Bezoek delegatie van de Poolse gemeente Witkowo
Na het bezoek van een delegatie van Geetbets aan de Poolse gemeente Witkowo in april 2012 ontving het
gemeentebestuur van donderdagavond 18/04/13 tot zondagmorgen 21/04/13 een delegatie van het
gemeentebestuur van Witkowo in het kader van de verbroedering tussen beide gemeenten.
De Poolse delegatie werd geleid door burgemeester Krzystof Szkudlarek en bestond uit Marian Gadzinski,
adjunct-burgemeester, Boguslaw Molodecki, voorzitter van de gemeenteraad, Marian Walczak, vicevoorzitter van de gemeenteraad en Grzegorz Kazmierczak, voorzitter van de gemeenteraadscommissie
Financiën.

De delegatie werd verwelkomd door burgemeester Jo Roggen en leden van het college en de gemeenteraad.
Nadien volgde een uiteenzetting door gemeentesecretaris Herman Stiers over de Belgische staatsinrichting
en de organisatie van de gemeente. Historicus Guy Leus vervolgde met een toelichting van de geschiedenis
van Geetbets, Rummen en Grazen en burgemeester Jo Roggen gaf een toelichting bij een aantal
wetenswaardigheden over de gemeente, de toeristische bezienswaardigheden en de gemeentelijke projecten.
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De toespraken gebeurden in het Engels en werden naar het Pools vertaald door mevrouw Magdalena
Gosciniak .

De twee burgemeesters onthulden een jumelagebord naast de hoofdingang van het gemeentehuis van
Geetbets.
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De groep poseerde voor de ingang van het gemeentehuis en het jumelagebord.
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Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het OCMW-complex, waar OCMW-voorzitter Jean-Pierre Nyns
de genodigden uitleg gaf over de werking van het OCMW en de bouw van woonzorgcentrum Betze Rust.
De leden van delegatie kregen eigen bereide lekkere soep en cake aangeboden door de OCMW-secretaris
Rosanne Debehets en het keukenpersoneel van het Sociaal Huis.
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Terug op het gemeentehuis gaf burgemeester Krzystof Szkudlarek nog een presentatie over zijn gemeente
Witkowo.
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Nadien werd hen een door Rachelle Janssens van de dienst cultuur bereid Breugheliaans buffet aangeboden.
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Na de maaltijd werd de delegatie in het gemeentehuis rondgeleid en werd een bezoek gebracht aan het
G-museum.

Vervolgens werden ook de monumenten ter nagedachtenis van de Poolse vliegeniers bezocht en was er een
rondrit langs de verschillende bezienswaardigheden in Geetbets, waarbij historicus Guy Leus deskundige
uitleg verschafte.

De vrijdag werd afgesloten met een diner in de Waterhoek.
Zaterdag stond een gegidste wandeling door Oranjestad Diest, een bezoek aan de Brouwerij van Wilderen en
een bezoek aan het St-Truidense museum over de Basis van Brustem op het programma.
s’Avonds werd het Solistengala van de brassband Haspengouw bijgewoond in het cultureel centrum De
Bogaard in Sint-Truiden waar ze in het Pools door de brassband werden verwelkomd. Het concert werd
bijzonder gesmaakt en geapprecieerd door de delegatie. De zaterdag werd afgesloten in een Betsers café.
Op zondag na het ontbijt, werd de “Letter of Intention” ondertekend door beide burgemeesters.

De gemeenten Witkowo en Geetbets wensen in de toekomst meer samen te werken door het uitwisselen van
studenten en van sportieve en culturele verenigingen.

