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Współpraca zagraniczna Miasta Kielce w 2012 roku.
Kontakty międzynarodowe jednostek samorządu terytorialnego obejmują wiele
płaszczyzn działania. Pogłębianie partnerstwa miast jest kluczem do osiągnięcia korzystnych
efektów między innymi w szeroko rozumianej promocji danego miejsca, realizacji wspólnych
przedsięwzięć poprzez poznanie się mieszkańców, a co za tym idzie zbliżenia kulturowego i
gospodarczego.
Tym samym działania władz miasta na polu międzynarodowym są pierwszym etapem
dla otwarcia mostu porozumienia między potencjalnymi partnerami w biznesie, kulturze,
sztuce oraz zwykłych przyjaźni między przedstawicielami różnych narodów.
Stanowi to nieprzeliczalny i niezwykle ważny efekt niematerialny, który staje się solidnym
budulcem wspólnej przyszłości, opartej na szacunku, tolerancji, współpracy.
Miasto Kielce realizuje swoją politykę zagraniczną przede wszystkim za
pośrednictwem kontaktów z miastami partnerskimi. Współpraca ta jest obustronnie korzystna
oraz podlega ciągłemu rozwojowi. Współpracą zagraniczną zgodnie ze strukturą Wydziału
Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta zajmuje się Referat Współpracy z Zagranicą.
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Działania z zakresu współpracy zagranicznej Miasta Kielce
realizowane w okresie styczeń-grudzień 2012 roku.
Wśród najważniejszych wydarzeń o charakterze międzynarodowym, realizowanych w okresie
styczeń-grudzień 2012r., przyczyniających się do promocji miasta Kielce, wymienić należy
(w porządku chronologicznym):
1. Wizyta lekarzy z Winnicy w Kielcach
Kontynuacja rozpoczętej w latach ubiegłych współpracy w obszarze ochrony zdrowia,
organizacji staży lekarskich oraz transferu wiedzy z zakresu zarządzania jednostkami służby
zdrowia, były głównymi celami wizyty blisko 50 - osobowej grupy ukraińskich lekarzy z
Winnicy w Kielcach. Delegacja medyków różnych specjalności przebywała w Polsce od 12
stycznia 2012 r. do 15 stycznia 2012 r. Goście z Ukrainy zwiedzali odziały kardiologii,
kardiochirurgii oraz neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
W programie znalazło się również spotkanie z władzami miasta oraz zwiedzanie
atrakcji turystycznych Kielc. Pobyt Winniczan w grodzie nad Silnicą zbiegł się z liczonym
wg. kalendarza juliańskiego sylwestrem, który lekarze przywitali w Kielcach.
Wizyta grupy w naszym mieście zorganizowana została wspólnie z inicjatywy lek.
med. Wadima Lisowa - Kierownika Sekcji Medycznej Konfederacji Polaków Podola oraz
Urzędu Miasta Kielce. Koszty związane z pobytem w Kielcach poniosła strona ukraińska.

2. Wizyta pani Wu Guang Radcy Kulturalnego Ambasady ChRL w Polsce (26-27styczeń 2012 r.)
Na zaproszenie Prezydenta Miasta Kielce gościliśmy Radcę Kulturalnego w
Ambasadzie ChRL w Polsce. Tematem spotkania była współpraca kulturalna, perspektywy i
propozycje wspólnych działań. Wydarzenie stanowiło otwarcie kolejnego roku dialogu Kielce
– Chiny. W programie przewidziano spotkanie w sprawie kontynuacji współpracy Teatru
Lalki i Aktora „Kubuś” z teatrami chińskimi, udział w wystawie chińskiej porcelany epoki
Qing i zwiedzanie Galerii Wieża Sztuki Arkadiusza Latosa. W czasie całego pobytu Pani
Radcy towarzyszył Czesław Gruszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Kielce.
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3. I rewizyta pracowników Urzędu Miasta Kielce w Winnicy w ramach realizacji programu
stażów
5 osobowa grupa przedstawicieli Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji,
Biura Planowania Przestrzennego, Wydziału Architektury i Urbanistyki, Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu oraz Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przebywała w
terminie 23-27 stycznia 2012 r. w Winnicy. Pobyt na Ukrainie urzędników z Kielc był
pierwszą
z
pięciu
zaplanowanych
rewizyt
w ramach realizowanego
wspólnie z Urzędem Miasta
w
Winnicy
programu
wymiany doświadczeń w
funkcjonowaniu
administracji samorządowej
w Polsce i na Ukrainie.
Wymiana doświadczeń
prowadzona była
w następujących obszarach:
- organizacja podstawowej
opieki zdrowotnej,
- realizacji programów
profilaktycznych,
- ubezpieczenia zdrowotne i
kontraktowania świadczeń medycznych
- polityka miasta w zakresie zarządzania gruntami i nieruchomościami,
- kierunków rozwoju przestrzennego Miasta,
- ochrona zabytków, itp.
4. Staże pracowników Urzędu Miasta Winnica w Urzędzie Miasta Kielce i jednostkach
podległych
Miasto Kielce w okresie od października 2011 r. do marca 2012 roku zorganizowało 5
wizyt studyjnych urzędników miejskich z Winnicy. Celem stażów było przekazanie na
Ukrainę kieleckich doświadczeń oraz najlepszych praktyk obejmujących realizację zadań z
zakresu działalności samorządu lokalnego.
Łącznie w projekcie wzięło udział 21 urzędników z Winnicy.

W roku 2012 r. w okresie od stycznia do marca w szkoleniach uczestniczyło 8 osób.
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Podczas pobytu w Kielcach omawiane były następujące bloki tematyczne:
 perspektywy rozwoju wypoczynku i rekreacji w mieście,
 oświata pozaszkolna w mieście Kielce,
 rozwój sportu w Kielcach,
 polityka miasta w dziedzinie kultury i stymulowanie rozwoju otoczenia kulturalnego,
 gospodarka komunalno-mieszkaniowa,
 współpraca z producentami i dystrybutorami źródeł energii, zaopatrzenie i zarządzanie
energią,
 polityka transportowa miasta,
 utylizacja odpadów,
 organizacja przestrzeni publicznej.
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5. Współpraca z Kieleckim Centrum Wolontariatu
Projekt pt.: „Zróbmy to razem” to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta Kielce,
Urzędu Miasta Gotha i Kieleckiego Centrum Wolontariatu. Aplikacja przygotowana została
na początku 2012 r. w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach programu „Młodzież w
Działaniu”, Akcja 1.3 – „Młodzież w Demokracji”.
Projekt realizowany będzie wspólnie przez młodzież z Kielc i niemieckiego miasta
partnerskiego Gotha. Główny cel przedsięwzięcia to aktywizacja młodzieży w działaniach na
rzecz lokalnych społeczności oraz jej włączenie w szeroko rozumiany proces decyzyjny w
obszarach funkcjonowania samorządów. Nawiązana zostanie długoterminowa współpraca
pomiędzy grupą młodzieży szkolnej (placówki ponadgimnazjalne) z Kielc oraz grupami
młodych w tym wieku z Niemiec, przy współpracy ze strony urzędów miast
Owocem realizacji projektu będzie powołanie międzynarodowej rady młodzieżowej,
która będzie wypowiadała się i wspierała swoje lokalne samorządy poprzez przedstawianie
własnych wizji na temat możliwych dróg rozwiązania pojawiających się problemów.
Przedsięwzięcie realizowane będzie od lipca 2012 r. do marca 2013 r.
Koszt całkowity przedsięwzięcia to ok. 70.000 zł z czego wkład własny miasta Kielce
wynosi ok. 12.000 zł i będzie obejmował zapewnienie sal konferencyjnych, transportu,
materiałów biurowych, itp.
6. 28.02-2.03 Przyjazd delegacji z Niemiec w celu nawiązania kontaktów z firmą kielecką
W dniach 29.02. – 02.03.2012 w Kielcach przebywała delegacja firmy ze Stuttgartu.
Celem wizyty było nawiązanie kontaktów z jedną z firm budowlanych w Kielcach w celu
realizacji wspólnego przedsięwzięcia w naszym mieście. Przedsięwzięcie to pozwoliłoby na
stworzenie około 50 nowych miejsc pracy Rozmowy kontynuowane będą w czasie rewizyty
w Niemczech w maju 2012. Polsko-niemiecka współpraca zainicjowana została przez
Przedstawicielstwo Miasta Kielc w Gotha.
7. 12.03. Wizyta Ambasadora Republiki Węgier, Pana Roberta Kissa
W dniu 12.03.2012 r. Z wizytą w Kielcach przebywał Ambasador Republiki Węgier
w Polsce Robert Kiss. Dyplomata spotkał się w ratuszu z zastępcą prezydenta Kielc
Andrzejem Sygutem. Prowadzono rozmowy na temat partnerskiej współpracy samorządów
i władz miast węgierskich z ich bliźniaczymi miastami polskimi. Dyskutowano również
o możliwościach rozwoju miast poprzez współpracę jednostek samorządowych.
8. Uzupełnienie i dodruk folderu Homo Homini (marzec 2012 r.)
W związku z zeszłoroczną 10 rocznicą zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku
Urząd Miasta Kielce wznowił i uzupełnił publikację - specjalny folder, pokazujący postawę
Kielczan wobec aktów przemocy, czynionych przez ekstremistów na całym świecie.
Wydawnictwo ma na celu pokazanie Kielc, jako jedynego na świecie miasta, w którym
wzniesiono pomnik ku czci wszystkich ofiar terroru.

Urząd Miasta Kielce
Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

6

Współpraca zagraniczna Miasta Kielce

2012

9. Staż studentek pielęgniarstwa w Niemczech (marzec 2012 r.)
Urząd Miasta Kielce wraz z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego
w Kielcach oraz niemiecką Firmą Phonix GmbH zorganizowały płatną praktykę zagraniczną
we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) dla 8 studentek z Kielc. Jest to kontynuacja podjętych
jeszcze w 2010 roku działań.
W czasie czterotygodniowego pobytu w domu opieki nad osobami starszymi
praktykantki poznały funkcjonowanie i warunki pracy w tego typu placówkach w Niemczech.
Praktyki odbyły się na podstawie umowy podpisanej w dniu 29 lipca 2010 r. pomiędzy
Uniwersytetem a Firmą Phonix GmbH, jedną z największych firm zarządzających domami
seniora w Niemczech. Nawiązanie współpracy zostało zainicjowane przez Przedstawicielstwo
Miasta Kielce w Gotha, które równocześnie koordynuje realizację praktyk.
10. Wizyta dyrektorów szkół i przedszkoli z Winnicy na Ukrainie 27-29 marca 2012 r.
W dniach 27-29 marca
2012 r. w Kielcach
przebywała 50 - osobowa
grupa dyrektorów szkół i
przedszkoli z Winnicy.
Goście z Ukrainy spotkali
się
w
ratuszu
z
przedstawicielami władz
miasta.
Ukraińska
delegacja odwiedziła także
wybrane
szkoły
i
przedszkola z terenu Kielc.
Celem
wizyty
było
zapoznanie się z reformą
oświaty,
jaka
przeprowadzona została w Polsce oraz wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania
placówkami edukacyjnymi w Polsce i na Ukrainie. W ramach współpracy miasta Kielce i
Winnicy w szeroko rozumianym obszarze oświaty w roku 2011 przeprowadzone zostały
m.in. wymiany uczniów z Polski i Ukrainy, w których wzięło udział ok. 100 osób.
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11. Wizyta przedstawicieli miasta Kielce w partnerskim Budapeszt-Csepel (marzec 2012 r.)
Delegacja Kielc uczestniczyła 22 marca 2012 r. w dniach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej,
zorganizowanych przez partnerską dzielnicę Budapeszt Czepel. Przedstawiciele Kielc na
czele z Tadeuszem Sayorem - Zastępcą Prezydenta Miasta i Januszem Kozą - Sekretarzem
Miasta wzięli udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej wsparcie militarne Węgrów,
udzielone Polakom w 1920 r. Tablicę na budynku Urzędu Miasta Budapeszt Czepel odsłonili
Prezydent RP Bronisław Komorowski i Prezydent Węgier Pal Schmitt. Kielczanie wzięli też udział
w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod dzwonnicę ku czci ks. Jerzego
Popiełuszki.
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Kolejne spotkanie włodarzy z Kielc i Budapeszt-Csepel zaplanowane zostało na sierpień br.
W tych dniach do Kielc przybędzie Pan Szilárd Németh - Burmistrz XXI dzielnicy
Budapesztu. Celem wizyty będzie udziału w uroczystościach upamiętniających rocznice
wkroczenia do Kielc I Kompanii Kadrowej.
12. Lekarze z Winnicy w Kielcach 2-4.04.2012 r.
Realizowany w Winnicy pilotażowy program reformy ochrony zdrowia na Ukrainie jest
wyzwaniem, które wymaga od naszych partnerów podjęcia szczególnych wysiłków, a także
poszukiwania sprawdzonych w innych krajach rozwiązań. Miasto Kielce posiada bogate
doświadczenie w zakresie prywatyzacji podstawowych jednostek opieki medycznej, jak
również szpitala miejskiego. Zdobyta wiedza praktyczna jest nieocenionym źródłem
informacji dla partnerów z Winnicy.
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Próbą transferu wiedzy, we wskazanym obszarze, do środowiska medycznego w Winnicy
była wizyta kolejnej grupy przedstawicieli służby zdrowia z Ukrainy w Kielcach. W skład
grupy z Podola weszły przede wszystkim osoby odpowiedzialne za zarządzanie palcówkami
ochrony zdrowia.
Program wizyty gości z Ukrainy przewidywał wizytę w:
- Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,
- Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach,
- Szpitalu Kieleckim Sp. z o.o.
- Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej: „Patron” oraz "Centrum"
Winniczanie spotkali się również w ratuszu z przedstawicielami władz miasta.

13. 27-04 - 3.05 2012 r. wymiana młodzieży akademickiej Kielce-Winnica
W dniach 30.04 - 4.05 odbyła się, tradycyjna już, wymiana młodzieży studenckiej
miast Kielce i Winnica. Tegoroczny wyjazd na Podole odbył się pod hasłem „Study in
Poland” (Studiuj w Polsce). Korzystając z możliwości bezpośredniego kontaktu z
rówieśnikami z Ukrainy studenci z Kielc mieli okazję opowiedzieć o naszym pięknym,
dynamicznie rozwijającym się i gościnnym mieście oraz o korzyściach płynących z faktu
studiowania w nim. Był to wkład studentów z Kielc w promocję i rozwój naszego Miasta oraz
uczelni wyższych w nim funkcjonujących. Realizacja tego typu działań jest tym ważniejsza,
iż niekorzystne prognozy demograficzne stanowią realne zagrożenie dla funkcjonowania
szkolnictwa wyższego w Polsce.
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Podjęte działania promocyjne kontynuowane będą podczas tegorocznego święta pn.:
„Dzień Europy” w Winnicy. Miasto Kielce wspólnie z 3 największymi uczelniami naszego
regionu promować będzie, podczas ww. imprezy, wśród ukraińskiej młodzieży studia w
grodzie nad Silnicą.
14. Polacy z Ukrainy w Kielcach
W dniach 30.04 - 8.05.2012 r. zrealizowane zostało w Kielcach „Spotkanie z Ojczyzną
Seniorów Konfederacji Polaków Podola”. W ramach pobytu w Kielcach przewidziany został
bogaty program łączący w sobie, spotkania gości z Ukrainy z rówieśnikami, udział w
zajęciach Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwiedzanie miejsc historycznych oraz
kultu religijnego (Święty Krzyż, Kałków, Łagiewniki, Częstochowa), a także doskonalenie
znajomości języka polskiego. Grupa otrzymała bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie,
transport oraz opiekę profesjonalistów.
Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki zaangażowaniu sponsorów:
- Wodociągi Kieleckie,
- Targi Kielce,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami,
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni.
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15. Dzień Europy w Winnicy na Ukrainie 17-21 maja 2012 r.
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19 maja Miasto Kielce wspólnie z Konsulatem RP w Winnicy, na zaproszenie naszego miasta
partnerskiego na Ukrainie, wzięło udział w wydarzeniu pn.: „Dzień Europy”.
Tegorocznym motywem przewodnim tego wydarzenia promocyjnego było hasło „Studiuj w
Kielcach”. Trzy największe uczelnie wyższe naszego miasta tj.: Politechnika Świętokrzyska,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa na
zaaranżowanych wspólnie z Urzędem Miasta Kielce stoiskach zachęcały do studiowania w
Kielcach. Przedstawiciele uczelni rozdawali broszury informacyjne w języku ukraińskim i
rosyjskim dotyczące kierunków kształcenia, odpłatności za naukę, a także udzielali
szczegółowych informacji zainteresowanym osobom. Równocześnie wszyscy odwiedzający
tzw. „polskie miasteczko” mieli szansę otrzymać informacje drukowane nt. Kielc oraz drobne
upominki. Kieleckie stoisko uświetniał swoimi występami – zespół. Wołosatki

W ramach akcji promocyjnej Miasta Kielce podczas „Dnia Europy” w stolicy Podola
odbył się również Festiwal filmów dokumentalnych znanych z kieleckiego „Nurtu”,
laureatów konkursów międzynarodowych m.in. w Polsce i we Francji, który przygotował i
poprowadził znany kielecki filmoznawca Andrzej Kozieja. Przygotowany został również
akcent sportowy w postaci meczu drużyn bokserskich „Russh” Kielce vs „Nokaut” Winnica.
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Punktem kulminacyjnym wizyty na Ukrainie było odnowienie przez Kielce umowy
partnerskiej z Winnicą. Podpisane przeszło pół wieku temu porozumienie o współpracy
będzie od tej pory rozwijane także na nowych polach, ponieważ umowy partnerskie
parafowały również kieleckie uczelnie: Politechnika Świętokrzyska z Winnickim
Narodowym Uniwersytetem Technicznym, Uniwersytet Jana Kochanowskiego z Winnickim
Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. M. Kociubińskiego oraz Wyższa Szkoła
Ekonomii i Prawa z Winnickim Handlowo - Ekonomicznym Instytutem, filią Kijowskiego
Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego.

Pobyt w Winnicy zakończył się koncertem zatytułowanym „Rodacy - Rodakom”,
podczas którego wystąpił zespół Wołosatki. W czasie koncertu Konsul Rzeczypospolitej
Polskiej w Winnicy uhonorował odznakami "Zasłużony dla Kultury Polskiej" prezydenta
Wojciecha Lubawskiego oraz przewodniczącego kieleckiej Rady Miasta - Tomasza
Boguckiego. Odznaczenia państwowe przyznane zostały przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego na wniosek Konfederacji Polaków Podola.
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16. Trzecia wizyta w Kielcach Minister Cornelii Pieper (15 maj 2012 r.)
Wiceminister Spraw Zagranicznych Niemiec Cornelia Pieper złożyła w dniu 15 maja
wizytę
w Kielcach. Cornelia Pieper przybyła do Kielc na zaproszenie Prezydenta Miasta i Rektora
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani Minister, która w zeszłym roku
otrzymała tytuł Profesora Honorowego uczelni, zaprezentowała wykład na temat "Aktualnych
i przyszłych stosunków polsko - niemieckich w kontekście zachodzących zmian w Europie".
Nawiązanie kontaktów miasta Kielce z MSZ Niemiec zostało zainicjowane przez pana
Mirosława Obarę – Przedstawiciela Miasta Kielce w partnerskim mieście Gotha w
Niemczech, pracownika Referatu Współpracy z Zagranicą.
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17. Wizyta partnerów z Niemiec w stolicy województwa świętokrzyskiego

W dniach 10-13.06.2012 r. przebywała w Kielcach delegacja z partnerskiego miasta
Gotha
w Niemczech. Goście z Niemiec odwiedzili wczoraj Targi Kielce. Wśród dziesięcioosobowej
delegacji znaleźli się przedstawiciele władz na czele z nadburmistrzem miasta Gotha Knutem
Kreuch. W siedzibie spółki spotkali się m.in. z prezydentem Wojciechem Lubawskim.
Delegacja z Niemiec odwiedziła także Jaskinię Raj, Muzeum Historii Kielc oraz Kadzielnię.
Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas wizyty władz Gothy w
Kielcach było rozwój współpracy i realizacja wspólnych projektów w obszarze polityki
społecznej, edukacji, wymian młodzieży oraz kultury. Dzięki rekomendacji Gothy w roku
2014 w Kielcach ma szansę odbyć się Ogólnoeuropejski Festiwal Folklorystyczny
„Europeiada”. Nasz partner gościć będzie ww. festiwal w roku 2013. Wydarzenie to ma
masowy charakter, podczas jego trwania występuje ok. 5 tysięcy artystów z niemal wszystkich
krajów Europy.

18. Debata o samorządzie lokalnym z kolegami z Mołdawii
W dniu 25.06.2012 r. przebywała w Kielcach 11 osobowa delegacja przedstawicieli
samorządu mołdawskiego w składzie: Viorel Furdui - Dyrektor Kongresu Władz Lokalnych
Mołdawii (CALM)
 Alexandru Osadci - Kierownik Programu
 Nicolae TUDOREANU- Wójt gminy Festelila (rejon Ştefan Vodă)
 Efim STROGOTEANU - Wójt gminy Ecaterinovca (rejon Cimişlia)
 Maria GALIŢ - Wójt gminy Sarata Veche (rejon Faleşti)
 Feodosia BUNESCU -Wójt gminy Băhrinesti (rejon Floresti)
 Anatol VÂNTU - Wójt gminy Boşcana (rejon Criuleni)
 Paweł Tomczak - Dyrektor Związeku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
 Wojciech Marchlewski - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
 Waldemar Grzegorczyk - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
 Michał Leśniewski – tłumacz
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Pobyt zagranicznych gości związany był z realizacją projektu międzynarodowego
zakładającego transferem polskich doświadczeń dotyczących działalności samorządu.
Informacje
z zakresu polityki finansowej miasta Kielce oraz realizacji projektów z udziałem środków
unijnych przekazane zostały podczas spotkania w ratuszu przez przedstawicieli wydziałów:
Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz Budżetu. Po zakończeniu spotkania
delegacja odwiedziła wybrane atrakcje Kielc.
19. Wizyta delegacji z Winnicy na Święcie Kielc
Święto Kielc” zdobywa co raz większą popularność wśród naszych partnerów zza Bugu.
W dniach 29.06-02.07.2012 r., w naszym mieście gościła 25 osobowa delegacja z miasta
Winnica. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Winnica na
czele z Panią Walentyną Balicką – Zastępcą Mera Winnicy, Deputowani do Rady Miejskiej
Winnicy oraz Rady Obwodu Winnickiego, wśród których znaleźli się m.in. Aleksander
Dombrowski (były Mer Winnicy i Gubernator Obwodu Winnickiego) oraz Anatolij Worona
(były Zastępca Mera Winnicy). W gronie przybyłych ze stolicy Podola nie zabrakło również
przedstawicieli mniejszości polskiej zamieszkującej te tereny. Podczas obchodów święta
miasta Polacy z Ukrainy reprezentowani byli przez Konfederację Polaków Podola kierowaną
przez Pana Jana Glinczewskiego oraz przez gości z Chmielnickiego (dawny Płoskirow).

W programie pobytu w stolicy województwa świętokrzyskiego znalazły się m.in.:
- udział w koncertach organizowanych na scenach umiejscowionych w centrum Kielc;
- zwiedzanie Jarmarku Świętokrzyskiego;
- udział w koncercie „Sabat czarownic” na kieleckiej Kadzielni.
Na zaproszenie Rektorów kieleckich uczelni państwowych nasi partnerzy z Winnicy mieli
również okazję zapoznać się z ofertą nauczania, bazą dydaktyczną i potencjałem naukowym
Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Prezentacja szkół wyższych obejmowała także pokaz inwestycji współfinansowanych z
funduszy Unii Europejskiej realizowanych przez obie uczelnie. Wizyta w kieleckich Alma
Mater była kontynuacją działań zapoczątkowanych przez Urząd Miasta Kielce w maju 2012
(promocja kieleckich szkół wyższych podczas „Dnia Europy” w Winnicy), które mają na celu
zachęcenie ukraińskiej młodzieży do podjęcia studiów w Polsce.
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Goście z Ukrainy skwapliwie skorzystali z okazji do zagłębienia się w prahistorię ziemi. Stało
się to możliwe dzięki zwiedzaniu Centrum Geoedukacji na kieleckiej Wietrzni, które
prezentuje bogatą przeszłość geologiczną terenów województwa świętokrzyskiego.
Ostatnim punktem programu, podczas pobytu Winniczan w Kielcach, było wspólne
kibicowanie podczas meczu finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Polska-Ukraina
2012.
W kolejnych dniach odwiedzili szereg instytucji, takich jak choćby Politechnikę
Świętokrzyską, Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
Centrum Geoedukacji wraz z Rezerwatem Wietrznia, a także mieli okazję zwiedzić miasto
oraz wziąć udział w licznych imprezach odbywających się w tym okresie na terenie miasta.
Ostatni wieczór pobytu goście oraz przedstawiciele miasta spędzili na wspólnym oglądaniu
finałowego meczu Euro 2012, który odbył się w Kijowie.
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20. Wizyta Wicemera Wilna – pana Jarosława Kamińskiego
W dniach 28.06.-01.07.2012 r. z wizytą w Kielcach przebywał Wicemer Wilna - pan
Jarosław Kamiński. Przedstawiciel władz Wilna przybył do naszego miasta na obchody
"Święta Kielc".

W ratuszu gość z Litwy spotkał się z prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim, zastępcą
prezydenta Czesławem Gruszewskim oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem
Boguckim.
Wicemer Kamiński odwiedził również szereg kieleckich instytucji, takich jak Komenda
Straży Miejskiej, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
Państwowa Szkoła Muzyczna czy Wzgórze Zamkowe. Brał udział również w rozmaitych
imprezach i występach odbywających się na terenie miasta, m.in. w uroczystości wręczenia
nagród Miasta Kielce w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony
kultury. Na koniec wizyty nasz rodak wybrał się na koncert „Sabat czarownic w Amfiteatrze
na Kadzielnia.
W wizycie w stolicy województwa świętokrzyskiego merowi Wilna towarzyszył zespół pieśni
i tańca z Litwy oraz rzemieślnicy prezentujący tradycyjne rękodzieło, które można było
podziwiać i nabyć na udostępnionym przez miasto stoisku promocyjnym rozmieszczonym na
głównym deptaku Kielc.
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21. VI Letnia Szkoła Kultury, Historii i Języka Polskiego (czerwiec - lipiec 2012 r.)
Podczas 10 dniowego pobytu w Kielcach w dniach 30.06-90.07.2012 r. niemal 40-osobowa
grupa Polaków, która na zaproszenie władz miasta, przyjechała do nas z partnerskiej Winnicy,
uczestniczyła w VI Letniej Szkole Kultury, Historii i Języka Polskiego. Ta doroczna
inicjatywa, realizowana przez nasze miasto, pozwala nie tylko bliżej poznać kulturę i historię
Polski, ale także umożliwia Winniczanom polskiego pochodzenia naukę ojczystego języka.
Uczestnicy projektu to główne uczniowie szkoły polskiej prowadzonej przez Konfederację
Polaków Podola. Ponad połowa uczestników to uczniowie i studenci oraz inni przedstawiciele
różnych zawodów – nauczyciele, lekarze, prawnicy, niektórzy z nich byli w Kielcach
pierwszy raz, inni już kilkakrotnie. Program edukacyjno-kulturalny był niezwykle
rozbudowany. Goście rozwijali swoja wiedze o języku, tradycjach, obyczajach i historii
Polski, a także brali udział w obchodach Święta Kielc organizowanego w tym czasie na
terenie miasta. Liczne wykłady, warsztaty i zajęcia a także wydarzenia kulturalne zapewniały
różnorodność przyswajanej wiedzy oraz niosły ze sobą ogrom wartości poznawczych jak
i rozrywkowych. Na koniec wizyty w dniu 09.07 w ratuszu uczestnicy Letniej Szkoły Języka
Polskiego i Kultury Polskiej spotkali się z przedstawicielami władz miasta oraz otrzymali
pamiątkowe dyplomy.
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22. Konferencja w Winnicy na Ukrainie (lipiec 2012 r.)

„Inteligentne miasto: Elektroniczne technologie służące promocji demokracji lokalnej oraz
stałemu rozwojowi stref miejskich” to tytuł konferencji, jaka w dniach 26-27 lipca 2012 roku
odbyła się w Winnicy na Ukrainie. Kielce zaproszone zostały do czynnego udziału
w konferencji nie tylko ze względu na długoletnią współpracę partnerską z ukraińskim
organizatorem, ale również w związku z obecnością naszego miasta w ogólnoeuropejskim
rankingu 70-ciu „Inteligentnych miast” (Smart cities), a także niewątpliwymi osiągnięciami w
dziedzinie budowy oraz wykorzystania miejskiego systemu informacji przestrzennej.
Pracownicy Urzędu Miasta Kielce – p. Jadwiga Skrobacka oraz p. Dominika KowalskaJamrożek – przedstawiły podczas konferencji prezentację pt.: „Zarządzanie zrównoważonym
rozwojem Kielc przy pomocy miejskiego systemu informacji przestrzennej”. Reprezentanci
Kielc znaleźli się w grupie ekspertów z innych państw (m.in. Estonii, Słowacji, Gruzji oraz
Ukrainy) prezentujących najnowsze osiągnięcia i trendy w wykorzystania nowych technologii
w zarządzaniu miastami.
Organizatorami przedsięwzięcia były ONZ - Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
w Ukrainie oraz Winnicka Rada Miejska w ramach działania pn.: „Zarządzanie Miastem
i Program Zrównoważonego Rozwoju”.

Urząd Miasta Kielce
Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

21

Współpraca zagraniczna Miasta Kielce

2012

23. Spotkanie OSP w Finsterbergen (sierpień 2012 r.)

W dniach 05-12.08.2012 odbył się letni obóz młodzieży z OSP w miejscowości Finsterbergen
w Turyngii. Na zaproszenie OSP z Gotha wyjechało do Niemiec 20 dziewcząt i chłopców
z powiatu kieleckiego w wieku 12-17 lat, członków ochotniczych straży pożarnych w swoich
miejscowościach oraz 5 opiekunów. Tegoroczny obóz był już dziewiątym z kolei spotkaniem
młodzieży z Polski i Niemiec. W trakcie ich trwania młodzież poprzez zabawy
i zawody, uczy się umiejętności porozumiewania i wzajemnego współżycia ze sobą.
Spotkania te stanowią doskonałą motywację dla młodych ludzi do uczenia się języków
obcych.
24. Dni Kultury Chińskiej (wrzesień 2012 r.)
W dniach 4-7 września w ramach „Dni Kultury Chińskiej” gościli w Kielcach artyści
z Muzeum Folkloru Nanjing z Chin. W dniu 5 września po wernisażu, w którym wraz
z Prezydentem Wojciechem Lubawskim udział wzięli liczni przedstawiciele władz miasta, na
Wzgórzu Zamkowym odbyły się warsztaty artystyczne, prowadzone przez wspomnianych
mistrzów tradycyjnej sztuki rękodzieła chińskiego.

Podczas trwania wystawy można było rozwijać swoje umiejętności m.in. w zakresie
tworzenia wycinanych ozdób z papieru, zaplatania ozdobnych węzłów tradycyjną chińska
techniką czy wyszywania pięknych wzorów. Można było również obejrzeć oraz nabyć
ozdoby wykonane przez artystów. Oprócz warsztatów odbył się pokaz mody, na którym
modelki zaprezentowały tradycyjne suknie chińskie. Warsztaty cieszyły się dużą
popularnością, zarówno wśród uczniów kieleckich liceów, jak i pozostałych mieszkańców
miasta.
Wizyta gości z Chin odbiła się również szerokim echem w lokalnych mediach.
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25. Dni Winnicy (wrzesień 2012 r.)
Delegacja Miasta Kielce uczestniczyła w obchodach "Dni Winnicy", które odbyły się
w dniach 8 - 9 września na Ukrainie. Przedstawiciele Kielc spotkali się z władzami naszego
partnerskiego miasta. O dotychczasowej oraz przyszłej współpracy rozmawiali m.in. z merem
Winnicy i konsulem generalnym RP w tym mieście, Krzysztofem Świderkiem. Wzięli także
udział w inauguracji nowego roku szkolnego w Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej,
prowadzonej przez Konfederację Polaków Podola.
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Podczas wizyty sekretarz miasta Kielce Janusz Koza został uhonorowany odznaczeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP "Zasłużony dla kultury polskiej", które
odebrał rąk Konsula Generalnego RP w Winnicy.

Kielczanie złożyli kwiaty pod tablicą Józefa Piłsudskiego. Tablica ta, została ufundowana
przez Miasto Kielce w 2008 roku i zawisła na budynku, w którym 17 maja 1920 r. doszło do
spotkania atamana Petlury z Naczelnikiem Odrodzonego Państwa Polskiego. W ramach
obchodów "Dni Winnicy" odbyła się także wystawa 21 fotografii, prezentujących stare Kielce
z przełomu XIX/XX w. Winnica jest najstarszym miastem partnerskim Kielc. Podpisane
przeszło pół wieku temu porozumienie o współpracy zostało odnowione w maju tego roku.
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26. Wizyta delegacji z Kielc w Gotha
Na zaproszenie Nadburmistrza miasta Gotha w dniach 03.-07.10.2012 gościła w naszym
mieście partnerskim w Niemczech 42 osobowa delegacja z Kielc. Na czele delegacji stał Z-ca
Prezydenta Pan Andrzej Sygut. Oprócz przedstawicieli miasta w wyjeździe wzięła udział
ośmioosobowa delegacja przedstawicieli wolontariuszy oraz tancerze z Kieleckiego Teatru
Tańca. Celem wizyty w Niemczech było zapoznanie się z przygotowaniami w Gotha do
obchodów 50 Europeady, która odbędzie się w tym mieście w 2013 roku. Europeada jest
największym w Europie spotkaniem grup folklorystycznych z naszego kontynentu. Z racji
tego, że 51 Eupropeada w 2014 roku odbędzie się w Kielcach, delegacja nasza miała
możliwość zapoznania się przedstawicielami komitetu organizacyjnego tego festiwalu. W
czasie pożegnalnego wieczoru galowego 20 osobowy zespół Kieleckiego Teatru Tańca
zaprezentował na scenie miejscowego domu kultury „Tańce Słowiańskie” do muzyki Karola
Szymanowskiego oraz „Taniec z ogniem”. Występy naszych tancerzy nagrodzone zostały
owacyjnymi brawami.
27. Wizyta delegacji z partnerskiego Budapest-Csepel (październik 2012 r.)
W dniach 11-12 października 2012 r. nasze miasto odwiedził Burmistrz Dystryktu Budapest
Csepel, Pan Németh Szilárd wraz ze swoimi zastępcami oraz najbliższymi
współpracownikami z tamtejszego Ratusza. Podczas tej krótkiej wizyty w dniu 11.10
przedstawiciele władz Csepel mieli okazję zawitać na X Międzynarodowe Targi Transportu
Zbiorowego odbywające się na terenie Targów Kielce. Wystawa cieszyła się wśród nich
dużym zainteresowaniem. Szczególną uwagę Burmistrza zwróciły pojazdy, w których
zastosowano rozwiązania kładące nacisk na transport wykorzystujący ekologiczne źródła
energii.

Następnie goście z Węgier udali się do ratusza na spotkanie z Prezydentem Wojciechem
Lubawskim oraz projekcje filmu pt.: „Polsko-Węgierskie Braterstwo” oraz prezentację
Przewodniczącego Rady Miasta Kielce Pana Tomasza Boguckiego dotyczącą kwestii
zagospodarowania budżetu miasta. Następnego dnia przedstawiciele Csepel udali się na
zwiedzanie Kieleckiego Parku Technologicznego, gdzie Dyrektor Szymon Mazurkiewicz
wprowadził ich w tajniki działania Inkubatora Technologicznego oraz objaśnił rozmaite
kwestie dotyczące współpracy z licznymi przedsiębiorstwami z całego świata. Wizyta, mimo
że dość krótka okazała się dla przedstawicieli naszego miasta partnerskiego wizytą obfitująca
w przydatne informacje dotyczące naszego miasta.
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28. Wizyta delegacji z Velika Gorica w Chorwacji (październik2012 r.)
W październiku b.r. delegacja z Chorwacji w ramach swojej dłuższej wizyty w Polsce
zawitała również do Kielc. Przedstawiciele Urzędu Miasta Velika Gorica w dniach 15.10. –
19.10. 2012 r. pod opieką pracowników Urzędu Miasta Kielce poznawała realia współpracy
z Unia Europejską oraz wdrażania w naszym mieście projektów unijnych. Na początek
specjaliści z zagranicy spotkali się z Zastępcą Prezydenta Kielc Tadeuszem Sayorem,
Dyrektorem Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Mieczysławem Pastuszką
oraz z kierownikami poszczególnych referatów w budynku Urzędu Miasta przy ulicy
Strycharskiej 6 w celu przedstawienia programów operacyjnych na lata 2007-2013. Odbyła
się również prezentacja ogólna na temat pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych
przez Kielce. Następnie odbyło się spotkanie z pracownikami Referatu Projektów i Funduszy
Strukturalnych, na którym goście mogli zapoznać się z metodami sporządzania wniosków
o dofinansowanie, monitorowania prac związanych z przygotowaniem projektów,
sporządzania wniosków o płatność czy prowadzenia sprawozdawczości dla projektów
współfinansowanych środkami z funduszy strukturalnych.
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Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora naświetlił następnie kwestie
realizacji projektów partnerskich, projektów szkoleniowych i aktywizacji gospodarczej oraz
pozyskiwania środków Komisji Europejskiej. Panowie mieli również możliwość obejrzenia
inwestycji już zrealizowanych przez miasto w ramach współfinansowania z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, takich jak: zespołu obiektów sportowych Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji takich jak Stadion Miejski Korony Kielce, gdzie zapoznali się
historią stadionu, infrastrukturą czy zaawansowanym systemem monitoringu obiektu,
następnie udali się na Stadion Lekkoatletyczny oraz do Hali Legionów. Po wizytacji obiektów
sportowych delegacja miała okazję zwiedzić Amfiteatr na Kadzielni wraz
z pomieszczeniami dla artystów. Po krótkim spacerze po kamieniołomie przyszedł czas na
Centrum Geoedukacji w Rezerwacie Wietrznia, gdzie pracownicy Geoparku zabrali naszych
gości w podróż w zamierzchłą przeszłość naszego regionu. W kolejnym dniu delegacja udała
się do Kielcekiego Parku Technologicznego gdzie poznała historię tej instytucji, uzyskała
informacje o wsparciu finansowym z Unii Europejskiej, wpływie działalności KPT na rozwój
miasta oraz o Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zasadach jej funkcjonowania czy korzyściach
dla przedsiębiorców. W ramach wizyty znalazło się również zwiedzanie infrastruktury parku.
W programie pobytu znalazła się również wizyta w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami
z prezentacją opisującą szczegółowo budowę nowoczesnego centrum przetwarzania odpadów
oraz omówieniem kwestii zarządzania odpadami i ich segregacji w Kielcach. Nie mogło
oczywiście zabraknąć wizyty w Targach Kielce gdzie zaprezentowano gościom projekt
rozbudowy infrastruktury wystawienniczej finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Wizyta zakończyła się spotkaniem podsumowującym w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Świętokrzyskiego. Dla obu stron była to niezwykle korzystna wizyta pod
względem wymiany doświadczeń związanych z współpracą z Unią Europejską.
29. Polacy z Ukrainy w Kielcach (październik 2012 r.)
Wizytę w Urzędzie Miasta złożyli przedstawiciele ukraińskiej Polonii z Winnicy i
Chmielnickiego. Ratusz odwiedziła grupa 40 osób, w tym 28 uczniów, nauczyciele oraz
koordynatorzy. Celem tego przedsięwzięcia była prezentacja Kielc i województwa
świętokrzyskiego oraz zapoznanie się z możliwościami studiowania w naszym regionie dla
obywateli Ukrainy - przedstawicieli Polonii. Wizyta została zrealizowana w ramach projektu
pn. "POLONIJNE MULTICENTRUM EDUKACYJNE.E-learning i mediateka w Winnicy i
Chmielnickim", który koordynowała Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód. Projekt był
współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu
"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą".
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30. II rewizyta przedstawicieli Urzędu Miasta Kielce w Winnicy (październik 2012 r.)
W dniach 22-26 października z wizytą w Winnicy na Ukrainie, mieście partnerskim Kielc,
przebywała delegacja urzędników z kieleckiego ratusza. Podczas kilkudniowego pobytu nasza
delegacja zapoznawała się z pracą poszczególnych departamentów Urzędu Miasta w Winnicy.
Pracownicy Urzędu Miasta Kielce odwiedzili m.in. Departament Prasowy, Biuro Obsługi
Klienta, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Departament ds. Socjalnych oraz miejską
telewizję. Spotkali się również z przedstawicielami władz Winnicy.
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31. Staż studentek pielęgniarstwa w Niemczech (listopad 2012 r.)
W tym roku na praktyki zawodowe z geriatrii i rehabilitacji do Niemiec wyjechało w dwóch
terminach (marcu -7, oraz listopadzie - 13) łącznie 20 studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
W okresie 4 tygodniowego pobytu w domach opieki studentki nabierają praktycznych
umiejętności z zakresu opieki i rehabilitacji osób starszych. Niezależnie od 4 tygodniowych
praktyk zawodowych, po raz pierwszy w tym roku miały miejsce poza programowe praktyki
letnie, w czasie których przez okres 2 miesięcy studenci mogli dodatkowo pogłębiać swoje
umiejętności. Wszystkie koszty pobytu oraz przejazdy pokrywa firma niemiecka.
32. Smart City Expo Barcelona (listopad 2012 r.)

Miasto Kielce znalazło się w gronie finalistów Smart City Expo w Barcelonie - światowego
kongresu będącego miejscem spotkania przedstawicieli miast, administracji zarówno lokalnej
jak i rządowej, ekspertów oraz firm podejmujących temat scenariusza dla świata, wg którego
do końca 2050 roku 75% ludzkiej populacji będzie mieszkało na terenach zurbanizowanych.
Tegoroczne spotkanie w Barcelonie, innowacyjnym i pionierskim mieście w kwestiach
wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju, było doskonałą okazją do nauki, wymiany
doświadczeń, a także zawarcia kontaktów - również międzynarodowych, dla rozwoju miast.

Podczas pobytu na Smart City Expo w dniach 12.11-15.11.2012 r. Przedstawiciele Kielc
w składzie: Jadwiga Skrobacka, Dominika Kowalska-Jamrożek oraz Olga Janik
zaprezentowali system GISowy, czyli także ogólnodostępny geoportal miasta
www.gis.kielce.eu, jako jedno z narzędzi systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem
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miasta (utworzonego na podstawie Uchwały Rady Miasta Kielce z 2006 r.). System ten
umożliwia mieszkańcom miast uzyskanie wiedzy o inwestycjach, zagrożeniach dla
środowiska, planowaniu przestrzennym, strukturze własności, instytucjach i daje również
dostęp do danych obejmujących wiele innych zagadnień oraz wydarzeń, które mają miejsce w
ich mieście. Geoportal kielecki, jako swoiste okno na świat Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej, daje im łatwy dostęp do tych danych.
33. Wizyta władz Obwodu Winnickiego i miasta Winnica (listopad 2012 r.)
Na zaproszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w naszym regionie przebywała
delegacja władz Obwodu Winnickiego i miasta Winnica oraz przedstawiciele gmin
Winnicczyzny. Goście z Ukrainy wzięli udział w konferencji "Współpraca jednostek
terytorialnych województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego".

Przedsięwzięcie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie współpracy
polsko-ukraińskiej prowadzonej na poziomie gmin, powiatów, miast i regionu. W konferencji
uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ambasady Ukrainy
w Warszawie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, którzy przedstawili doświadczenia
i plany swoich instytucji w zakresie polsko-ukraińskiej współpracy międzyregionalnej oraz
możliwości jej finansowania. Wzięli w niej udział także zastępca prezydenta Kielc Tadeusz
Sayor oraz dyr. Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta UM Mieczysław
Pastuszko, którzy wystąpili w panelu prezentującym najlepsze przykłady współpracy
pomiędzy samorządami woj. świętokrzyskiego i obwodu winnickiego. Prezentacja nosiła
tytuł "Kielce - Winnica łączy Nas coraz więcej" i przedstawiona została w postaci filmu
przygotowanego przez ITV Kielce.
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34. Wizyta delegacji z Winnicy w KPT (listopad 2012 r.)
Kielecki Park Technologiczny odwiedziła czteroosobowa delegacja z Winnicy. Park wspólnie
z Instytutem Rozwoju Miast przygotowuje projekt do Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
dzięki któremu w partnerskim mieście Kielc może powstać więcej małych i średnich
przedsiębiorstw. Zastępca Mera Winnicy Walerij Korowij i dyrektor KPT Szymon
Mazurkiewicz podpisali list intencyjny dotyczący współpracy. - To oficjalne potwierdzenie
kooperacji.
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Pracownicy Parku już przygotowują wniosek, dzięki któremu możemy stworzyć ciekawy,
innowacyjny i międzynarodowy projekt. List jest potwierdzeniem zaangażowania strony
ukraińskiej - informuje dyrektor KPT Szymon Mazurkiewicz. Jak dodaje, jeśli projekt
zostanie zrealizowany w Winnicy powstaną nowe miejsca pracy. Wniosek zostanie złożony
na początku grudnia. - Zdecydowaliśmy się na współpracę z Kieleckim Parkiem
Technologicznym, bo słyszeliśmy wiele o tej instytucji. Współpraca może nam pomóc przy
dokładnym określeniu w którym kierunku ma pójść rozwój Winnicy. Naszym problemem jest
jednak brak środków, dlatego odwiedzając Kielce chcemy się dowiedzieć m.in. jak zdobywać
pieniądze - mówił Walerij Korowij. Samorząd Kielc od wielu lat intensywnie współpracuje
z Winnicą. Jednym z głównych kierunków rozwoju partnerskiego miasta stolicy
województwa
świętokrzyskiego,
jest
rozszerzanie
współpracy
z
partnerami
międzynarodowymi i wzmocnienie pozycji, jako nowoczesnego centrum regionalnego.

35. Dyrektorzy szkół i przedszkoli z Winicy w Kielcach (listopad 2012 r.)
W dniu 16.11.2012 z wizytą w Kielcach przebywała grupa dyrektorów szkół
ogólnokształcących oraz przedszkoli z Winnicy na Ukrainie.

W ratuszu goście z Winnicy spotkali się z przedstawicielami władz miasta. Następnie udali
się do kieleckich szkół i przedszkoli.
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W kolejnych dniach przedstawiciele oświaty z Podola mieli okazję zapoznać się z ofertą
edukacyjną Centrum Geoedukacji, Wzgórza Zamkowego oraz możliwościami podjęcia
studiów na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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36. Świąteczna wizyta w Winnicy (grudzień 2012 r.)
Delegacja Miasta Kielce z przewodniczącym RM Tomaszem Boguckim przebywała z wizytą
w Winnicy. Goście z Kielc wzięli udział w światecznym koncercie przygotowanym przez
rodaków skupionych w Konfederacji Polaków Podola.

Podczas mikołajkowej gali przekazane zostały dary przywiezione z Polski. Grupa Edukacyjna
S.A., która pozytywnie odpowiedziała na apel Prezydenta Kielc bezpłatnie przekazała na
rzecz Polaków z Podola 55 kompletnych zestawów edukacyjnych dla klas I-III szkoły
podstawowej. Ofiarowane podręczniki posłużą do nauki języka polskiego dzieciom
uczęszczającym do sobotnio-niedzielnej szkoły polskiej prowadzonej przez Konfederacje
Polaków Podola.
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W czasie uroczystości najmłodsi zgromadzeni otrzymali także słodkie upominki przekazane
przez kielecką firmę Społem. Reprezentacja Kielc spotkała się również z przedstawicielami
władz Winnicy.
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