ДЕЛЕГАЦІЯ ВАСИЛЬКОВА ВІДВІДАЛА ПОЛЬЩУ

У період з 28 по 31 серпня ц.р.
делегація з міста Васильків у рамках програми "Томашув - Лю бельський - успіх польської адміністративної реформи" відвідала місто - партнер Томашув - Любельський в Республіці Польща.
Нагадаємо, що цьогоріч 14 липня Васильківський міський голова
Володимир Сабадаш та мер польського міста Войцех Жуковській підписали Угоду про співпрацю і
міжнародне співробітництво між
містами Васильків та Томашув Любельський.
До складу делегації ввійшли Оксана Перінська - секретар Васильківської міської ради; заступник міського голови Ірина Майстер;
депутат міської ради, голова постійної комісії ради Сергій Свічинський; член виконавчого комітету
ради Андрій Оглоданий; представник громади міста, засновник гро-

Відвідування міста Томашув –
Любельського для мене, як голови ГО
«Альянс Добрих Справ» було неймо-

мадської організації "Альянс
добрих справ" Анна Оксаніченко.
Основними завданнями
нашої делегації було оз найомлення з організацією
роботи органів місцевого самоврядування та її прозорості, формуванням польського
устрою та фінансуванням
органів місцевого самоврядування на прикладі Томашув Любельського, роботою місцевої влади по залученню
інвестицій та енергозбереженню.
Нас цікавили також питання, що
стосуються житлово - комунального
господарства, взаємодія влади з громадськими організаціями, тощо.
Під час перебування у Томашув Любельському ми
на прикладі навчальних закладів
та міського будинку культури
ознайомились з
організацією
системи освіти та
культури у Польщі.
Не
залишилась непоміченою
нами і та велика
увага, яку приділяє керівництво
цього міста розвитку фізичної культури, спорту та дозвіллю його мешканців. У місті з 20 - тисячним на-

селенням збудовано сучасний багатофункціональний спортивний комплекс, обладнаний, зокрема, трасою
для роликових лиж та роледромом.
Мер Томашув - Любельського сподівається, що цей комплекс в майбутньому може стати одним з центрів лижної підготовки всього
Люблінського воєводства.
Підводячи підсумки візиту можна сказати, що місто Васильків на
практиці діє в руслі курсу України
на Європейську інтеграцію та
активно працює в цьому напрямку.
Початок відносин покладено.
Тому основними завданнями для
нас сьогодні є предметний і змістовний розвиток партнерства між
нашими містами, формування і реалізація спільних проектів в інтере-

вірно корисним і пізнавальним, адже
пів-року тому, під час підготовки до
Польсько–української конференції
«Співпраця Влада-Громада-Бізнес» в
рамках Польсько-Української програми «Регрантінг у Василькові», за підтримки Академії Розвитку Філантропії в Польщі та ІСАР «Єднання», у
співпраці зі стоваришенієм «Чайня»
(неурядовою органіацією, м. Томашув
– Любельські) ми і подумати не могли
наскільки стрімко розвинеться наша
співпраця між містами. І я впевнена,
що це лише початок.
Неймовірні керівники міста
Томашув – Любельського зі своєю
командою показали нам свої успіхи,

які конкурують з великими містами
Польщі.
Скажу одне, нам є до чого рости. І
ми щасливі, що маємо таких партнерів, які з радістю допоможуть нам в
цьому.
ГО «Альянс Добрих Справ», як
фонд громади м. Василькова, бачить
майбутнє у ефективній співпраці з
владою, громадою та бізнесом Василькова. Працюємо над тим, щоб Васильків мав «побратимів» і в інших
країнах, які допоможуть нашому місту відродитися в сучасному світі та
розквітнути. Головне щиро вірити в
те, що робиш.
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сах територіальних громад Василькова - та Томашів - Любельського.
Оксана Перінська, секретар ради

Анна Оксаніченко

