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Złotów, 10 stycznia 2012  

 

 

 

Współpraca partnerska Powiatu Złotowskiego z powiatami: Gifhorn, Jampol oraz 

Odenwald za rok 2011: 

 

I. WSPÓŁPRACA PARTNERSKA Z POWIATEM GIFHORN W NIEMCZECH 

 

Konkurs wiedzy na temat współpracy powiatów Złotów – Gifhorn. 

9 czerwca w siedzibie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie odbył się 

powiatowy finał konkursu wiedzy na temat współpracy powiatów Złotów – Gifhorn. Jego 

organizatorami było Starostwo Powiatowe w Złotowie wspólnie z NKJO. W konkursie brali 

udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu złotowskiego. Pierwszy etap 

odbył się w szkołach, w którym wyłonieni uczniowie wzięli udział w finale. Dyplomy 

i gratulacje dla zwycięzców wspólnie złożyli: dyrektor Wydziału Oświaty - Wiesław Pachocki 

Starostwa Powiatowego w Złotowie, dyrektor NKJO - Małgorzata Chołodowska oraz 

dyrektorzy szkół. Nagrodą dla 15-osobowej grupy zwycięzców był wyjazd do Gifhorn wraz 

z opiekunami w dniach 9-15 lipca w ramach międzynarodowego projektu, związanego 

z integracją europejską. Koszty pobytu zostały pokryte przez stronę niemiecką. Dodajmy, że 

udział w wyjeździe był efektem wcześniejszego zaproszenia ze strony Pani Marion Lau - 

Starościny Powiatu Gifhorn. Laureaci Konkursu Wiedzy Na Temat Współpracy Powiatów 

Złotów – Gifhorn: 

1. Magda Klaczyńska I LO Złotów 

2. Paulina Żakowska I LO Złotów 

3. Schmude Sylwester ZSR Złotów 

4. Milena Kowalska ZSE Złotów 

5. Jagoda Szczukowska I LO Złotów 

6. Weronika Kulpa I LO Złotów 

7. Marcin Głazik ZSR Złotów 

8. Marta Jasiak ZSR Złotów 

9. Justyna Radowska ZSE Złotów 

10. Patrycja Kowalska I LO Złotów 

11. Danuta Wrzeszcz ZSE Złotów 

12. Witold Stippa ZSR Złotów 

13. Marek Czerkas ZST Jastrowie 

14. Patryk Kryszkiewicz ZS Elektro-Mechanicznych 

15. Wojciech Kierzk ZS Elektro-Mechanicznych 

 

Należy pokreślić, że wyjazd złotowskiej młodzieży to efekt trwałej i owocnej współpracy 

pomiędzy powiatami – jest ona szczególnie widoczna na przykładzie współpracy na 

poziomie szkół ponadgimnazjalnych ( I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie oraz Zespół 

Szkół Rolniczych w Złotowie), jak też Zespołu Trębaczy Myśliwskich. 



2 

 

 

Projekt polsko-niemiecki „Sygnały myśliwskie ponad granicami”. W ramach działań 

zrealizowano wymianę zespołów trębaczy myśliwskich ze Złotowa i niemieckiego miasta 

Gifhorn. Zaprezentowano szereg koncertów dla lokalnej publiczności wraz z rejestracją 

dźwiękową na płycie CD. Zainscenizowano polowanie na niedźwiedzia wg scen z „Pana 

Tadeusza” A. Mickiewicza w oprawie sygnałów myśliwskich. Projekt służył promocji regionów 

i integracji pomiędzy mieszkańcami partnerskich powiatów, których łączy wspólna pasja.                    

W dniach 1-3.10.2010 r. odbyła się wizyta w Gifhorn – spotkanie z zespołami trębaczy 

myśliwskich w Meinersen i Hillersee , koncert podczas „Zielonego wieczoru” zorganizowanego 

z okazji jubileuszu 50 – lecia zespołu z Hillersee. Ponadto zespół uczestniczył w zwiedzaniu 

muzeum młynów, centrum wydry, zakładów produkcyjnych VW. 

W listopadzie 2011 roku miała miejsce rewizyta trębaczy z Gifhorn, podczas której odbył się 

wspólny koncert zespołów ze Złotowa i Gifhorn, a także – co wynikało z ustaleń poczynionych 

podczas wizyty w Niemczech – odsłonięcie obelisku (pamiątkowego kamienia) 

upamiętniającego dotychczasową współpracę. 

 

Wizyta w partnerskim Powiecie Gifhorn. 

W dniach 3-5 czerwca delegacja samorządu Powiatu Złotowskiego i Miasta Złotowa 

gościła w partnerskim powiecie Gifhorn w Dolnej Saksoni w Niemczech. Powiat Złotowski 

reprezentowali: Starosta Złotowski - Ryszard Goławski, Dyrektor Wydziału Promocji 

i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Złotowie - Przemysław Maliszewski, Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Złotowie - Stanisław Pikulik, radna - Mariola Wegner oraz Jan Tuschik 

z Lipki. Delegacja została zaproszona na uroczyste posiedzenie Stowarzyszenia Heimatskreis 

Flatow. Historia stowarzyszenia rozpoczyna się tuż po II Wojnie Światowej, kiedy to niemieccy 

mieszkańcy powiatu złotowskiego wyemigrowali do zachodnich Niemiec. Część z nich trafiła 

do Gifhorn, gdzie postanowiono zainicjować powstanie związku skupiającego dawnych 

mieszkańców ziemi złotowskiej. Delegacja złotowska uczestniczyła w oficjalnej uroczystości 

poświęconej Stowarzyszeniu Heimatskreis Flatow, podczas których obie strony spotkania - 

polska i niemiecka wygłosiły przemówienia dotyczące programu dalszej, ścisłej współpracy. 

Stronę niemiecką reprezentowała pani Marion Lau 0- Starosta Powiatu Gifhorn, oraz Burmistrz 

Miasta Gifhorn - Manfred Birth. Starosta - Ryszard Goławski podczas wystąpienia przypomniał 

kierunki rozszerzania dalszej współpracy oraz mocne więzi łączące powiat złotowski 

z powiatem Gifhorn, kiedy to w kwietniu 2003 roku podpisano oficjalne porozumienie 

partnerskie. Starosta nawiązał również do spotkań młodzieży złotowskich szkół z ich 

niemieckimi rówieśnikami oraz podziękował inicjatorom wieloletniej współpracy polsko-

niemieckiej. Zaznaczył, iż jest to dobry fundament dla rozwijania dalszego partnerstwa. 

Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami porozumienia współpraca rozwija się m.in. na 

płaszczyźnie promocji regionalnej, wymiany młodzieży oraz nawiązywania kontaktów 

gospodarczych. Szczególnie ważne są także inicjatywy w nawiązaniu prywatnych kontaktów. 

Wspólne funkcjonowanie we wspólnocie europejskiej wymaga nawiązywania i pogłębiania 

kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz jest szansą na rozwój regionalny i zacieśnienie 

kontaktów międzyludzkich. Kolejnym punktem pobytu w Gifhorn był udział delegacji 

złotowskiej w odwiedzeniu Izby Pamięci (Heimatstube) dawnego powiatu złotowskiego, gdzie 
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zgromadzono szereg pamiątek, m.in. fotografii, pocztówek, portretów i makiet budowli. 

Zwiedzano także Muzeum Wiatraków i Młynów w Gifhorn, które prowadzi Horst Wrobel. Ten 

bardzo bogaty i ciekawy zbiór obejmuje rekonstrukcje wiatraków z różnych regionów świata. 

W programie wizyty warto także wspomnieć wizytę w biogazowni i nowoczesnym 

gospodarstwie rolnym. Ze strony niemieckiej, bardzo zadowolonej z wizyty gości padły 

zapewnienia zorganizowania wkrótce kolejnych polsko-niemieckich spotkań, które odbywają 

się na wielu płaszczyznach. Każda wizyta i współpraca między partnerskimi powiatami jest 

cenna i ważna, a samorząd powiatu złotowskiego wspiera podtrzymywanie kontaktów oraz 

dobre relacje między zaprzyjaźnionymi stronami.  

 

II. WSPÓŁPRACA PARTNERSKA Z POWIATEM JAMPOL NA UKRAINIE 

 

Powiat Złotowski gościł delegację ukraińską z Powiatu Jampol. 

W dniach 14 – 15 maja na zaproszenie władz Powiatu Złotowskiego, delegacja Powiatu 

Jampolskiego na Ukrainie odwiedziła Ziemię Złotowską. Wizyta zbiegła się jednocześnie 

z Międzynarodowymi Targami Agroturystycznymi, w których goście mieli okazję uczestniczyć. 

Kolejne już spotkanie jest efektem podpisanej w 2009 roku oficjalnej umowy partnerskiej. 

Stronę ukraińską reprezentowali: Wołodymir Wołoszyn - Starosta Powiatu Jampol oraz 

samorządowcy i dyrektorzy tamtejszych instytucji. Goście wizytę rozpoczęli od złożenia 

wiązanek kwiatów na Cmentarzu Wojennym w Złotowie, gdzie pochowano także żołnierzy 

ukraińskich. Uczestnicy delegacji zza wschodniej granicy byli pod dużym wrażeniem, tego co 

zobaczyli i postępów jakie dokonały się w Polsce i podziękowali za miłe i serdeczne przyjęcie 

ze strony władz naszego powiatu. Osobnym punktem w programie wizyty było spotkanie 

w Nadleśnictwie Złotów, gdzie goście z Ukrainy mieli okazję m.in. zwiedzić Park Zwierzyniec 

i obejrzeć "Zieloną klasę". Podczas spotkania, w którym uczestniczyli ze strony Powiatu 

Złotowskiego Starosta - Ryszard Goławski, Wicestarosta - Tomasz Fidler i Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Złotów - Ryszard Standio, rozmawiano i wymieniano doświadczenia m.in. na 

temat: organizacji i zarządzania Lasami Państwowymi i prywatnymi, łowiectwa, rolnictwa czy 

też przedsięwzięć ekologicznych. Powiat Złotowski chce podzielić się swoimi doświadczeniami 

i przekazać obraz jego rozwoju i postępu jaki się dokonał w wielu dziedzinach. Starosta 

Wołoszyn w swoim wystąpieniu podziękował za bardzo serdeczne przyjęcie i powiedział, że 

mimo znacznych odległości dzielących obydwa partnerskie powiaty chętnie tu przyjeżdża 

i może się wiele nauczyć, zapoznać się z wieloma rozwiązaniami w zarządzaniu powiatem 

i jego funkcjonowaniu. Dodał, że jak mówi się na Ukrainie, iż należy uczyć się od innych, ale 

dbać przy tym o zachowanie własnych tradycji. Starosta Jampolski przekazał władzom Powiatu 

Złotowskiego zaproszenie do złożenia wizyty na Ukrainie w związku z obchodami 20 rocznicy 

odzyskania niepodległości.  

 

 Wizyta na Ukrainie 21-28 sierpnia. 

W związku z zaproszeniem, które Starosta Jampolski przekazał władzom Powiatu 

Złotowskiego do złożenia wizyty na Ukrainie w związku z obchodami 20 rocznicy odzyskania 

niepodległości, delegacja złotowska gościła na Ukrainie w dniach 21-28 sierpnia. Skład 

delegacji złotowskiej stanowili: Przemysław Maliszewski – Dyrektor Wydziału Promocji 
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i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Złotowie, Mirosław Mincewicz – Dyrektor Audytu 

Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Złotowie, Ryszard Sikora – radny Powiatu 

Złotowskiego oraz Kazimierz Bieluszko – radny Powiatu Złotowskiego. Delegacja złotowska 

brała udział w oficjalnej uroczystości obchodów 20 rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Ukrainę. Po oficjalnej części goście zwiedzili gospodarstwo rolne w stolicy regionu w Winnicy. 

Była to kolejna wizyta, która przyczyniła się do dalszego dobrego rozwoju wzajemnych 

stosunków oraz do kontynuowania partnerskiej współpracy w duchu zrozumienia i budowania 

dalszych dobrych obustronnych stosunków. 

 

Niestety, pomimo poczynionych starań, dotychczas nie udało się nawiązać szerszej 

współpracy pomiędzy powiatami, w tym w szczególności w zakresie wymiany i współpracy 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, czy też współpracy gospodarczej. Stan ten spowodowany 

jest znaczną odległością dzielącą oba powiaty, a w konsekwencji znacznymi kosztami dojazdu. 

 

III. WSPÓŁPRACA PARTNERSKA Z POWIATEM ODENWALD W NIEMCZECH 

 

Nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Złotowskim a Powiatem 

Odenwald w Niemczech. 

W dniu 15 marca 2011 r. Starosta Złotowski - Ryszard Goławski wystosował pismo do 

Starosty Powiatu Odenwald z landu Hesja - Dietricha Küblera, w którym wyraził poparcie dla 

nawiązania długookresowych, wzajemnych kontaktów, które stałyby się wkrótce podstawą do 

realizacji szczegółowych zadań związanych ze współpracą. W odpowiedzi na pismo delegacja 

Powiatu Złotowskiego otrzymała zaproszenie do złożenia wizyty dniach 10 – 13 lipca 2011 

w powiecie Odenwald. Podczas wizyty w Niemczech zostały przeprowadzone rozmowy 

w sprawie zasad wymiany informacji oraz określenia kierunków dalszej współpracy. Delegacja 

zapoznała się m.in. z funkcjonowaniem i strukturą administracji publicznej, instytucji, służb 

i jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych. Wymieniano wzajemnie poglądy 

na temat charakterystyki społeczno–gospodarczej obydwu powiatów. Strona niemiecka została 

zaproszona do złożona wizyty w Powiecie Złotowskim.  

 

Wizyta delegacji z zaprzyjaźnionego niemieckiego Powiatu Odenwald. 

Kolejnym, ważnym wydarzeniem było złożenie wizyty w Powiecie Złotowskim w dniach 

11-12 listopada 2011 przez delegację zaprzyjaźnionego niemieckiego powiatu Odenwald. 

Stronę niemiecką reprezentowali: Starosta - Dietrich Kübler, Przewodniczący Rady Powiatu- 

Rüdiger Holschuh oraz pracownicy tamtejszego Starostwa- Eva Eisenhauer i Bernd Pfau. 

Goście wizytę rozpoczęli podczas Narodowego Święta Niepodległości od złożenia wiązanek 

kwiatów pod popiersiem Ignacego Paderewskiego w Złotowie, a następnie uczestniczyli w 

spotkaniu okolicznościowym w ZCAS. Wicestarosta - Tomasz Fidler witając delegację 

podkreślił znaczenie tej wizyty w tak szczególnie ważnym dniu dla Polaków oraz zaznaczył, że 

jest to dobry fundament i  krok ku realizacji integracji europejskiej, odbywającej się również na 

poziomie lokalnym. Kolejna część spotkania miała miejsce w Starostwie Powiatowym w 

Złotowie, gdzie wspólnie omawiano możliwości nawiązania formalnej, zagranicznej 

współpracy. Wicestarosta w trakcie omawiania działalności samorządu powiatowego oraz 
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jednostek i poszczególnych instytucji, zaakcentował potrzebę nawiązania kontaktów przez 

młodzież oraz możliwość realizowania wspólnych projektów europejskich. Obydwie strony 

pozytywnie odniosły się do nawiązania formalnej współpracy. Jednocześnie pierwszym ku temu 

etapem będzie uzgodnienie do końca 2011 roku projektu umowy partnerskiej oraz programu 

kolejnej wizyty roboczej.  Ponadto w programie wizyty gości z Niemiec znalazło się m.in. 

zapoznanie się z działalnością Szpitala Powiatowego w Złotowie i Zespołu Szkół Spożywczych 

w Krajence, zwiedzanie zabytków Złotowa i spotkanie w „Zielonej Klasie” Nadleśnictwa 

Złotów. Na spotkaniu podsumowującym wizytę, goście z Powiatu Odenwald wyrazili 

zadowolenie z możliwości pobytu w powiecie złotowskim. Nie ukrywali bardzo pozytywnych 

odniesionych wrażeń. Szczególnie podkreślona została możliwa, realna współpraca na 

płaszczyźnie oświaty, kultury, wymiany młodzieży, a także wymiany doświadczeń w zakresie 

wspólnych przedsięwzięć opartych między innymi na refundacjach z Unii Europejskiej. Władze 

obydwu powiatów: Złotowskiego i Odenwald były zgodne co do tego, że współpraca będzie się 

rozwijać, im więcej przedstawicieli samorządów oraz indywidualnych osób będzie się ze sobą 

kontaktować i przyjaźnić.  15 listopada 2011 r. do Starosty Złotowskiego wpłynęło pismo z 

Powiatu Odenwald, w którym strona niemiecka serdecznie podziękowała za zaproszenie i 

przyjacielskie przyjęcie oraz wyraziła przekonanie, że wspólne projekty będą się pomyślnie 

rozwijać, co będzie dobrym przykładem tworzenia wspólnej Europy. 

 

 

IS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


