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 Cele współpracy 

Zjednoczenie Europy jest procesem integracyjnym  

w skali globalnej, jednak prawdziwe zjednoczenie 

Europy dokonuje się przede wszystkim na poziomie 

społeczności lokalnych. Głównym aspektem 

partnerskiej współpracy mieszkańców jest wzajemne 

zrozumienie i budowanie podstaw tego zrozumienia 

poprzez wspólne inicjatywy takie jak wymiany 

mieszkańców, wymiany młodzieży, przedsięwzięcia 

kulturalne, sportowe czy gospodarcze. To dzielenie  

się swoim dorobkiem i doświadczeniem jest gwarancją, 

że integracja europejska będzie oparta nie tylko  

na decyzjach gremiów politycznych i rządów, ale 

głównie na porozumieniu, współpracy i autentycznych 

więziach pomiędzy mieszkańcami poszczególnych 

miast.  



NORDHORN (NIEMCY)–  partner od 19.06.1995 r. 

liczba ludności: ok. 53.000 



NORDHORN (NIEMCY) 

Nordhorn jest największym miastem Hrabstwa 

Bentheim. Jego historia liczy już 625 lata. 

Nordhorn jest najbardziej wysuniętym punktem 

płn.-zach. Niemiec. Jako brama do Holandii jest 

międzynarodowym miastem zakupów i aktywnego 

wypoczynku. Centrum tworzy wyspę otoczoną 

rzeką Vechte, dlatego też Nordhorn nazywane jest 

„Miastem Wody”. Kanały i rzeki są rajem dla 

kajakarzy i rowerzystów wodnych. Jezioro Vechte 

z kolei stoi otworem dla wioślarzy, żeglarzy              

i surfingu.  



TROKI (LITWA) – partner od 06.06.1997 r. 

liczba ludności: ok. 8.000 



Troki to miasto położone wśród lasów i jezior                  

w odległości 28 km na zachód od Wilna. Jest to 

dawna stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, 

gdzie rezydowali książęta: Giedymin, Kiejstut                

i Witold. Największą atrakcją turystyczną Trok 

jest zamek z przełomu XIV i XV wieku, 

postawiony przez księcia Witolda na Wyspie 

Zamkowej na jeziorze Galwa. Dzisiejsze Troki 

stawiają na turystykę i rekreację, zapraszając    

do odwiedzin zamku książęcego, ale także               

do aktywnego wypoczynku.  

TROKI (LITWA) 



SÖLVESBORG  (SZWECJA) – partner od 02.06.1999 r. 

liczba ludności: ok. 16.000 



SÖLVESBORG  (SZWECJA) 

Sölvesborg to nowoczesne miasto z długą 

historią, którego początki sięgają roku 1445. 

Zostało wzniesione w cieniu warowni, a plan 

urzekających wąskich uliczek pochodzi jeszcze 

ze średniowiecza. Wzdłuż nich rozciągają się 

małe gościnne sklepiki i liczne kawiarenki. 

Obecnie Sölvesborg jest oryginalnym 

miasteczkiem, gdzie w atrakcyjny sposób 

połączono „stare” z „nowym”. Wokół miasta 

rozciągają się urokliwe wioski rybackie, 

malownicze plaże oraz rezerwaty przyrody.                

No i oczywiście Hanö – urocza mała wyspa               

w pobliżu wybrzeża Sölvesborga.  



MARGNY LES COMPIEGNE (FRANCJA) 

partner od 22.07.2004 r. 

liczba ludności: ok. 7.700 



Margny-lès-Compiègne to miejscowość                 

we Francji, w regionie Pikardia, położona ok. 

70 km od Paryża. To urocze, pełne kwiatów                

i przyjaznych ludzi miasteczko, położone jest 

w bezpośrednim sąsiedztwie większego 

Compiègne, na obszarze związanym                

z wieloma przełomowymi wydarzeniami                  

w historii Francji i całej Europy. Margany 

stanowi znakomity punkt wypadowy dla 

wielbicieli historii i architektury – zaledwie          

w godzinę drogi stąd powita nas widok 

paryskiej wieży Eiffel’a. 

MARGNY LES COMPIEGNE (FRANCJA) 



MONHEIM AM RHEIN (NIEMCY)  

partner 04.06.2005 r. 

liczba ludności: ok. 44.000 



Monheim am Rhein, położony na prawym 

brzegu Renu pomiędzy Leverkusen                               

a Dusseldorfem, może poszczycić się ponad 

850-letnią historią. Na krajobraz miasta i jego 

okolic ogromny wpływ miał Ren, wzdłuż którego 

znajduje się szereg ciągów spacerowych oraz 

ścieżek rowerowych. Ogromną atrakcją jest 

Park Malborski wraz  z zamkiem wzniesionym 

na wzór zamku w Malborku. Największym 

wydarzeniem kulturalnym w Monheim jest 

Karnawał świętowany już od 1902 roku                        

i łączący starą tradycję z nowymi czasami.  

MONHEIM AM RHEIN (NIEMCY)  



OFFAGNA (WŁOCHY) partner 19.07.2014 r. 

liczba ludności: ok. 2.000 



OFFAGNA (WŁOCHY) 

Offagna leży w regionie Marche i jest położonym             

na wzgórzu średniowiecznym miastem-twierdzą, 

które od początku istnienia uważane było za punkt 

strategiczny dla celów obronnych. Miasto było też 

jednym z najważniejszych miejsc podczas Kampanii 

Adriatyckiej, przeprowadzonej przez wojska gen. 

Andersa. W dowód wdzięczności dla wysiłku i 

poświęcenia polskich żołnierzy w 2009 r. podjęto 

decyzję o utworzeniu Museo dalla Liberazione di 

Ancona czyli Muzeum Wyzwolenia Ankony, 

jedynego muzeum we Włoszech poświęconego               

II Dywizji gen. Andersa. 

 

  



Kilkenny (Irlandia) - partner od 17.03.2017 r. 

liczba ludności: ok. 22.000 



Kilkenny (Irlandia) 

Kilkenny położone jest nad rzeką Nore                          

na południowym wschodzie Irlandii, w hrabstwie 

Kilkenny i jest najlepiej zachowanym w Irlandii 

średniowiecznym miasteczkiem. Liczba 

mieszkańców  w mieście i na przedmieściach 

wynosi ponad 22 tys. osób. W latach 1293-1408 

oraz 1642-1648 w Kilkenny obradował Anglo-

Normandzki parlament - Kilkenny było wtedy 

stolicą Konfederacji Rzymsko-Katolickiej oraz 

jednocześnie stolicą Irlandii. 



Swietłyj (Rosja)  

19 lipca 2019 r. podpisanie umowy partnerskiej 

 

3 marca 2022 r. podczas XLIII nadzwyczajnej sesji 

Rady Miasta Malborka podjęto jednogłośną 

decyzję o wypowiedzeniu umowy partnerskiej 

rosyjskiemu miastu Swietłyj. Wystosowano 

również specjalne stanowisko poparte przez 

radnych i burmistrza, w którym malborski 

samorząd potępia agresję Rosji na Ukrainę. 



Włodzimierz (Ukraina) 

18 października 2022 r. burmistrz Marek Charzewski oraz Przewodniczący 

Rady Miasta Malborka Paweł Dziwosz  podpisali wspólnie z merem 

Włodzimierza Igorem Polonką list intencyjny dotyczący współpracy 

partnerskiej pomiędzy Malborkiem a Włodzimierzem, otwierający drogę 

do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy obydwoma miastami. Zgodę 

na podpisanie takiego dokumentu musi wyrazić Rada Miasta Malborka.  



Włodzimierz (Ukraina) 



Włodzimierz (Ukraina) 

Włodzimierz to miasto w zachodniej części Ukrainy (ok. 36 

tys. mieszkańców), stolica rejonu w obwodzie wołyńskim, 

położone w płd.-zach. części obwodu w granicach Wyżyny 

Wołyńskiej, na prawym brzegu rzeki Ług, około 12 km od 

granicy z UE. Włodzimierz ma ponad tysiącletnią historią, 

założone zostało przez Wielkiego Księcia Kijowskiego 

Włodzimierza. Tu była pierwsza stolica potężnego w XII 

wieku Księstwa halicko-wołyńskiego. We Włodzimierzu 

urodził się i rządził Daniel Halicki, który z błogosławieństwa 

Papieża został pierwszym królem na Ukrainie. W 1324 r. 

miasto, jako pierwsze na terytorium współczesnej Ukrainy, 

otrzymało prawo miejskie, 32 lata wcześniej od Lwowa i 170 

lat od Kijowa.  



Gablota Miast Partnerskich 

przy Sali Posiedzeń  

w Urzędzie Miasta Malborka Tablice Miast Partnerskich 

na wejściu do  

Urzędu Miasta Malborka 



Skwer Miast Partnerskich 

Przy okazji obchodów 10-lecia partnerstwa 

z Nordhorn w 2005 r.  w parku przy Placu 

Wolności odsłonięty został Skwer Miast 

Partnerskich, będący nie tylko miejscem 

ich upamiętnienia, ale również atrakcyjnym 

miejscem wypoczynku zarówno dla 

mieszkańców, jak i dla odwiedzających  

nas turystów. 



Tablice granitowe ufundowane zostały  

przez zaprzyjaźnione miasto Larvik (Norwegia) 

Odsłonięcie tablic miało miejsce 

25 lipca 2009 r. na Placu Miejskim 

przy ul. Kościuszki podczas 

uroczystości przekazania 

Honorowej Flagi Rady Europy  

dla Miasta Malborka. 

Tablice Miast Partnerskich 



Logo Miast Partnerskich 

Ogłoszenie wyników konkursu  

nastąpiło w trakcie wymiany  

mieszkańców z Nordhorn w Malborku 

w maju 2009 r. 

Po graficznym opracowaniu projektu  

„kwiatek” stał się oficjalnym symbolem –  

„Logo Miast Partnerskich”. 

Projekt na logo miast partnerskich 

wyłoniony został w drodze 

konkursu ogłoszonego przez Urząd 

Miasta dla mieszkańców Malborka. 

Laureatką została 9-letnia Roksana 

Krzemińska,  

uczennica SP 5.  



Honorowy Dyplom Rady Europy 

25 czerwca 2008 r., 

podczas uroczystego 

spotkania w siedzibie Rady 

Europy w Strasburgu, 

burmistrz Malborka odebrał 

przyznany miastu Malbork 

Honorowy Dyplom Rady 

Europy.  

Wyróżnienie włodarz odebrał z rąk Przewodniczącej 

Podkomisji Rady Europy ds. Nagrody Euuropy oraz 

Ambasadora w Stałym Przedstawicielstwie RP przy 

Radzie Europu w Strasburgu.  



Uroczystość przekazania Honorowej  Flagi Rady 

Europy miała miejsce w dn. 25 lipca 2009 r. na 

malborskim placu miejskim, podczas realizacji 

projektu „U zbiegu pięciu kultur” w czasie imprezy 

Oblężenie Malborka. Flagę władzom miasta Malborka 

przekazał pan Klaus Bühler, przedstawiciel 

Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.  

Honorowa Flaga Rady Europy 



Honorowa Odznaka Rady Europy 

Ceremonia wręczenia Honorowej 

Odznaki Rady Europy odbyła się  

11 sierpnia 2012 r. podczas 

imprezy Magic Malbork. Odznakę 

na ręce burmistrza Malborka,  

na scenie na placu miejskim, 

przekazał Honorowy Członek 

Zgromadzenia Parlamentarnego 

Rady Europy prof. Renzo Gubert, 

były poseł włoski i wieloletni  

były Przewodniczący Komisji   

ds. Środowiska, Gospodarki i 

Spraw Regionalnych  

w Radzie Europy.  



Wymiana Seniorów – Malbork 2012 



Wymiana Seniorów – Malbork 2013 



Wymiana Seniorów – Malbork 2014 



Wymiana Seniorów – Malbork 2015 



Wymiana Seniorów – Malbork 2016 



Wymiana Seniorów – Monheim 2017 



Wymiana Seniorów – Malbork 2018 



Wymiana Seniorów – Monheim 2019 



Wymiana Seniorów – Monheim 2022 



Katarzyna Fabiańska 

Urząd Miasta Malborka 

Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 

tel. 55 629 04 80 

e-mail: k.fabianska@um.marbork.pl 

pokój nr 307 D 

Dziękuję za uwagę! 

mailto:wz@um.marbork.pl

