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I N F O R M A C J A P R A S O W A NR 11/2017 

20 września 2017 r.  

 

Ostróg - nowe miasto partnerskie Gniewu!  
 
Ostróg to ukraińskie miasto, które już w 2011 rozpoczęło współpracę z Gniewem. Teraz przyszedł czas 
na zaciśniecie więzi. W najbliższą sobotę, 23 września o godzinie 10.00 za zamku w Gniewie podpisana 
zostanie umowa partnerska pomiędzy samorządami. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów na 
to wydarzenie. 
 
Ostróg leży w zachodniej części Ukrainy, w obwodzie rówieńskim, w odległości ok. 250 km od granicy z 
Polską. Zamieszkuje go około 18.800 mieszkańców, z czego 4000 osób stanowią studenci Uniwersytetu 
Ostrogskiego. Jest to miasto stosunkowo niewielkie, jednak dzięki uczelni stał się ważnym ośrodkiem 
edukacyjnym i kulturalnym zachodniej części Ukrainy. Ostróg od lat współpracuje z Polską. Ma już dwa 
zaprzyjaźnione miasta: Bieruń i Sandomierz, a od soboty będzie to także Gniew. 
 
Zgodnie z podpisywanym porozumieniem:  
 
- strony będą wspierać zaangażowanie i partycypację mieszkańców obu miast reprezentujących 
różnorodne środowiska, organizacje pozarządowe, sektor prywatny, szkoły, uczelnie wyższe, środowiska 
artystyczne oraz samorządy gospodarcze i ich członków. Współpraca będzie się odbywać w oparciu o 
stosunki dwustronne, 
- strony będą sprzyjać rozwojowi korzystnej współpracy w dziedzinie gospodarki, poprzez rozszerzanie 
kontaktów i wymianę doświadczeń w dziedzinie eksploatacji portów między odpowiednimi 
przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami, 
- strony będą wspierać współpracę kulturalną między miastami, realizowaną głównie w ramach dużych 
imprez miejskich, a także promocję wydarzeń kulturalnych w mediach lokalnych, 
- strony będą wspierać współpracę naukową między uczelniami wyższymi obu miast, poprzez organizację 
wspólnych konferencji i seminariów oraz wymianę uczniów. 
 
Uroczyste podpisanie umowy odbędzie się o godz. 10.00 w Sali św. Jerzego na Zamku w Gniewie w sobotę, 
23 września.  
 
 
 
Osoba do kontaktu: Agnieszka Świercz-Hyska, tel. 507 125 558 


