W dniach 29 maja - 2 czerwca w Smoleńsku - w Federacji Rosyjskiej
przebywała delegacja Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w składzie:
1. Krzysztof Wacław Dębski - Przewodniczący Zarządu ZGRK
2.

Bogumił Marciniak - Przewodniczący Zgromadzenia ZGRK, Burmistrz
Krośniewic

3. Barbara Herman - Koordynator do spraw kontaktów z samorządami i
organizacjami pozarządowymi
4. Włodzimierz Frankowski - Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty
5. Tadeusz Woźniak - Wójt Gminy Dąbrowice
W trakcie spotkania z władzami miasta Smoleńska nastąpiło podpisanie umowy
o współpracy pomiędzy ZGRK a miastem Smoleńsk. Głównym celem umowy jest
rozwijanie kontaktów pomiędzy obydwoma regionami na bazie przyjaźni oraz
różnorodności form współpracy. Strony rozwijające współpracę będą głównie
poświęcały uwagę następującym kwestiom:
•

współdziałanie w dziedzinie zarządzania jednostką samorządową;

•

wspieranie współpracy ekonomicznej (gospodarczej);

•

współpraca w zakresie kontaktów młodzieżowych;

•

współpraca w dziedzinie sportu i turystyki;

•

współpraca w dziedzinie oświaty, nauki i kultury;

•

współdziałanie między środkami masowego przekazu;

•

współpraca w sferze urbanistyki, ochrony środowiska naturalnego.
Partnerzy zamierzają również wymieniać pomiędzy sobą doświadczenie,

wiedzę i nowoczesne technologie we wszystkich dziedzinach zarządzania jednostką
samorządową, w tym między innymi w dziedzinach ekologii, kultury, nauki, handlu,
służby zdrowia. Umowa nie wyklucza możliwości realizacji wszelkich innych
przedsięwzięć po wcześniejszym uzgodnieniu między stronami.
Pierwszym efektem współpracy jest wyjazd Chóru Państwowej Szkoły
Muzycznej w Kutnie w dniach od 4 do 8 czerwca, który będzie koncertował dla
Smoleńszczan w ich Filharmonii.

W dniach pobytu delegacji ZGRK w Smoleńsku odbywały się uroczyste
obchody 200-lecia urodzin wielkiego kompozytora rosyjskiego Michał Iwanowicza
Glinki. Festiwal Muzyki M. I. Glinki posiada w Smoleńsku wieloletnie tradycje.
Tegoroczny, jubileuszowy odbywał się z udziałem kilkudziesięciu zespołów, chórów,
orkiestr i solistów zarówno miejscowych jak i krajowych, a także o międzynarodowej
sławie. Delegacja spotkała się także z miejscową Polonią, z którą wcześniejsze już
kontakty utrzymywała jedna z gmin Związku - Gmina Dąbrowice.
Władze Smoleńska zaprosiły również władze gmin ZGRK do współuczestnictwa
w realizowanym już w Smoleńsku programie "Przyszłość dzieci". Program ten
poświęcony

jest

propagowaniu

zdrowego

stylu

życia

wśród

dzieci

szkół

gimnazjalnych i średnich oraz przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym, między
innymi takim jak narkomania i alkoholizm. Program ten jest bardzo interesujący i z
powodzeniem wdrażany w Smoleńsku.

