiego, m.in. wizyty
w Powiecie Teltow – Fläming, Brukseli, Magdeburgu, Londynie, Chicago i ostatnio w
Browarach na Ukrainie są ważnym elementem w promocji a także dostarczają szerokiej
wiedzy na podstawie, której prowadzone są działania na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
przyczyniające się do jego rozwoju.
Opracowała:
Agata Białas
Wydział: Promocji i Rozwoju
Gniezno, październik 2008
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