Europa dla
obywateli
Projekt „20 lat współpracy samorządów z Wielkopolski i Bretanii –
przyszłość partnerstwa” został sfinansowany przez Unię Europejską
w ramach programu „Europa dla obywateli”
Dotyczy działania 1, poddziałania 1.1
„Spotkania mieszkańców miast partnerskich”
Udział: projekt umożliwił spotkanie ponad 240 obywateli, z których 2 pochodziło z Betton (Francja),
3 z Châteaugiron. (Francja), 3 z La Guerche–de–Bretagne (Francja), 5 z Luitré (Francja),
3 z Maure–de–Bretagne (Francja), 1 z Montfort (Francja), 3 z Rennes (Francja), 5 z Canton de Retiers (Francja),
5 z St Brice–en–Coglès (Francja), 2 z Vitré (Francja), 2 ze Stowarzyszenia Bretagne Pologne (Francja),
6 z Rady Regionalnej Bretanii (Francja), 1 z Mittenwalde (Niemcy), 1 z Golßen (Niemcy), 1 z Luckau (Niemcy),
1 z Burg (Niemcy), 4 z Lübben (Niemcy), 2 z Königs Wusterhausen (Niemcy), 2 z Winnicy (Ukraina),
36 z Dopiewa (Polska), 62 z Grodziska Wielkopolskiego (Polska), 3 z Książa Wielkopolskiego (Polska),
4 z Lwówka (Polska), 2 z Mieściska (Polska), 4 z Pobiedzisk (Polska), 11 z Poznania (Polska),
2 z Przygodzic (Polska), 1 z Puszczykowa (Polska), 4 ze Środy Wielkopolskiej (Polska), 36 z Tarnowa
Podgórnego (Polska), 7 z Wierzbinka (Polska), 5 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego (Polska), 4 z Domu Bretanii (Polska), 7 z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia
i Studiów Samorządowych i inni.
Podana powyżej łączna liczba obywateli nie uwzględnia osób, które uczestniczyły w otwartej dla zewnętrznych
gości konferencji, ale nie były bezpośrednio zaproszone; nie uwzględnia osób zaangażowanych w trakcie realizacji
indywidualnych programów w czasie pobytu delegacji zagranicznych w wielkopolskich gminach partnerskich (od
18/09/2013 do 22/09/2013), uwzględnia natomiast szacunkowo liczbę uczestników imprezy integracyjnej „Dzień
Strażaka” (21/09/2013).
Miejsce/Daty: spotkania odbywały się w Tarnowie Podgórnym (Polska) w dniach od 15/09/2013 do 18/09/2013,
w Kleczewie i w Kłodawie (Polska) w dniu 16/09/2013, w Grodzisku Wielkopolskim, Dopiewie, Książu
Wielkopolskim, Mieścisku, Pobiedziskach, Poznaniu, Przygodzicach, Puszczykowie, Środzie Wielkopolskiej
i Wierzbinku (Polska) w dniach od 18/09/2013 do 22/09/2013.
Krótki opis:
Dzień 15/09/2013 – poświęcono na przyjazd i zakwaterowanie delegacji oraz na wręczenie im niezbędnych
materiałów oraz szczegółowe zapoznanie z programem wydarzenia.
Dzień 16/09/2013 – poświęcono na zaprezentowanie uczestnikom aktualnie eksploatowanych obszarów kopalni
odkrywkowej w Kleczewie oraz efektów odzyskiwania i ponownego zagospodarowania terenów pokopalnianych
(projekt "Rewitalizacja terenów pogórniczych wokół jeziora w gminie Kleczew"); jak również zaprezentowanie
uczestnikom największej czynnej kopalni soli w Polsce będącej równocześnie najgłębszą na świecie podziemną
trasą turystyczną.
Dzień 17/09/2013 – poświęcono na warsztaty pn. „Wzorcowe modele współpracy samorządów”, gdzie
w 4 grupach uczestnicy z Francji, Niemiec, Polski i Ukrainy pracowali nad udoskonaleniem modeli współpracy
międzynarodowej samorządów. Tego dnia zaprezentowano uczestnikom osiągnięcia w zakresie rozwoju
gospodarczego gminy Tarnowo Podgórne, wybranej na najlepszą gminę wiejską w Polsce w 2013 roku.
Wieczorem natomiast odbyła się uroczysta kolacja pod hasłem "Tradycyjna kuchnia naszym bogactwem"
z akcentami kulinarnymi uczestniczących w projekcie krajów.

Dzień 18/09/2013 – poświęcono na przeprowadzenie konferencji pn. „Współpraca partnerska samorządów,
a przyszłość UE”. Na konferencji swoje prelekcje na temat przyszłości współpracy partnerskiej samorządów
wygłosili wybrani przedstawiciele każdego z uczestniczących krajów. Następnie wybranym samorządom
i instytucjom wręczono Medale św. Iwona za przyczynienie się w sposób szczególny do nawiązania, pogłębienia
i utrwalenia współpracy polsko –francuskiej. Kolejnym elementem konferencji był wykład prof. Podemskiego
poruszający tematy współpracy partnerskiej gmin, powiatów i regionów w UE. Na zakończenie zaprezentowano
kluczowe wnioski z odbytych dzień wcześniej warsztatów. Po konferencji delegacje z Bretanii wyjechały do swoich
gmin partnerskich, natomiast delegacje niemiecka i ukraińska zakończyły udział w projekcie.
Dzień 19/09/2013, 20/09/2013 oraz 21/09/2013 – poświęcono na realizację indywidualnych programów
przygotowanych przez miasta i gminy partnerskie. W tym czasie uczestnicy mieli okazję do wypracowania
ramowych planów/propozycji współpracy na najbliższe lata, korzystając z wiedzy wyniesionej z warsztatów
i konferencji; poznania walorów wielkopolskich gmin oraz integracji z mieszkańcami.
Wybrane elementy indywidualnych programów:
Dopiewo – St Brice–en–Coglès
Spotkania robocze w Urzędzie Gminy Dopiewo, prezentacja walorów regionu – Szreniawa, Poznań; piknik
integracyjny z mieszkańcami gminy w Żarnowcu, objazdowe zapoznanie gości z wybranymi obiektami gminy
Dopiewo, uroczysta kolacja podsumowująca dotychczasową współpracę gmin, spotkania branżowe wg obszarów
współpracy (m.in. kultura, oświata, samorząd), wizyta w operze i pożegnalna kolacja.
Grodzisk Wielkopolski – Betton
Spotkania robocze w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, omówienie kierunków współpracy na kolejne
lata z uwzględnieniem i większym zaangażowaniem młodych ludzi, skonkretyzowanie planów w zakresie wymiany
szkół, spotkania integracyjne z mieszkańcami, zwiedzanie Grodziska Wielkopolskiego oraz Poznania.
Książ Wielkopolski – La Guerche–de–Bretagne
Spotkania robocze w Urzędzie Miejskim w Książu Wielkopolskim, zapoznanie się z podstawami funkcjonowania
samorządu w Polsce, wizyty w przedszkolu w Książu Wielkopolskim oraz niepublicznych szkołach
w Włościejewicach i Chrząstowie, na Starym Rynku w Poznaniu, zwiedzanie jednej z największych bazylik na
świecie – Lichenia, impreza pn. „Warto nad Wartę”, omówienie kierunków dalszej współpracy, w tym możliwości jej
rozszerzenia o kolejnych partnerów z UE i reszty Europy.
Mieścisko – Canton de Retiers
Spotkania robocze w Urzędzie Gminy w Mieścisku, spotkania integracyjne z mieszkańcami gminy, prezentacja
walorów regionu –m.in. Czerniejewo, Łysy Młyn, Mieścisko, Tarnowo Pałuckie, Wągrowiec, udział w koncercie
w szkole muzycznej w Wągrowcu, pożegnalna kolacja z udziałem mieszkańców i osób zaangażowanych we
współpracę zagraniczną gminy Mieścisko.
Pobiedziska – Montfort
Spotkania robocze w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach poświęcone omówieniu realizacji wspólnych
projektów, m. in. przez młodzież szkolną, podpisanie Karty Trójstronnego Partnerstwa w styczniu 2014 r. oraz
propozycje nawiązania współpracy na płaszczyźnie organizacji pozarządowych.
Poznań – Rennes
Spotkania robocze w Urzędzie Miasta Poznania w sprawie projektu "Spotkań młodych europejskich rodzin"
w ramach współpracy Rennes z Erlangen, Exeter, Brnem i Poznaniem, spotkanie w I Liceum Ogólnokształcącym,
gdzie rozmawiano o projektach wymian, spotkanie z Konsulem Honorowym Francji oraz zwiedzanie browarów
Lecha.
Przygodzice – Luitré
Spotkania robocze w Urzędzie Gminy Przygodzice, wspólna debata na temat przyszłości partnerstwa z udziałem
radnych gminy Przygodzice, kolacja podsumowująca dotychczasową współpracę, prezentacja wybranych
obiektów z terenu gminy Przygodzice, zawody wędkarskie, uroczystość gminna wręczania stypendiów naukowych
i sportowych, udział we wspólnym polsko – francusko – ukraińskim wieczorze muzycznym w ramach
międzynarodowego festiwalu „Chopin w barwach jesieni” w Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.

Puszczykowo – Châteaugiron
Spotkania robocze w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, gdzie omówiono priorytety dalszej współpracy pomiędzy
gminami; prezentacja nowego Rynku, zmodernizowanego szpitala, wybranych ulic miasta, prezentacja osiągnięć
Domu Pomocy Maltańskiej, prezentacja obiektów Spalarnii i Hotelarnii jako przykładu obiektów zrewitalizowanych
o funkcji rekreacyjno –wypoczynkowe, zwiedzanie Skansenu filmowego Soplicowo w Cichowie, zwiedzanie
Klasztoru Opactwa Benedyktynów w Lubiniu.
Środa Wielkopolska – Vitré
Spotkania robocze w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej, seminarium poświęcone przyszłościowej
współpracy, utworzeniu komitetu współpracy; omówienie wniosków płynących z warsztatów i konferencji, ustalenie
planu realizacji projektów młodzieżowych; prezentacja walorów regionu – m.in. Koszuty, Giecz, Poznań oraz
Środa Wielkopolska.
Wierzbinek – Maure–de–Bretagne
Spotkania robocze w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, rozmowy na temat rozwijania i rozszerzania dotychczasowej
współpracy, zwiedzanie stolicy Wielkopolski, Muzeum Okręgowego w Koninie, konińskiej Starówki, uczestnictwo
w jubileuszu 50 –lecia pożycia małżeńskiego.
Dzień 21/09/2013 – poświęcono na imprezę integracyjną pod hasłem „Dzień Strażaka”, która odbyła się
w Grodzisku Wielkopolskim. Uczestnicy mieli okazję do podziwiania zawodów i pokazów strażackich. Mogli
również spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku i KBKS. Impreza była jednocześnie zakończeniem projektu
i okazją do pożegnania delegacji bretońskiej.
Dzień 22/09/2013 – poświęcono na powrót delegacji bretońskiej do Francji.

