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Przedstawiciele gminy Świecie gościli w partnerskich Pieszycach. Po
powrocie spotkali się z delegacją z Gernsheim, drugiego miasta
partnerskiego, która złożyła wizytę u nas.

Pieszyce to liczące 9,6 tys. mieszkańców miasto w województwie dolnośląskim, u
podnóża Gór Sowich w Sudetach. Współpraca samorządowa z gminą Pieszyce
rozpoczęła się w związku z powodzią w 1997 r. Od tamtej pory obydwa miasta
dzielą się doświadczeniami w sprawach gospodarczych, ochrony środowiska i
pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

Ponadto organizowane są corocznie wymiany kolonijne. Dzieci z Pieszyc spędzają
wakacje w Świeciu i okolicach, natomiast dzieci ze Świecia wyjeżdżają w Góry
Sowie. W ramach współpracy kulturalnej Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie
dało kilka gościnnych koncertów podczas obchodów Dni Pieszyc.
- Od lat na obozy szkoleniowe wyjeżdżają tam również nasi sportowcy – zaznacza
Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

W wizycie w partnerskim mieście uczestniczyli także, oprócz burmistrza, Jerzy
Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej, Marzenna Rzymek, skarbnik gminy i
Joanna Sieradzka z Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
Urzędu Miejskiego w Świeciu.
- Wzięliśmy udział w otwarciu nowej siedziby przedszkola i żłobka w Pieszycach
Uroczystość była połączona z jubileuszem 60-lecia powstania tej placówki –
wyjaśnia Krzysztof Kułakowski.

Gernsheim, to 10-tysięczne miasto położone nad Renem w kraju związkowym
Hesja w południowo-zachodnich Niemczech. Od 2011 r. jest miastem partnerskim
Świecia.
- Spotykamy się co kilka miesięcy, omawiając zasady funkcjonowania samorządu
tam i u nas. Współpraca stwarza też możliwości do wymiany młodzieży szkolnej.
Ma też wymiar bardziej praktyczny.
Tamtejsza jednostka straży pożarnej przekazała gminie Świecie wóz strażacki:
mercedes, rocznik 1991, w bardzo dobrym stanie technicznym. Niemcy wzięli na
siebie dodatkowo koszty przeglądu technicznego. Świecie pokryło ze swojego
budżetu tylko zakup paliwa na sprowadzenie go do kraju.
- Wóz kosztował nas symboliczne 1 euro, czyli około 4 zł. Służy już z powodzeniem
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucznie – mówi burmistrz.
Delegacja z Gernsheim, na czele z burmistrzem Peterem Burgerem, odwiedziła
Gruczno, aby sprawdzić, jak sprawuje się wóz (na zdjęciu).
Gościli także w Miejskiej Bibliotece Publicznej, zwiedzali teren po byłej jednostce
wojskowej i zagospodarowany obszar wokół Dużego Blankusza. Przyglądali się też
budowie żłobka na Mariankach i kompleksu sportowego w Przechowie. Zapoznali
się tez z funkcjonowaniem strefy inwestycyjnej Vistula Park I w Wielkim Konopacie.

- Byli pod wrażeniem dynamiki zmian i rozwoju, jaki przechodzi Świecie. Tym, że z
roku na rok przybywa nowych inwestycji z różnych dziedzin, poprawiających
jakość życia mieszkańców – zaznacza burmistrz Krzysztof Kułakowski.
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