WIZYTA W GMINIE SULZFELD - podpisanie umowy o partnerstwie i współpracy

W dniach 9 – 12 października odbyła się wizyta partnerska w Sulzfeld w Badenii-Winterbergii w
Niemczech. W skład delegacji gminy Nowosolna weszli przedstawiciele Rady Gminy z Panią
Przewodniczącą Janiną Wlazło na czele, Wójt gminy Nowosolna pan Tomasz Bystroński,
dyrektorzy szkół, dyrektor GPCKiEw Plichtowie, reprezentanci urzędu gminy, przedstawiciele
gminnej ochotniczej i państwowej powiatowej straży pożarnej oraz przedstawicielki młodzieży.

Podczas wizyty została podpisana umowa o partnerstwie pomiędzy gminami Nowosolna i
Sulzfeld. Właśnie z okolic Sulzfeld w 1802 r. na tereny obecnej gminy Nowosolna przybyli
osadnicy i założyli osadę Neusulzfeld z charakterystycznym ośmioramiennym skrzyżowaniem,
która dała początek miejscowości i gminie Nowosolna. Treść umowy partnerskiej została
uzgodniona podczas wcześniejszych kontaktów pomiędzy gminami,a jej uroczyste podpisanie
było zwieńczeniem tych przygotowań. Uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze. Do
nowo wybudowanej hali sportowej gospodarze zaprosili około 200 uczestników: przedstawicieli
partnerskiej gmin, reprezentantów władz, dwa miejscowe chóry, orkiestrę, grupę taneczną oraz
mieszkańców. Oprócz przedstawicieli gminy Nowosolna i Sulzfeld w spotkaniu wzięła udział
liczna reprezentacja partnerskiego miasta Avize z Szampanii wraz z burmistrzem na czele, z
którym Sulzfeld podpisało porozumienie 47 lat wcześniej. Gośćmi honorowymi uroczystości byli:
Guido Wolf Przewodniczący Parlamentu (Landtagu) Badenii-Wirtembergii, Dr Christoph
Schnaudigel Starosta Karlsruhe, Konsul Generalny RP Przemysław Gembiak. Po krótkich
okolicznościowych przemowach nastąpiło uroczyste podpisanie umowy przez Pana Wójta
Gminy Nowosolna Tomasza Bystrońskiego i Panią Burmistrz Gminy Sulzfeld Sarinę Pfrunder.
Następnie połączone chóry i miejscowa orkiestra wykonały hymn unii europejskiej. Po części
oficjalnej wieczór uświetniły występy chórów działających w Sulzfeld AGV i MGV oraz pokazy
tańca miejscowego klubu tańca przy muzyce orkiestry strażackiej. W tym czasie mieliśmy
okazję spróbować lokalnych potraw oraz wina z miejscowych winnic. Na zakończenie zagrał i
zaśpiewał artysta „Mr. Music”. Podczas pobytu w Niemczech przed podpisaniem umowy,
mieliśmy okazję zobaczyć zamek oraz starówkę w Heidelbergu, mieście o znaczeniu zbliżonym
jakie dla Polaków ma Kraków. Następnego dnia po uroczystym wieczorze partnerskim
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przeszliśmy spacerem przez Sulzfeld. Zobaczyliśmy gminną halę sportową, której remont jest
obecnie największą miejską inwestycją. Następnie obejrzeliśmy szkołę podstawową, żłobek,
niewielkie muzeum ukazujące historię miasta, oraz ochotniczą straż pożarną. Sekretarz gminy
przedstawił nam sposób funkcjonowania poszczególnych instytucji w mieście. W kościele
ewangelickim przedstawiciel rady parafialnej opowiedział nam o zwyczajach lokalnej
społeczności. Następnie przejechaliśmy do restauracji „Burgerbahnhof” w zaadaptowanym
budynku dawnego dworca kolejowego. Po obiedzie zwiedziliśmy największy w mieście zakład,
czołowego producenta techniki kuchennej firmy „Blanco”. Wieczorem zostaliśmy zaproszeni na
rozpoczynający się tego dnia Oktoberfest. Mogliśmy przekonać się jak sympatycznie bawią się
mieszkańcy z rejonu Sulzfeld. W niedzielę po mszy w kościele, odbyło się spotkanie
przedstawicieli gmin partnerskich z Polski, Niemiec i Francji. Wymieniliśmy się informacjami o
szkolnictwie, sytuacji gospodarczej i społecznej naszych gmin. Nawiązały się kontakty
pomiędzy uczestnikami spotkania. Po obiedzie w sali parafialnej, odbyliśmy jeszcze spacer
wokół Ravensburga, pozostałości zamku na wzniesieniu górującym nad Sulzfeld, niegdyś
siedziba lokalnych władców, a obecnie częściowo odrestaurowana stanowi atrakcję turystyczną
regionu. Stąd rozpościera się w spaniały widok na Sulzfeld i okolicę. Przed pożegnaniem
zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie uczestników.Program wyjazdu był bogaty, wiele się
wydarzyło. W przygotowaniach do naszej wizyty brało udział wielu mieszkańców Sulzfeld, w
tym przedstawicieli miejscowej polonii. Wszystkim należą się gorące podziękowania za gościnę
i okazaną sympatię. Ważne, abyśmy teraz w różnych dziedzinach kontynuowali i rozwijali
rozpoczętą współpracę, poprzez organizowanie wymiany młodzieży, ułatwianie kontaktów
przedsiębiorców, rozwijanie turystyki, wymiany kulturalnej itp.
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