
Herman Haisch  

Był i jest wielkim orędownikiem współpracy pomiędzy Powiatem Gostyńskim a Powiatem 

Unterallgäu. Od pierwszego spotkania aktywnie wspiera wszelkie kontakty i każdą wymianę 

pomiędzy przedstawicielami obu powiatów. Jesienią 2001 r. bardzo szybko podjął inicjatywę 

Starosty Gostyńskiego dotyczącą podpisania „Wspólnego oświadczenia o przyjaznej współpracy 

pomiędzy Powiatem Unterallgäu a Powiatem Gostyńskim” (21.11.2001 r.). Starosta Haisch chętnie 

zapraszał przedstawicieli administracji i władz samorządu Powiatu Gostyńskiego dzieląc się 

kilkudziesięcioletnimi doświadczeniami samorządu niemieckiego. 

Rok 2000 – 10 - dniowy staż Naczelnika Wydziału Komunikacji, Promocji, Rozwoju i Spraw 

Obywatelskich w Starostwie Powiatowym Unterallgäu. 

Rok 2002 - kilkudniowy pobyt grupy 16 radnych Rady Powiatu Gostyńskiego w Powiecie 

Unterallgäu (wymiana doświadczeń w obszarze administracji i rolnictwa). 3 miesięczny staż 

pracownika Biura Promocji w Starostwie Powiatowym Unterallgäu w ramach „Programu 

Stypendialnego dla Młodych Kadr Kierowniczych z Krajów Europy Środkowej i Wschodniej 

organizowanego przez Fundację Boscha. 

Rok 2003 - Kilkudniowy pobyt w Powiecie Unterallgäu przedstawicieli samorządu Powiatu 

Gostyńskiego i Gminy Gostyń. Wymiana doświadczeń dotyczących ochrony środowiska. 

Rok 2004 - 3 dniowa robocza wizyta przedstawicieli Wydziału Komunikacji z Gostynia  

w Wydziale Komunikacji w Unterallgäu. 

Rok 2005 – 3 dniowy pobyt delegacji (przedstawiciele oświaty, opieki społecznej  

i zdrowotnej) z Powiatu Gostyńskiego. 

Współpraca w obszarze turystyki i kultury, to również w dużej mierze zasługa Starosty Haischa. W 

maju 2004 r. osoby przez niego delegowane były prelegentami i mocnymi punktami na 

Międzynarodowej Konferencji Turystycznej organizowanej przez Związek Gmin Turystycznych 

„Wielkopolska Gościnna” w Gostyniu. Wystawa prac gostyńskich malarzy, która będzie trwać w 

lipcu i sierpniu 2006 r. w Foyer Starostwa Powiatowego Unterallgäu, to również duży wkład osoby 

kierującej Powiatem Unterallgäu. Najbardziej wymierne korzyści wynikające ze współpracy 

pomiędzy naszymi powiatami są widoczne w partnerstwie szkół średnich. Dzięki wsparciu Starosty 

Haicha około 800 absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu odbyło roczne praktyki w 

gospodarstwach rolnych w Bawarii. To Starosta Haisch zaangażował swój autorytet, aby znaleźć 

godnego partnera dla Gostyńskiego Liceum. Pierwsze kontakty pomiędzy Gimnazjum w Türkheim 

a szkołą gostyńską miały miejsce w roku 2001. Od tego czasu trwa bardzo intensywna współpraca 

pomiędzy tymi szkołami. To dzięki temu partnerstwu bardzo wielu młodych Niemców i Polaków 

miało i ma możliwość poznawać swoich sąsiadów, ich kulturę, tradycje i obyczaje. W roku 2005 Dr. 

Hermann Haisch pomógł znaleźć partnera Zespołowi Szkół Ogólnokształcących  

i zawodowych w Krobi. W tym samym roku w Krobi gościli przedstawiciele Zespołu Szkół 

Zawodowych z Bad Wörishofen a w czerwcu 2006 kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży z 

krobskiej szkoły odwiedziła swojego partnera w Bawarii. 

 
 


