Powiat Unterallgäu
21.11.2001 r. Starosta Powiatu Unterallgäu - dr Hermann Haisch i Starosta Powiatu
Gostyńskiego - Andrzej Pospieszyński podpisali Porozumienie o wzajemnej współpracy
pomiędzy powiatami. Dzisiaj, z perspektywy minionych 13 lat należy stwierdzić, że
partnerstwo to przełożyło się na żywą, aktywną współpracę pomiędzy różnymi środowiskami
obu powiatów. Fundamentem tej współpracy jest młodzież. Najpierw, w roku 2002,
gostyńskie liceum nawiązało kontakty z gimnazjum w Turkheim, a dwa lata później Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi znalazł swojego partnera w Zespole Szkół
Zawodowych w Bod Wörishofen. Te przyjaźnie są utrzymywane i rozwijane do dziś, o czym
wymownie świadczy fakt, iż ponad 620 młodych Niemców i Polaków miało możliwość
odwiedzić kraj swojego sąsiada. Celem wymian jest motywowanie naszych uczniów do nauki
języka niemieckiego poprzez bezpośredni kontakt z ich niemieckimi rówieśnikami,
zapoznanie się z systemem szkolnictwa i sposobami nauczania w obydwu krajach,
integracja grup młodzieżowych, przezwyciężenie wzajemnych uprzedzeń i poznanie
kraju sąsiada. Podczas wymian młodzieży zostało zrealizowanych wiele wspólnych
projektów z dużym zaangażowaniem młodzieży i nauczycieli partnerskich szkół. Od wielu lat
widoczna jest również aktywność w obszarze kultury. W 2006 r. dwoje artystów malarzy z
naszego powiatu prezentowało swoje dzieła na wystawie w Starostwie Powiatowym w
Unterallgäu. W roku 2009 i 2012 ok. 40-osobowa grupa młodzieży zrzeszona w Gostyńskim
Towarzystwie Historycznym reprezentowała nasz powiat podczas historycznego święta
„Frundsbergfest" w stolicy partnerskiego powiatu. W roku 2011 gościliśmy ponad 30osobową orkiestrę z Hausen, która podczas weekendowego pobytu wystąpiła w kilku
miejscach naszego regionu. Wizyta ta zaowocowała zaproszeniem gostyńskiej orkiestry
do Niemiec. Na początku maja bieżącego roku ponad 50-osobowa grupa muzyków i
mażoretek, skupiona wokół Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Gostyń, gościła w Bawarii, gdzie
podczas dwóch występów podbiła serca mieszkańców Unterallgäu. W roku 2013 w naszym
powiecie gościł chór z Ottobeuren, który koncertował z miejscowymi chórami w Pępowie i
Krobi. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w Starostwie Powiatowym w Unterallgäu na
praktykach i stażach przebywało wielu byłych i obecnych pracowników naszego urzędu, w
tym obecny starosta Robert Marcinkowski. Następuje także wymiana doświadczeń między
urzędami i pracownikami. Szukamy najlepszych rozwiązań w poszczególnych sferach
działalności obu powiatów (służba zdrowia, pomoc społeczna, edukacja), niektóre z nich
wdrożyliśmy w naszym starostwie (np. obsługa klienta w Wydziale Komunikacji).
Współpraca pomiędzy naszymi powiatami objęła również wymianę doświadczeń pomiędzy
Lokalnymi Grupami Działania „Aktywne Unterallgäu" i „Gościnna Wielkopolska". Dotyczyła
ona wspierania turystyki na obszarze działania obu organizacji. Powiat Unterallgäu to również
region o wysokiej kulturze rolnej. Pierwsze kontakty naszych rolników z rolnikami w Bawarii
miały już miejsce na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. Na przestrzeni kilkunastu lat
kilkuset młodych rolników, uczniów bądź absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w
Grabonogu odbywało roczne staże w gospodarstwach rolnych w Bawarii. Hans Kölbl
(wieloletni radny Powiatu Unterallgäu i szef Związku Rolników Bawarskich) i Stanisław
Sroka (wieloletni dyrektor ZSZ w Grabonogu) to osoby, które przez wiele lat
koordynowały współpracę młodych rolników oraz doprowadziły do podpisania umowy
partnerskiej pomiędzy powiatami. Obydwaj jako pierwsi zostali wyróżnieni tytułem
„Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego". W roku 2006 wyróżniony został przez Radę Powiatu
Gostyńskiego tym samym tytułem starosta Hermann Haisch, który ze strony niemieckiej
podpisał umowę o współpracy i przez pierwsze 6 lat aktywnie ją wspierał. Tytuł „Zasłużony
dla Powiatu Gostyńskiego" będzie wyróżnieniem dla wielu osób z Powiatu Unterallgäu,

którzy aktywnie włączyli się w realizację różnych przedsięwzięć w minionych latach, a także
dla starosty Hansa Joachima Weirathera , który od początku pełnienia swojej misji z wielkim
sercem i determinacją wspiera tę współpracę. Nominacja ta będzie także dowodem uznania
dla Engelberta Degenharta i Erwina Marshalla. Są to urzędnicy Starostwa Powiatu
Unterallgäu, których znają wszyscy uczestnicy wymian ze strony naszego powiatu .

