Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
Urząd Miasta Kielce

Promocja gospodarcza Kielc oraz współpraca w tym zakresie
z samorządami innych miast i krajów w 2014 r.)

Kielce, styczeń 2015 r.

I.

Współpraca zagraniczna z samorządami innych państw w 2014 roku

Referat Współpracy z Zagranicą w Wydziale Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Urzędu
Miasta Kielce koordynuje i realizuje działania, ukierunkowane na podtrzymywanie szeroko
rozumianych relacji z miastami partnerskimi. Czyniony w tym zakresie wysiłek z roku na rok przynosi
coraz więcej korzyści nie tylko na polu samorządowym, ale także w sferze działań różnych
organizacji, które za pośrednictwem Referatu mają możliwość nawiązać relacje ze swymi
odpowiednikami z innych krajów. Szczególną i najważniejszą grupą docelową, która jest
aktywizowana przy okazji różnych projektów, są sami mieszkańcy Kielc. Poprzez projekty
młodzieżowe i nie tylko, współfinansowane ze środków Europejskich, Referat Współpracy
z Zagranicą prowadzi szereg spotkań, podczas których następuje zbliżanie kultur, narodowości.
Miasto Kielce prowadzi współpracę międzynarodową z wieloma partnerami z zagranicy, spośród
których 6 posiada status samorządów partnerskich. Tabela poniżej przedstawia chronologię
porozumień bliźniaczych.

Lp.

KRAJ

1.

Ukraina

2.
3.
4.
5.
6.

Francja
Niemcy
Węgry
Izrael
Chiny

NAZWA MIASTA
PARTNERSKIEGO
Winnica

Orange
Gotha
Budapest XXI. Csepel
Ramla
Yuyao

Data podpisania umowy

Pierwsza umowa na szczeblu regionalnym od
1958 r.
Umowa o współpracy między miastami od
1976 r. odnowiona umową z 25.10.2003 r.
i ponownie 19.05.2012 r.
28.02.1992 r.
02.05.1997 r.
21.04.2005 r.
29.05.2006 r.
25.09.2013 r.

W dalszej części opracowania prezentowane są najistotniejsze wydarzenia z zakresu współpracy ze
społecznościami lokalnymi samorządów partnerskich innych państw zrealizowane w 2014 roku.
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II.

Sprawozdanie ze współpracy zagranicznej Kielc z samorządami innych
państw w 2014 roku

Wśród najważniejszych wydarzeń zrealizowanych przez Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii
Miasta w zakresie współpracy z zagranicą w 2014 roku wymienić można:


W dniach 12-15 stycznia 2014 miała miejsce wizyta w
Kielcach blisko 40-osobowej grupy lekarzy oraz
pracowników służby zdrowia z Podola (Ukraina) w celu
poznania polskich doświadczeń w dziedzinie
krwiodawstwa i krwiolecznictwa.



Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce - Xu Jian przebywał w dniu 5.02.2014 z
wizytą w Kielcach. W ratuszu dyplomata spotkał się z
prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim. Gość z Chin
odwiedził także Targi Kielce i Kielecki Park
Technologiczny.



W dniach 8-12 lutego 2014 roku przedstawiciele
Konfederacji Polaków Podola oraz Winnickiej Rady
Miejskiej wzięli udział w uroczystym wręczeniu Nagród Miasta Kielce za rok 2013.



Podczas uroczystej gali wręczeniu Nagród Miasta Kielce za rok 2013 odbył się koncert
macedońskiego zespołu „Serenda”. Występ zespołu był prezentem samorządu z Macedonii
ofiarowanym Gminie Kielce. Wydarzenie stanowi efekt
nawiązanych
w
ubiegłym
roku
kontaktów
z miastem Vinica w Macedonii.



W dniu 6 marca 2014 r miało miejsce spotkanie
kieleckich urzędników z delegacją samorządu miasta
Sibenik z Chorwacji. Goście dowiedzieli się w jaki
sposób Miasto Kielce tak skutecznie pozyskuje fundusze
strukturalne Unii Europejskiej na inwestycje miejskie.
Samorządowcy z Chorwacji szczególne zainteresowani byli projektami dotyczącymi rewitalizacji
miasta i rozwoju miejskiej komunikacji publicznej.
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Przedstawiciele Konsulatu Generalnego Republiki
Federalnej Niemiec w Krakowie przebywali w dniu
12.03.br. z wizytą w Kielcach. Celem spotkania były
przygotowania do Tygodnia Filmu Niemieckiego
w Kielcach.
W ratuszu goście spotkali się
z prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim.
Wydarzenie odbywało się do tej pory w Krakowie
i Wrocławiu. Do tych miast mają dołączyło nasze
miasto. Podczas tygodniowej imprezy pokazywane są
filmy biorące udział w Festiwalu w Berlinie.
Tydzień Filmu Niemieckiego ostatecznie miał miejsce
5-11 grudnia 2014r. W otwarciu wziął udział m.in.
dr Werner Köhler, Konsul Generalny Niemiec
w Krakowie. Pokazanych zostało 7 obrazów najnowszej
produkcji naszego zachodniego sąsiada. Były to:
Opuścić Marakesz (5 grudnia), Rodzice (6 grudnia),
Finsterword (7 grudnia), Droga krzyżowa (8 grudnia),
Między światami (9 grudnia), Zachód (10 grudnia),
Baltracchi-Sztuka
fałszerstwa
(11
grudnia).
W naszym mieście współorganizatorem imprezy było
Kino Moskwa. Natomiast głównymi organizatorami byli
Dom Norymberski oraz Konsulaty Generalne Republiki
Federalnej Niemiec we Wrocławiu i Krakowie.



Referat Współpracy z Zagranicą brał udział
w przygotowaniu dokumentu określającego zasady
przyznawania pomocy materialnej w formie
stypendiów, dla studentów uczelni wyższych z Kielc,
będących absolwentami szkół średnich i wyższych
z miasta partnerskiego Kielc - z Winnicy na Ukrainie.
Odpowiednią decyzję Rada Miasta podjęła w dniu
20 lutego br. Uroczyste wręczenie 3 pierwszych
stypendiów dla studentek (z Ukrainy) Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się w dniu
25 marca 2014 r.



W dniach 21 - 23 marca 2014r. delegacja Miasta Kielce
odbyła wizytę na Węgrzech na zaproszenie
partnerskiego samorządu Csepel - XXI dzielnicy
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Budapesztu.
W programie odbywającego się wówczas Dnia Przyjaźni Polsko - Węgierskiej w Budapeszcie
znalazło się m.in. spotkanie Artura Jaronia, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
im. Ludomira Różyckiego w Kielcach z Gáborem Balogh, dyrektorem budapesztańskiej szkoły
muzycznej Beni Egressy`ego dotyczące podjęcia potencjalnej współpracy obu placówek.


W dniu 24 i 25 marca 2014 roku odbyły się w Kielcach dwie wizyty grup uczniów winnickich
szkół zainteresowanych podjęciem nauki w uczelniach wyższych naszego miasta. Dzięki
pomocy Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta łącznie blisko 60 osób z Ukrainy
miało okazję poznać potencjał naukowy kieleckich szkół
wyższych oraz atrakcje kulturalne i rozrywkowe naszego
miasta.



Ambasador Królestwa Belgii w Polsce Raoul Delcorde
przebywał z wizytą w Kielcach. W ratuszu w dniu
28.03.2014 r. dyplomata spotkał się z prezydentem Kielc
Wojciechem Lubawskim.



W dniach od 01. do 05. Maja 2014 roku odbyło się
w Gotha spotkanie delegacji z jej miast partnerskich.
Na zaproszenie Nadburmistrza, Pana Knuta Kreuch,
wzięła w nim również udział 9–osobowa delegacja
z naszego miasta, której przewodniczył Pan Tomasz
Bogucki Przewodniczący Rady Miasta. Z racji 150
rocznicy powstania straży pożarnej w Gotha, tegoroczne
uroczystości święta miasta zdominowane zostały przez
tematykę pożarniczą. Zasadniczy trzon delegacji
z Francji, Stanów Zjednoczonych, Salzgitter, Słowacji
oraz Kielc stanowili strażacy. Nasze miasto reprezentowała 5-cio osobowa grupa strażaków z
Komendantem Miejskim Straży Pożarnej w Kielcach starszym brygadierem Krzysztofem
Janickim na czele.
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W dniu 17.05.2014 – przedstawiciele Kieleckiego
samorządu wzięli udział „Dniu Europy” w Winnicy.
Wydarzenie
odbyło
się
w
nadzwyczajnych
okolicznościach. Po tragicznych wydarzeniach na
kijowskim Majdanie miały miejsce kolejne dramatyczne
zajścia związane z aneksją Krymu przez Federację
Rosyjską oraz regularnymi walkami armii ukraińskiej
z separatystami na wschodzie kraju. Wszystko to kładło
się cieniem na zaplanowanych uroczystościach.



W dniu 22 maja 2014 roku w Kielcach odbyło się spotkanie
przedstawicieli
Politechniki
Świętokrzyskiej
oraz
Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego.
Rozmowy dotyczyły aktywizacji współpracy obu uczelni
w zakresie badań naukowych i doskonalenia procesu
dydaktycznego, a także organizacji wymiany studentów
w toku studiów i w ramach praktyk studenckich. Strona
ukraińska zainteresowana jest również zapewnieniem
swoim studentom możliwości nauki w Kielcach na studiach
magisterskich II stopnia. Reprezentanci uczelni zaplanowali
na jesień 2014 roku przeprowadzenie w Winnicy wspólnej konferencji naukowej, która stanie
się zalążkiem dalszej owocnej współpracy. Inicjatorem przeprowadzonych w naszym mieście
konsultacji była Konfederacja Polaków Podola w Winnicy oraz Urząd Miasta Kielce.



Dnia 09.06.2014 podczas XVI Międzynarodowej
Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów,
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO odbył
się koncert zespołu „Sursum corda” z Winnicy.
Czterdziestoosobowy chór z Ukrainy wykonał 7 pieśni
o charakterze religijnym. Prowadzący chór ksiądz
Kazimierz Dudek, który od 21 lat pracuje na Ukrainie
powiedział, że występ podczas tak doniosłego
wydarzenia jakim jest otwarcie targów SACROEXPO oraz wręczenie medali Papieskiej Rady
do Spraw Kultury Per Artem Ad Deum, to ogromny zaszczyt i wyróżnienie dla zespołu.



W dniu 30.06.2014 miało miejsce Święto Kielc, a wraz
z nim wizyty gości z Winnicy na Ukrainie, Vinicy
z Macedonii oraz Wilna na Litwie. Jedną z tradycji
wydarzenia są wizyty gości zagranicznych
z wybranych miast partnerskich i zaprzyjaźnionych.
Goście mieli możliwość ciekawie i aktywnie spędzić
czas oraz zapoznać się z atrakcjami naszego miasta.
Przeżywane wspólnie święto wzmocniło więzi
przyjaźni oraz podbudowało pozytywny wizerunek
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Kielc wśród partnerów z zagranicy. W 2014 roku nasze miasto odwiedziły oficjalne delegacje
z Ukrainy z miasta Winnica na czele z Volodymyrem Slyshyns’kym – Zastępcą Mera Winnicy
oraz z Powiatu Winnickiego, której przewodzi Viktor Shmigiel, a także z Macedonii z miasta
Vinica, której przewodniczy Burmistrz Emil Donchev. Wśród zagranicznych gości znalazła się
również delegacja z Litwy na czele z Jarosławem Kamińskim– Zastępcą Mera Wilna. Oprócz
udziału w wydarzeniach związanych ze Świętem Kielc zagraniczni gości odwiedzili Kielecki
Park Technologiczny oraz mieli okazję zobaczyć infrastrukturę wystawienniczą i kongresową
Targów Kielce, a w sobotni wieczór zaproszono ich na spektakl „Wieczór na 2 lub 4 nogi”
Kieleckiego Teatru Tańca. Miasto Kielce posiada podpisane umowy partnerskie z 6 miastami.
Ponadto utrzymywane są liczne kontakty przyjacielskie z samorządami innych państw, które
owocują realizacją wspólnych projektów.

 W dniu 03 lipca 2014 roku gościła w naszym mieście
grupa najmłodszych wychowanków szkoły prowadzonej
przez Konfederację Polaków Podola. Grupa z Ukrainy
licząca 36 dzieci w wieku 7-10 lat oraz 19 osób
dorosłych (nauczycieli, wychowawców i rodziców)
przyjechała na letni wypoczynek do Polski. Na bazą
wypadową do podróży po Ziemi Świętokrzyskiej
wybrany został Staszów. Podczas pobytu w Kielcach
goście z Ukrainy mieli okazję odwiedzić Centrum Geoedukacji na Wietrzni, Amfiteatr
Kadzielnia, Muzeum Zabawek i Zabawy oraz Muzeum Historii Kielc. Bogaty i interesujący
program zakończony został wspólnym spacerem po centrum miasta oraz zakupami na
kieleckim deptaku – ulicy Sienkiewicza.


Dnia 17.07.2014r., w trakcie Międzynarodowego
Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej nie
mogło zabraknąć zagranicznych gości. Jak co roku,
w Kielcach gościł również zespół „Kwiat Podola",
z partnerskiego miasta Winnica na Ukrainie.



W dniach 23-27.07.2014 w Kielcach odbywała się
51 Europeada. Z tej okazji prezydent Wojciech Lubawski
zaprosił przedstawicieli miast partnerskich do
odwiedzenia naszego miasta. Udział w Europejskim
Festiwalu Miłośników Kultury Ludowej wzięły oficjalne
delegacje z Niemiec- z miasta Gotha, z Nadburmistrzem
Knut’em Kreuch, a także z Ramli w Izraelu, BudapesztuCzepel na Węgrzech.
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W dniu 12 sierpnia 2014r., z okazji 100. Rocznicy
wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc, odsłonięto
pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. W wydarzeniu
wzięli udział przedstawiciele Konfederacji Polaków
Podola z Włodzimierzem Pawłowskim na czele, radni
Winnickiej Rady Miejskiej, a także pan Jarosław
Kamiński – wice mer miasta Wilna oraz pan Michał
Mackiewicz – poseł na Sejm Litwy z ramienia Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie.



W dniach 8-20.08.2014 odbywała się "VIII Letnia Szkoła Kultury,
Historii i Języka Polskiego" oraz "III Spotkanie z Ojczyzną Seniorów
z Konfederacji Polaków Podola". Organizowane projekty
przeznaczone były dla młodych i starszych Polaków
z
ukraińskiego
Podola
i
Wileńszczyzny.
Łącznie
w zaplanowanych do realizacji projektach udział wzięło blisko
60 osób. W czasie pobytu w Kielcach zrealizowane zostały zajęcia
z języka polskiego, historii Polski, zapoznanie z kulturą
i tradycjami. Goście mieli również okazję nauczyć się, pod okiem
profesjonalnego instruktora, wybranych tańców polskich. Jednym
z głównych punktów programu był udział w uroczystościach
odsłonięcia pomnika Marszałka J. Piłsudskiego. Realizacja
przedsięwzięcia pozwoliła na integrację środowisk polskich
z Litwy i Ukrainy. Rodacy z Kresów spotkali się również z władzami
miasta.



W dniu 16.09.2014 w Kielcach gościła delegacja
urzędników z Winnicy, w ramach projektu
"Przygotowanie ukraińskich samorządów do wdrożenia
reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z UE".
W ratuszu goście spotkali się m.in. z Mieczysławem
Pastuszko
dyrektorem
Wydziału
Projektów
Strukturalnych i Strategii Miasta. Podczas wizyty w
naszym mieście uczestnicy projektu zapoznawali się
m.in. z zasadami przygotowania wniosków aplikacyjnych dla inwestycji strategicznych dla
miasta współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zagadnieniami
związanymi z gospodarką komunalną i polityką przestrzenną Kielc czy przygotowaniem,
zarządzaniem i realizacją projektów kluczowych dla rozwoju miasta.



We wrześniu 2014 na zaproszenie Gothy w Niemczech przebywała kielecka młodzież
z Ochotniczej Straży Pożarnej. Miasto Kielce wsparło finansowo transport grupy.
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W dniu 19 września 2014 z jednodniową wizytą
przebywała w Kielcach delegacja z zaprzyjaźnionego
z Kielcami miasta Taizhou w Chinach. Współpraca
z chińskim partnerem została zainicjowana przy okazji
Międzynarodowej Wystawy EXPO w Szanghaju 2010.
Tegoroczne spotkanie miało na celu ożywienie
współpracy. Goście odwiedzili Targi Kielce oraz wzięli
udział w otwarciu targów Interior Made in China.



W dniach 6-10 października 2014 r., na specjalne zaproszenie mera miasta Vinica w Macedonii
z kilkudniową wizytą przebywał Prezydent Kielc – Pan Wojciech Lubawski. Gospodarze
zaprezentowali potencjał gospodarczy miasta oraz walory turystyczno – kulturalne. Wizyta
miała charakter kurtuazyjny. Poza Vinicą, Prezydent Kielc odwiedził także Ambasadę RP
w stolicy kraju Skopje i miasto Berovo.



Prezentacja działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ze szczególnym
uwzględnieniem pracy z młodzieżą była tematem wizyty przedstawicieli z partnerskiego miast
Winnica na Ukrainie w naszym mieście. W dniu 6 listopada 2014 roku delegacja z Podola
w składzie:
• Swietłana Sulimowa – Dyrektor Winnickiego Miejskiego Centrum ds. Rodziny, Dzieci
i Młodzieży, deputowana Winnickiej Rady Obwodowej;
• Jan Glinczewski – dyr. Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Winnicy, honorowy Prezes
Konfederacji Polaków Podola;
• Helena Pszenyczniuk – członek zarządu Konfederacji Polaków Podola;
• Oleksii Ternovoi – dyrektor Szkoły Ogólnokształcącej I-III Stopnia nr 27 w Winnicy;
• Olha Koziar - zastępca dyrektora Szkoły Ogólnokształcącej I-III Stopnia nr 27
w Winnicy
spotkała się z kierownictwem oraz pracownikami kieleckiego MOPR-u. Gospodarze
zaprezentowali system pomocy społecznej oraz opieki nad potrzebującymi rodzinami
funkcjonujący w Kielcach, a także jego ewolucję w czasie. Szczególne zainteresowanie gości
z Ukrainy wywołało przedstawienie zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo –
wychowawcze przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Strony spotkania zgodnie uznały, że
istnieje ogromne pole do współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Kielcami i Winnicą
w dziedzinie opieki społecznej i wsparcia rodzin potrzebujących. W nieodległej przyszłości
planowany jest tygodniowy staż pracowników Winnickiego Miejskiego Centrum ds. Rodziny,
Dzieci i Młodzieży w Kielcach, który pozwoli na kontynuację podjętej kooperacji.



Podczas sesji Rady Miasta Kielce 23 studentów
z naszego miasta partnerskiego na Ukrainie - Winnicy,
uroczyście otrzymało z rąk prezydenta Kielc decyzje
przyznające stypendium na rok akademicki 2014/2015.
Stypendium w wysokości 500 złotych miesięcznie
otrzymują studenci studiów stacjonarnych na kieleckich
uczelniach wyższych, którzy jednocześnie są
absolwentami szkół średnich i wyższych z Winnicy. W
roku akademickim 2014/2015 odnotowany został ponad
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7-krotny wzrost liczby żaków z naszego miasta partnerskiego studiujących w Kielcach
w porównaniu z rokiem ubiegłym. W wydarzeniu tym brali również udział przedstawiciele władz
i organizacji polskich z Winnicy, którzy aktywnie wspierają współpracę w tym obszarze.
Nadrzędnym celem przyznawania pomocy stypendialnej jest wsparcie kieleckiego środowiska
akademickiego, poprzez zachęcanie absolwentów szkół średnich i wyższych z Winnicy na
Ukrainie, do podejmowania nauki na kieleckich uczelniach, przy jednoczesnym wsparciu
Rodaków tam zamieszkałych, chcących studiować w ojczystym kraju swoich przodków. Podjęte
działania w wydatny sposób przyczyniają się do poprawy wskaźnika określającego ilość
obcokrajowców
studiujących
na
kieleckich
uczelniach.


Współpraca w obszarze edukacji i wychowania, kultury, sportu i
turystyki
oraz
zdrowia
pomiędzy
Zespołem
Szkół
Ponadgminazjalnych nr 2 w Kielcach (w skład którego wchodzą: VII
Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach,
Technikum nr 8, Szkoła Policealna nr 2), a Szkołą Ogólnokształcącą
Nr 27 w Winnicy dotyczyła podpisania w Kielcach w dniu 7 listopada
2014 roku „Deklaracja współpracy”. Podczas uroczystości
podpisania dokumentu Dyrektorzy obu placówek zgodnie stwierdzili,
że dotychczasowe bogate doświadczenia i tradycje kooperacji Kielc
i Winnicy warto wykorzystać, dla zbliżenia młodzieży uczącej się
w obu placówkach. W planach wspólnych przedsięwzięć na
najbliższą przyszłość strony porozumienia wskazały przygotowanie
wniosku aplikacyjnego dotyczącego wymiany młodzieży w ramach
środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przeznaczonych na realizację PolskoUkraińskiego Programu Wymiany Młodzieży. Podpisana 7 listopada
br. deklaracja jest już 8 tego typu dokumentem zawartym pomiędzy szkołami z Kielc i Winnicy
od 2009 roku. W ramach realizacji ww. porozumień, we wspólnych polsko-ukraińskich
przedsięwzięciach, wzięły udział około 100-osobowa grupa uczniów oraz 150 nauczycieli i
pedagogów z obu zaprzyjaźnionych miast.



W dniach 20-22 listopada 2014r. z wizytą w Kielcach gościła pani Wu
Guang - Radca Kulturalny w Ambasadzie ChRL w Warszawie. W tym
samym czasie w Kielcach odbywał się festiwal OFF Fashion, którego
tegoroczna tematyka była skupiona wokół mody chińskiej. Szacowny
gość wraz z przedstawicielami władz miasta uczestniczyli
w najważniejszych częściach ww. wydarzenia, odwiedzili Park
Etnograficzny w Tokarni oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci
w Podzamczu Chęcińskim.



Grupa kilkunastu sędziów sądów administracyjnych
i powszechnych z Winnicy przebywało z wizytą
w Kielcach. Goście z Ukrainy spotkali się w ratuszu z
przedstawicielami władz miasta. W spotkaniu
uczestniczył także Konsul Generalny Ukrainy
w Krakowie Witalij Maksymenko.
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Z wizytą studyjną w naszym regionie przebywali
przedstawiciele
Euroregionu
Dniestr.
Goście
z Ukrainy i Mołdawii spotkali się z przedstawicielami
Urzędu Miasta. W ratuszu zapoznali się z prezentacją
dotyczącą Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 20072020. Grupa przebywała w Polsce w ramach projektu
„Rozwój potencjału gospodarczego Euroregionu Dniestr”.



Wzruszenie i emocje towarzyszyły przekazaniu pomocy
humanitarnej, zakupionej przez Miasto Kielce
i sponsorów, władzom i mieszkańcom partnerskiej
Winnicy. Dary ze stolicy regionu świętokrzyskiego trafiły
na Podole na prośbę Siergieja Morgunowa – p.o. Mera
Winnicy oraz przedstawicieli ukraińskich organizacji
pozarządowych wspierających przesiedleńców z Donbasu
oraz ochotników walczących na wschodzie Ukrainy.
Delegacja z naszego miasta wyruszyła na Ukrainę
w dniach 11-15 grudnia 2014 roku. Najbardziej
wyczekiwanymi darami były specjalistyczne opatrunki i
opaski zaciskowe ratujące życie w sytuacjach
ekstremalnych krwotoków o wartości 100 tysięcy złotych,
które Miasto Kielce zakupiło we współpracy z kielecką
Caritas. Ponadto do uciekinierów z Krymu i wschodu
Ukrainy oraz Polaków zamieszkujących Podole trafiło
700 par jeansów i 50 sztuk kurtek, które Caritas
otrzymało od darczyńcy. Władze naszego miasta
partnerskiego, jak również zwykli mieszkańcy Winnicy
wyrażali swoją ogromną wdzięczność za otrzymane
wsparcie. Wszyscy zgodnie twierdzili, że Polska jest
najlepszym przyjacielem Ukrainy, który sprawdza się w
trudnych chwilach. Przekazaniu pomocy towarzyszyło
duże zainteresowanie nie tylko mediów lokalnych ale
również tych obejmujących swym zasięgiem całą
Ukrainę, które zrelacjonowały to ważne wydarzenie.
Wizyta w stolicy Podola była również okazją do
tradycyjnego już spotkania opłatkowego z Rodakami
skupionymi w Konfederacji Polaków Podola.
Reprezentanci Kielc przekazali najmłodszym pociechom
paczki słodyczy ufundowane przez Miasto Kielce oraz
PSS „Społem”, podręczniki do nauki języka polskiego,
śpiewniki harcerskie dla chóru „Kwiat Podola” oraz 8
laptopów, które do tej pory służy kieleckim radnym.
Spotkanie zakończone zostało wspólnym kolędowaniem
oraz składaniem świątecznych życzeń.
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Wszystkie wydarzenia dotyczące współpracy Kielc z samorządami innych państw oraz
przedstawicielami instytucji zagranicznych są na bieżąco relacjonowane na stronie internetowej
www.um.kielce.pl oraz archiwizowane w zakładce Współpraca z zagranicą pod tym samym adresem.
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