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W dniach 10-12 stycznia br. delegacja Samorządu
Rejonu Wileńskiego na czele z zastępcą dyrektora
administracji Robertem Komarowskim wraz ze
specjalistami Wydziału Ekonomii i Majątku oraz
Wydziału Inwestycji brała udział w dyskusjach i
spotkaniach z partnerami z powiatu bialskiego.

Samorząd Rejonu Wileńskiego przed 10 laty zawarł
umowę o współpracy z powiatem bialskim.  W celu
zaplanowania dalszych możliwych kierunków
współpracy oraz pozyskania nowych partnerów
przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego
przyjęli zaproszenie od starosty bialskiego Tadeusza
Łazowskiego.

W miejscowości Biała Podlaska spotkali się
przedstawiciele 4 krajów: Polski, Litwy, Ukrainy i Węgier.
W programie przewidziana była również wizyta w
Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej. Z osiągnięciami, strukturą oraz pracą
uczelni gości zapoznał prof . zw. dr hab. Mieczysław
Adamowicz, rektor placówki.

Na szczególną uwagę i podziw zasługuje nowoczesne
centrum badań oraz sprzęt zakupiony ze środków Unii
Europejskiej, sale oraz akademik. Prof esor
opowiedział o kierunkach rozwoju oraz planach
uczelni, podkreślił, iż uczelnia stawia nie tylko na
zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale równoległych
zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach oraz
zakładach, jak również wymianę zagraniczną
studentów.

Kolejnym punktem programu było spotkanie robocze w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej przedstawicieli 4 państw, rozmowy szczegółowe,
poszukiwanie partnerów do kolejnych projektów.
Kulminacją wizyty było uczestnictwo w f estynie „Dobre,
bo Bialskie”. Jest to podsumowanie pracy
poszczególnych samorządów, wytypowanie
najlepszych przedsiębiorstw, działających na terenie
powiatu bialskiego oraz uhonorowanie młodych
talentów, rozsławiających powiat.
Kolejnego dnia delegacje miały wizytę w ośrodku dla
osób niepełnosprawnych w Kozeli, zwiedziły
Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej oraz Monaster
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Prawosławny św. Onuf rego.

Liczymy na to, iż wymiana doświadczeń oraz nawiązane
kontakty zaowocują współpracą i będą mierzone ilością urzeczywistnionych projektów.
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