PODSUMOWANIE WIZYTY DELEGACJI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
W SÖRMLAND (23.-26.11.2014 r.)

W dniach od 23 do 26 listopada 2014 r. w szwedzkim Sörmland przebywała
z wizytą dwuosobowa delegacja Powiatu Wodzisławskiego w składzie: Grażyna
Durczok – Sekretarz Powiatu Wodzisławskiego oraz Przemysław Podeszwa –
Inspektor Wydziału Rady i Zarządu oraz Współpracy Zagranicznej.
Ww. wizyta odbyła się w związku z zaproszeniem przedstawicieli Powiatu
Wodzisławskiego do uczestnictwa w inauguracyjnej sesji Rady Sörmland, która
odbyła się w dniach 25-26 listopada br. Sesję uroczyście rozpoczął radny najdłużej
zasiadający w Radzie – Östen Eriksson, po czym w trakcie obrad wybrano nowe
władze partnerskiego okręgu. Nową Przewodniczącą została Åsa Kratz. Pierwszym
zastępcą
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Przewodniczącego), zaś drugą zastępczynią – Ingrid Jerneborg-Glimne.
Ponadto, z inicjatywy obu stron – polskiej i szwedzkiej - doszło do spotkania
przedstawicieli Powiatu Wodzisławskiego z dyrekcją szkoły Nyköping Strand
Utbildningscentrum w Nyköping, tj. dyrektorem Hannu Husa oraz jego zastępczynią Christiną Boman. Organem prowadzącym placówkę, liczącą ok. 200 uczennic
i uczniów w wieku głównie od 16 do 19 lat, jest Miasto Nyköping. Szkoła prowadzi
edukację w takich kierunkach jak: hotelarstwo, turystyka, organizacja konferencji,
żywienie i gastronomia. Prowadzone są ponadto zajęcia w kierunku sztuka sceniczna
i teatr. Dla celów prowadzonych zajęć placówka dysponuje wieloma pracowniami
zawodowymi, a także dużą stołówką (obsługiwaną w całości przez uczniów szkoły),
w której posiłki mogą zjeść także osoby spoza szkoły. Klasy liczą do 25 uczniów.
Szkoła może pochwalić się dobrymi kontaktami w kraju i za granicą, wśród których
nie brakuje renomowanych hoteli i restauracji - co daje jej uczniom duże możliwości
w zakresie odbywania praktyk zawodowych. W wyniku przeprowadzonych rozmów
obie strony wyraziły chęć podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy
międzyszkolnej, która w przyszłości mogłaby być prowadzona m.in. w ramach
programu ERASMUS+.
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Innym istotnym punktem programu pobytu była wizyta studyjna w obiekcie
widowiskowo-sportowym Arena Rosvalla w Nyköping. Na terenie obiektu znajduje się
14 boisk trawiastych (zarówno ze sztuczną, jak i naturalną murawą), kilka hal
sportowych (największa z trybunami na ponad 2 tys. miejsc), dwa lodowiska oraz
szereg innych atrakcji. Są to np. kręgielnia licząca kilkanaście torów, restauracje,
siłownia, pomieszczenia fitness i odnowy biologicznej, a nawet boiska do gry w bule
(petankę) – a wszystko na łącznej powierzchni 40 tys. m². Na terenie obiektu
odbywają się m.in. duże wystawy tematyczne, międzynarodowe targi, krajowe
eliminacje do festiwalu Eurowizji, obozy szkoleniowe oraz międzypaństwowe mecze
i zawody sportowe. Obiekt i odbywające się w nim przedsięwzięcia niewątpliwie
stanowią magnes przyciągający odbiorców z innych dużych ośrodków miejskich,
takich jak Norrköping czy nawet stolica kraju – Sztokholm.
Nowe władze Sörmland wyraziły chęć podtrzymania wzajemnej współpracy
między oboma samorządami.
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