
SPRAWOZDANIE 
z działań partnerskich Świdnicy w roku 2014 

 

   
 

 
 

 

I. 

 

16.01.2014 

Książ, konferencja nt. poziomu przygotowania do okresu programowania 2014-2020 w 

zakresie projektów pl-cz  

 

27.01.2014 

Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”, konferencja otwierająca 

(partnerstwo PL-CZ) 

Przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miast i gmin polsko-czeskiego 

pogranicza oraz parlamentarzyści będą wspólnie przekonywać władze rządów w Polsce i 

Czechach do budowy drogi łączącej oba kraje. Tak ustalono podczas poniedziałkowej, 27 

stycznia, konferencji zorganizowanej w czeskim Trutnowie, którą zatytułowano „Transport i 



infrastruktura na czesko-polskim pograniczu”. Samorządowcy z Polski i Czech chcą, by 

dalsza budowa odcinka S3 (od Legnicy do Lubawki) po polskiej stronie oraz D11/R11 

(Hradec Kralove-Trutnov-Kralovec) po czeskiej stronie zostały wpisane na listę priorytetową 

zadań do sfinansowania przez rządy obu krajów. Obecność na tej liście jest niezbędna, by 

instytucje państwowe i regionalne mogły ubiegać się o dofinansowanie w latach 2014-2020. 

– Wspólnie uznaliśmy, że ta inwestycja łącząca Czechy i Polskę jest podstawą do 

budowania trwałych powiązań ekonomicznych i społecznych. Połączenie naszych regionów 

po obu stronach granicy jest decydujące również w kwestii rozwoju turystyki – mówił Ivan 

Adamec, burmistrz Trutnowa, miasta partnerskiego Świdnicy oraz poseł Izby Poselskiej 

Republiki Czeskiej. 

– Kiedyś oczywistością był szlak bursztynowy. W naszej ocenie, jako samorządowców 

odpowiedzialnych za wyznaczanie celów strategicznych, taką oczywistością jest teraz 

dogodne połączenie miast i gmin po stronie polskiej oraz czeskiej. To połączenie drogowe i 

kolejowe również ma ogromne znaczenie dla rozwoju. Nie ma możliwości realizowania 

współpracy gospodarczej, kulturalnej, wymiany młodzieży, zachęcania turystów do 

odwiedzania naszych miejsc, gdy trzeba męczyć się na drodze – uważa Wojciech Murdzek, 

prezydent Świdnicy. 

Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego uważa, że rozwój na 

obszarze południa Dolnego Śląska, które sąsiaduje ze stroną czeską jest priorytetem dla władz 

wojewódzkich. – Kluczowe jest rozstrzygnięcie dające możliwość, by droga S3 przebiegała 

dalej do granicy polsko-czeskiej. By przemysł i turystyka mogły się rozwijać, do tego 

potrzebna jest infrastruktura i o to będziemy zabiegać – wyjaśniał wicemarszałek. 

Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka powiedziała, że nie zna dolnośląskiego 

parlamentarzysty, który kwestionowałby powstanie drogi S3 po stronie polskiej. 

– Ważny jest wspólny głos, który może pomóc w zabiegach o tę inwestycję po stronie polskiej i 

czeskiej. W obecnej chwili polski rząd i ministerstwo infrastruktury potwierdziły realizację 

drogi S3 na trasie Legnica-Bolków. Czekamy co z drogą R11 po stronie czeskiej. Wierzę, że 

nasze wspólne działania pozwolą doprowadzić do efektu, z którego miasta i gminy z terenu 

pogranicza będą usatysfakcjonowane – dodała. 

W trakcie konferencji zaprezentowano także projekt połączenia transportowego trzech 

dużych karkonoskich ośrodków turystycznych (Pec pod Śnieżką, Karpacz, Szpindlerowy 

Młyn). Wskazano również na istotny problem związany z występującymi barierami w 

prowadzeniu usług przewozowych osób pomiędzy miastami pogranicza. 

Konferencja „Transport i infrastruktura w czesko-polskim pograniczu” to element 

wspólnego projektu Trutnowa i Świdnicy zatytułowanego „Miasta Trutnov i Świdnica 

wspierają przedsiębiorczość”. W konferencji wzięli udział ze strony partnerów m. in.: Joanna 

Gadzińska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Świdnicy, dyrektorzy odpowiedzialni za 

rozwój gospodarczy oraz komunikację w Urzędzie Miejskim, przedstawiciele Sudeckiej Izby 

Przemysłowo-Handlowej, a także PKS. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

 

 

II. 

 

20.02.2014 

Kryzys ukraiński, konferencja o sytuacji na Majdanie, w Świdnicy goście z Iwano-

Frankowska (partnerstwo PL-UA) 

- W Iwano-Frankowsku jest spokojniej niż w Kijowie. Milicja na zachodniej Ukrainie 

jest za narodem. Tu nikt siły wobec obywateli nie stosuje – tak mówili dzisiaj, podczas 



konferencji prasowej, mieszkańcy Iwano-Frankowska, miasta partnerskiego Świdnicy. Prawie 

50-osobowa grupa tancerzy i dziennikarzy z Iwano-Frankowska zwróciła się wczoraj z prośbą 

do władz miasta o pomoc. W związku z aktualną, tragiczną sytuacją na Ukrainie i 

planowanym zamknięciem granic zespół był zmuszony przyspieszyć swój wyjazd z Ukrainy, 

aby wziąć udział w planowanej od dłuższego czasu transie koncertowej na terenie Włoch. 

Świdnica nie mogła pozostać obojętna na taką prośbę. Grupa została zakwaterowana na jeden 

dzień w Hotelu Sportowym. 

Igor Tretiak, Oksana Kowalczuk, Olena Tretiak i Wasyl Szeremeta spotkali się dzisiaj 

w Urzędzie Miejskim z dziennikarzami i podzieli się tym, co dzieje się w ich kraju i mieście. 

Ich przyjazd od samego początku był zagrożony. Członkowie ekipy nie wiedzieli czy uda im 

się przekroczyć granicę. Udało się. Po drodze mijali kilkanaście blokad, ale jak podkreślali, ci 

ludzie bardziej pilnowali, kto wjeżdża na Ukrainę lub co z niej wywozi. Prezydent Murdzek, 

który również był obecny na spotkaniu zapewnił gości z Iwano-Frankowska, że przyjaciół w 

potrzebie nigdy się nie zostawia. 

- Cały czas jesteśmy w kontakcie z rodzinami, ale od wczoraj mamy ten kontakt 

utrudniony. Dziwne rzeczy dzieją się z siecią telefoniczną – mówili goście z Ukrainy.  W 

samym Iwano-Frankowsku, który opowiedział się po stronie opozycji, codziennie około 20 

tysięcy demonstrantów spotyka się w centralnym punkcie miasta, aby wyrazić dezaprobatę 

dla poczynań władzy. Mer miasta Wiktor Anuszkewyczus wyjechał do Kijowa. Tam ramię w 

ramię z narodem ukraińskim walczy z władzą.  - Na szczęście w Iwano-Frankowsku nie ma 

żadnych działań wojskowych, ale na wszelki wypadek w jednym z budynków administracji 

publicznej przygotowany został szpital polowy – mówi Oksana Kowalczuk. 

Jutro rano wyruszą w dalszą drogę na zachód Europy. Mają świadomość, że ich 

powrót do domu może stać pod wielkim znakiem zapytania, bo sytuacja za naszą wschodnią 

granica zmienia się z minuty na minutę. Ale wierzą, że wrócą do lepszej, wolnej Ukrainy. 

 

 

III. 

 

17.03.2014 

Spotkanie kooperacyjne polskich i czeskich firm z branży energetycznej (partnerstwo PL-CZ) 

Spotkanie w Trutnowie pn. „Energetyka – nowe technologie” skierowane było do 

przedsiębiorców i osób działających w biznesie w branży energetycznej. Uczestnicy spotkania 

nie ponosili żadnych kosztów związanych z wyjazdem. O wyjeździe decydowała kolejność 

zgłoszeń (15 firm). Wizyta w Czechach obejmowała: zwiedzanie elektrowni Trutnov – Poříčí 

(kotły do spalania biomasy, zrębki), zwiedzanie firmy Step Trutnov a.s. producenta kotłów do 

spalania biomasy (nowe technologie energetyczne: siano, słoma, zrębki), giełdę kooperacyjną 

z rozmowami biznesowymi. 

Spotkanie kooperacyjne polskich i czeskich firm w Trutnowie zrealizowano w ramach 

projektu pn. „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”, który zakłada rozwój 

gospodarczy pogranicza, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, aktywizację 

środowisk biznesowych i nawiązywanie trwałych powiązań pomiędzy przedsiębiorcami z 

Polski i Czech. 

 

21-23.03.2014 

Eger, Węgry, Dni Polsko-Węgierskie, promocja Zlotu Caravaningu 2015 (partnerstwo PL-

HU) 

W wymieniony weekend, w węgierskim Egerze zorganizowano spotkania 

przedstawicieli polskich i węgierskich miast w ramach Tygodnia Przyjaźni Polsko-

Węgierskiej. Uczestnikami wydarzenia byli między innymi prezydenci obu krajów: János 



Áder i Bronisław Komorowski. Świdnicę reprezentował zastępca prezydenta Świdnicy 

Waldemar Skórski. 

– Takie spotkania dają możliwość zaprezentowania naszych przyszłych poczynań, 

uznaliśmy, że będzie to również dobra okazja do rozpoczęcia promocji 54. 

Międzynarodowego Zlotu Karawaningowego „Europa Rally”, który w roku 2015 odbędzie 

się w Świdnicy – mówił wiceprezydent Skórski i dodał. – Podczas jednego z paneli 

dyskusyjnych, o formule zbliżonej do realizowanego w Świdnicy rokrocznie Kongresu 

Regionów, miałem okazję zaprezentować miasto i zbliżający się Zlot Karawaningowy. 

Ponieważ będzie to duże przedsięwzięcie, a co za tym idzie wyzwanie logistyczne, już dziś 

musimy myśleć o pozyskiwaniu zainteresowania potencjalnych uczestników. 

W Egerze wiceprezydent Skórski spotkał się między innymi z Eriką Bakonyi, 

dyrektorem budapeszteńskiego przedstawicielstwa Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Ustalano metody promocji zlotu na Węgrzech. Węgry są interesującym kierunkiem już 

choćby przez fakt, że w tym roku, w czerwcu, organizatorem 53. edycji Europa Rally jest 

węgierskie miasto Kiskunmajsa. Tam też w dniach 8-9 czerwca odbędą się uroczystości 

związane z przekazaniem insygniów Zlotu delegacji karawaningowców ze Świdnicy, na czele 

z władzami miasta. 

Kilka dni temu w świdnickim Urzędzie Miejskim zorganizowano robocze spotkanie 

organizatorów świdnickiego Zlotu. 

– Czeka nas mnóstwo pracy, w tej chwili najważniejsze jest czerwcowe przejęcie 

organizacji Zlotu w Kiskunmajsa, a to dopiero początek długiej kampanii promocyjnej, która 

obejmie zasięgiem kilkanaście krajów europejskich – dodał Waldemar Skórski. 

Miłośnicy campingu i karawaningu spotkają się w Świdnicy w dniach 21-25 maja 

2015 roku. 

 

 

IV. 

 

2-3.05.2014 

Międzynarodowa Wystawa Gospodarcza – Targi Karkonoskie. To ważne spotkanie 

profesjonalistów branży budowlanej na pograniczu w dniach 2-3 maja 2014 roku w 

Trutnowie. 

 

Na wiosennej edycji Wystawy Gospodarczej Targi Karkonoskie obecne będą wiodące firmy 

działające na pograniczu polsko-czeskim w branży budowlanej, ogrodniczej i wyposażenia 

wnętrz. Reprezentowane będą grupy producentów, dystrybutorów, hurtowników i 

sprzedawców detalicznych. Wystawa będzie stanowić znakomitą okazję do zapoznania się z 

szerokim asortymentem różnorodnych produktów proponowanych przez wystawców. 

 

Tegoroczna wiosenna edycja to swego rodzaju „święto branży budowlanej” i działów 

bezpośrednio i pośrednio z nią związanych. Nowego wymiaru nabierze hasło przewodnie 

edycji: Inspiracje, Budowa, Remont, Wyposażenie, Dekoracje. 

Dogodne i bliskie granicy położenie Trutnowa, zorganizowanie targów w nowoczesnym 

obiekcie UFFO o powierzchni wystawienniczej ponad 500 m2 sprawiło, że stały się one 

miejscem spotkania i kontaktów licznych firm z Czech i Polski. 

 

 

W tym roku Targi Karkonoskie zgromadziły 64 wystawców, którzy zaprezentowali bardzo 

szeroką gamę produktów. Tegoroczna wiosenna edycja targów dotyczyła tematu „Dom i 



Ogród”. Była ona swego rodzaju świętem branży budowlanej i ogrodniczej oraz działów 

bezpośrednio z nimi powiązanych. 

W Trutnowie Świdnicę reprezentowali: FHU Expert , ADA Gruoup, QUAN, GALESS sp. z 

o.o, ESLAB, FHU Natalia Grzyb, Studio Florystyczne „Stokrotka”, FEIMP Aurelia Kubinka , 

ALTGARTEN oraz GAMBIT Sp. z o.o. 

 

 

Wystawa Gospodarcza Targi Karkonoskie w Trutnowie realizowana jest w ramach projektu 

pn. „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”, który uzyskał dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

 

 

V. 

 

07-10.06.2014 

Węgry, Kiskunmajsa, Promocja Zlotu Caravaningowego 2015, przejęcie insygniów zlotowych 

(partnerstwo PL-HU) 

W tym roku Węgry, w przyszłym Polska i Świdnica. 54 Międzynarodowy Zlot 

Caravaningu "Europa Rally" zaprasza!  

Świdnica w 2015 roku (21-25.05.2015) będzie areną niezwykłego wydarzenia, jakim 

jest zlot miłośników campingu i caravaningu z całej Europy. Pasjonaci tej formy wypoczynku 

zostali zaproszeni do naszego miasta już rok temu. Ostatnio zaś, w czerwcu 2014 

przedstawiciele Gminy Miasta Świdnicy i Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji udali się 

do miasta Kiskunmajsa na Węgrzech, tegorocznego organizatora, gdzie odbyło się uroczyste 

przejęcie insygniów Zlotu. 

W tym roku do Kiskunmajsa zawitało ponad 240 załóg. To dobry wynik, ale Świdnica 

liczy na jeszcze lepszą frekwencję spodziewając się udziału około 300 załóg. Jest to duże 

przedsięwzięcie logistyczne, dlatego już dziś rozplanowano stanowiska dla przyczep 

campingowych i camperów na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trwają prace nad 

dostosowaniem obiektu do potrzeb uczestników, szczególnie chodzi o węzły sanitarne i 

zasilanie w energię elektryczną. Dla gości przyszłorocznego Zlotu przewidziano wiele 

atrakcji w postaci licznych wycieczek po Dolnym Śląsku, spotkań z ciekawymi ludźmi czy 

promocji wyrobów regionalnych. Jest to okazja by zaprezentować walory miasta i regionu 

gościom zagranicznym z ponad 20 krajów Europy. 

 

VI. 

10-12.06.2014 

Kongres Regionów z panelem polsko-ukraińskim (partnerstwo PL-UA) 

Na zaproszenie władz Świdnicy do naszego miasta przybyła delegacja z Iwano-

Frankowska na czele z zastępcą prezydenta miasta. Podczas tegorocznego Kongresu 

Regionów zrealizowano polsko-ukraiński panel dyskusyjny „Reformy na Ukrainie. Wsparcie 

reform na Ukrainie – wykorzystanie polskich doświadczeń”. Organizatorem spotkania było 

Miasto Świdnica i Związek Miast Polskich. Moderator: Kazimierz Krupa – Forbes. Paneliści: 

Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Rusłan Panasiuk – 

Zastępca prezydenta Miasta Iwano-Frankowska, Jarosław Dobrianskyi – Zastępca Szefa 

Kijowskiej Rady Obwodowej (nie dojechał), Ferdynand Morski – Dyrektor biura ŚZGiP, 

Mirosław Skórka – Kolegium Europy Wschodniej, dyrektor programu Study Tours to Poland. 



Rusłan Panasiuk, zastępca prezydenta miasta Iwano-Frankowska od czerwca 2013 

roku, odpowiada za planowanie strategiczne, zewnętrzne kontakty gospodarcze, przemysł, 

inwestycje, rozwój małego i średniego biznesu, energooszczędności, handel oraz turystykę. 

Podczas panelu wysłuchano relacji gościa z Ukrainy na temat obecnej sytuacji 

politycznej u naszego wschodniego sąsiada, następnie przeanalizowano możliwości 

pomocowe samorządów i administracji państwowej obu krajów w nadchodzących 

miesiącach. 

 

VII. 

 

18-21.08.2014 

Kazincbarcika, spotkanie partnerskie. 

 

VIII. 

 

19-21.08.2014 

Pomoc humanitarna dla Ukrainy (partnerstwo PL-UA) 

Dary na Ukrainę, dla partnerskiego miasta Iwano-Frankowska, zorganizowały władze 

Świdnicy i Caritas Diecezji Świdnickiej, przy wsparciu świdnickiego zarządu Polskiego 

Komitetu Pomocy Społecznej. W sumie przekazanych zostało ponad 6 tysięcy sztuk różnych 

rzeczy, m. in. odzież, komplety pościeli, grzejniki i wyprawki szkolne. Fundusze zostały 

przekazane przez organizatorów Miasta Dzieci (wpłaty od sponsorów), miasto Świdnica i 

Caritas. Pomoc rzeczową przekazał PKPS, a świdniczanie wpłacali pieniądze na specjalne 

konto. 

– Ta pomoc, to najbardziej naturalny gest, który możemy wykonać. Przyjaciół w 

potrzebie się nie zostawia. Mamy nadzieję, że w nasze ślady pójdą również inne samorządy 

nie tylko w Polsce, bo siła wsparcia może być naprawdę duża. To taka akcja pomocy – 

„Wyślij tira na złość Putinowi” – mówił Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. 

– To co sie dzieje na Ukrainie wszystkich nas dotyka. Nie chcemy pozostać tylko 

biernymi obserwatorami wiadomości, chcemy działać i zrobić coś dobrego dla ludzi  

w potrzebie, stąd współpraca i pierwszy przygotowany transport. Wszystkim ofiarodawcom,  

a jest ich wielu, serdecznie dziękujemy – dodał ks. Radosław Kisiel, dyrektor Caritas Diecezji 

Świdnickiej. 

Transport wyruszył do Iwano-Frankowska 19 sierpnia wieczorem. Z prośbą  

o wsparcie do prezydenta Świdnicy zwrócił się niedawno mer Wiktor Anuszkewyczus, 

informując że na terenie Iwano-Frankowska przebywa około 800 uchodźców, którzy przybyli 

z Krymu oraz obwodów donieckiego i ługańskiego. Akcję pomocy charytatywnej rozpoczęto 

niespełna dwa tygodnie temu. 

– Dla mieszkańców partnerskiego miasta, ich rodzin i uchodźców przede wszystkim 

potrzebne są przybory szkolne, pościel, kołdry i ubrania oraz grzejniki elektryczne, które 

pozwolą im przetrwać jesienny i zimowy czas. Ze względu na problemy, które często 

występują na granicy, musiały to być rzeczy nowe, dlatego zostały zakupione – tłumaczył 

Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy. 

Wartość pomocy wyniosła minimum kilkanaście tysięcy złotych. Organizatorzy 

Miasta Dzieci przekazali na wyprawki szkolne dla ukraińskich uczniów 8 tys. zł, które 

pochodziły od sponsorów. Dyrektor świdnickiej Caritas ks. Radosław Kisiel zdecydował  

o przeznaczeniu 4 tys. zł na zakup najpotrzebniejszych rzeczy. 50 worków z nową odzieżą 

przekazał świdnicki zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Za transport, który 

kosztuje ponad 5 tysięcy złotych, decyzją prezydenta, zapłaciło miasto. 



 

IX. 

 

22-24.08.2014 

20-lecie partnerstwa z Policami nad Metują (partnerstwo PL-CZ) 

W tym roku mija 20 lat od chwili, gdy przedstawiciele polskiej Świdnicy i czeskich 

Polic podpisali porozumienie o współpracy. Obchody rocznicowe zorganizowano w Świdnicy 

w dniach 22-24 sierpnia 2014 r., na które zaproszono z Polic artystów, animatorów kultury, 

modelarzy, pracowników informacji turystycznej i przedstawicieli władz miejskich. W 

ramach uroczystości podpisano List Jubileuszowy. Było to symboliczne wejście w kolejną 

fazę współpracy zbiegającą się z rozpoczęciem nowego okresu programowania środków 

unijnych na lata 2014-2020. Zarówno władze Świdnicy, jak i Polic wiążą duże nadzieje z 

nowymi funduszami, biorąc pod uwagę, że wiele projektów udało się zrealizować na 

pograniczu do tej pory. 

 Dodatkowo, atrakcją dla gości z Czech było „Święto Dzika i Karpia Dolnośląskiego”, 

które rozpoczęło się w sobotę, 23 sierpnia. To kontynuacja „Święta Dzika” sprzed roku, które 

w czerwcu zgromadziło w świdnickim Rynku blisko 6 tysięcy uczestników. 

– Celem wydarzenia jest promocja regionu oraz pokazanie jego walorów i atrakcji dla 

turystów. Nagromadzenie ciekawych przedsięwzięć w jednym miejscu ma większą siłę 

przebicia niż pojedyncze imprezy o zasięgu lokalnym. Wspólna promocja naszych atrakcji 

przyciąga wielu uczestników nie tylko z miasta ale i całego regionu – mówił Wojciech 

Murdzek, prezydent Świdnicy. 

Podczas imprezy w świdnickim Rynku, niemal przez cały dzień, pokazywano wiele 

atrakcji, m.in. jarmark, pokazy kowalstwa, prezentację kół myśliwskich, darmowe dmuchane 

zjeżdżalnie dla dzieci i watę cukrową, przejażdżki na kucach oraz występy artystyczne i 

koncerty. Na dziedzińcu bloku śródrynkowego można było sprawdzić swoją kondycję biorąc 

udział w licznych konkurencjach – zawodach strzeleckich, wędkowaniu i innych 

dyscyplinach zręcznościowych. Leśnicy poprowadzili najmłodszych przez „leśną ścieżkę 

zmysłów” oraz przeprowadzili zajęcia edukacyjne. Odwiedzający świdnicką starówkę mieli 

okazję zasmakować w kuchni myśliwskiej oraz produktach regionalnych producentów z 

obszaru Doliny Baryczy. Miłośnicy wędkarstwa obserwowali w basenach ustawionych w 

Rynku, ryby słodkowodne – karpie, drapieżne jesiotry i sumy. Każdy uczestnik na pamiątkę 

mógł wybić sobie monetę z motywem dzika. 

 W czwartek, 21 sierpnia ruszył II Zjazd Świdniczan. Zarejestrowało się na niego 

ponad 1600 świdniczan – zarówno tych, którzy wciąż mieszkają w mieście, jak i 

przyjezdnych z Polski, Europy i świata. Najdalsze miejsce, z którego na zjazd przyjechała 

pięcioosobowa rodzina, to Perth w Australii. Aby wziąć udział w tym wydarzeniu, pokonali 

dystans ponad 13 tys. km! Tegoroczny zjazd obserwowali nasi goście z Czech. Przy okazji II 

Zjazdu Świdniczan gospodarze, czyli władze miasta Świdnicy, zaprosili wójtów innych 

polskich Świdnic – Teresę Mazurek, wójt gminy Świdnica, Adama Jaskulskiego, wójta gminy 

Świdnica w województwie lubuskim oraz Wacława Jaskułę, wójta gminy Świdnica Polska. 

Podczas uroczystego otwarcia zjazdu wszyscy wójtowie oraz prezydent Świdnicy podpisali 

porozumienie, w którym deklarowano wsparcie świdniczan mieszkających w Polsce w 

miastach i gminach z nazwą Świdnica oraz ich promowania w kraju i poza jego granicami. 

 

 

X. 

 

15.09 i 19.09.2014 

Rezultaty spotkań artystów polskich i czeskich na 20-leciu: 



15 – Kanon – omówienie szczegółów przed wystawą fotografii polickich 

19? – burmistrz Polic Ida Jenkowa, otwarcie wystawy na dworcu PKP w Świdnicy 

Od piątku, 26 września od godz. 18.00 w odremontowanym budynku świdnickiego dworca 

kolejowego będzie można podziwiać fotografie czeskich artystów przedstawiające Police nad 

Metują, jak i przyrodę okolicznych lasów oraz wzgórz. Wystawa ma stać się również zachętą 

do odkrywanie urokliwych zakątków Ziemi Polickiej, którą dzieli od Świdnicy zaledwie 

godzina jazdy samochodem. 

 

Wystawę można było bezpłatnie oglądać przez miesiąc. 

 

XI. 

19-20.09.2014 

Gala „Trutnowski Smok” (partnerstwo PL-CZ) 

10 firm ze Świdnicy i okolic wzięło udział w Targach Karkonoskich w Trutnowie, 

które zaplanowano w dniach 19-20 września 2014 r. W ramach jesiennej edycji targów 

świdnickie przedsiębiorstwa miały możliwość skorzystania z promowania w Czechach swojej 

firmy, oferowanych produktów lub usług. Udział w przedsięwzięciu był bezpłatny. 

Uczestnikom przysługiwało: standardowe stoisko wystawiennicze, zaproszenie do udziału w 

Gali Przedsiębiorczości, podczas której rozdane zostały nagrody gospodarcze „Trutnowskie 

SMOKI” oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla przedstawicieli firmy. 

 Podczas czesko-polskiej Gali Przedsiębiorczości „Trutnowski Smok” wyróżniono 

świdnickie firmy i osobowość pogranicza. Wszystko to dzięki projektowi pn. „Miasta Trutnov 

i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”, realizowanemu przez Miasta Świdnica i Trutnow. 

– Święto przedsiębiorczości, jako podziękowanie dla prowadzących biznes, jest dla 

nas bardzo ważne. Miasto bez pracy, które nie wspiera biznesu, to miasto duchów – uważa 

Ivan Adamec, burmistrz Trutnowa. 

– Wspólny projekt jest efektem współpracy Świdnicy z Trutnowem, która trwa od lat. 

Pierwsza gala u czeskich sąsiadów jest formą podziękowania dla przedsiębiorców za wysiłek i 

współpracę wielu osób – dodaje Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy, który 

gościł w Trutnowie. 

Trutnowski Smok, to przedsięwzięcie zainspirowane organizowanym od lat w 

Świdnicy plebiscytem Świdnicki Gryf. W gali wzięło udział ok. 150 przedsiębiorców z 

Trutnowa oraz 20 ze Świdnicy. Dyplomy, a przede wszystkim statuetki Trutnowskich 

Smoków wręczono w pięciu kategoriach (produkt regionalny, firma innowacyjna, firma 

odpowiedzialnego biznesu, najlepsza firma transgraniczna oraz osobowość pogranicza). W 

dwóch ostatnich kategoriach tryumfowali świdniczanie. 

W kategorii „Najlepsza firma transgraniczna” nominowane były: Sonel, Metex i Cloos 

Polska. Trutnowskim Smokiem uhonorowano firmę Sonel – znanego producenta przyrządów 

pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji. Przedsiębiorstwo działa w Polsce i za 

granicą. 

– Cieszymy się z wyróżnienia tym bardziej, że ten rok jest dla nas szczególny. 

Obchodzimy 20-lecie istnienia oraz 10 lat obecności na czeskim rynku. Naszą działalność 

będziemy rozwijać dalej – zapowiada Piotr Pawlik z Sonela. 

W kategorii „Osobowość pogranicza” nagrodę przyznano Ryszardowi Sobańskiemu, 

prezydentowi Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy. Pod jego kierownictwem 

Izba nawiązała współpracę z czeskimi instytucjami z otoczenia biznesu i zrealizowała wiele 

projektów, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorczości na polsko-czeskim 

pograniczu. 

– To dla mnie duże wyróżnienie i wspaniała nagroda. Traktuję ją jako wyzwanie. 10 

lat temu granice zostały dla nas otwarte i coraz więcej nas zbliża. Wiele jest jednak jeszcze do 



zrobienia, szczególnie w kwestii integracji mieszkańców naszych miast – mówił Ryszard 

Sobański. 

Następnym działaniem z finansowym wsparciem projektu pn „Miasta Trutnov i 

Świdnica wspierają przedsiębiorczość” będzie organizowana w Świdnicy X Jubileuszowa 

Gala Świdnicki Gryf 2014. Już 17 października 2014 przyznane zostaną nagrody gospodarcze 

kolejnym świdnickim firmom. 

 

 

XII. 

 

17.10.2014 

Święto przedsiębiorczości w Świdnicy z firmami z Czech (partnerstwo PL-CZ) 

Nowe kategorie „Świdnickiego Gryfa”, konferencja, wywiad Forbesa, wyróżnienia dla 

„Nestorów biznesu”, m. in. w taki sposób przebiegło piątkowe, 17 października, święto 

przedsiębiorczości w Świdnicy. 

Rozpoczęło się przed południem konferencją w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-

Handlowej zatytułowaną „Jak zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki” z udziałem 

Ryszarda Petru, wybitnego ekonomisty, przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów 

Polskich, który gościł przez cały dzień w Świdnicy. W krótkiej dyskusji prezydent Świdnicy 

Wojciech Murdzek opowiadał o zarządzaniu miastem, jak przedsiębiorstwem. 

W nowej kategorii „Najlepsza firma transgraniczna” nominowano: BP LUMEN Pavel 

Barta, firmę BECKOV i przedsiębiorstwo MARATONSTAV. W tej kategorii zwyciężył 

MARATONSTAV. To firma budowlana z 24-letnią tradycją, która wykonuje wszystkie 

rodzaje budownictwa, roboty ciesielskie i ślusarskie. Zajmuje się także produkcją wyrobów 

cukierniczych, ma własny klub sportowy. 

W drugiej nowej, specjalnej kategorii „Wybitna osobowość pogranicza” nagrodzono 

Izabelę Pacanovą – tłumaczkę języka czeskiego, mieszkankę Trutnowa, zaangażowaną we 

współpracę z Polakami. Współpracuje m. in. z Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w 

Świdnicy, Świdnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, młodzieżą, od lat pomaga przy 

współpracy w ramach partnerstwa miast. 

Konferencja i X Gala Przedsiębiorczości to przedsięwzięcia zorganizowane przez 

Miasto Świdnicę ze wsparciem: Invest-Park Development, Banku BGŻ, Polskiego Biura 

Brokerskiego, a także Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i miesięcznika Forbes. 

Piątkowe święto przedsiębiorczości to element projektu „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają 

przedsiębiorczość”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska 2007-2013. 

 

 

XIII. 

 

04.11. – 17.12.2014 

Wystawa Kanonu jedzie do Polic – wernisaż w dniu 04.11. Zakończenie 17.12.2014. 

 

XIV. 

 

06-09.11.2014 

Jarmark Tradycji w Clacton 

08.11.2014 w miasteczku Clacton on See (partnerski Dystrykt Tendring, W. Brytania) 

odbył się jak co roku Jarmark Tradycji zwany też Marketem Świątecznym. To wydarzenie 



ściąga do Clacton licznych turystów, którzy chętnie zaopatrują się na Jarmarku w produkty 

świąteczne i  to nie tylko u lokalnych sprzedawców, ale również na stoiskach przeznaczonych 

dla zaprzyjaźnionych miast partnerskich promujących swój region i oferujących degustacje 

własnych specjałów. 

W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa 

Miast p. Aleksandra Rokicka i Maria Haraźna. Gospodarzem wydarzenia był przewodniczący 

angielskiego Towarzystwa Partnerstwa Miast – Paul Sharpe, zaś gościny w czasie pobytu 

udzieliła p. Aldona Pajdowska – Polka, od ponad 50-ciu lat mieszkająca w Anglii. Pobyt w 

Clacton już od początku obfitował w wiele atrakcji, jakim było chociażby zwiedzanie 

miasteczka i okolicy, które przedstawicielom zaproszonych miast zafundowali organizatorzy. 

Punktem kulminacyjnym było oczywiście przygotowanie w przeddzień stoiska oraz sam 

Jarmark. Panie odpowiadały osobom licznie odwiedzającym polskie stoisko na pytania o 

Świdnicę, reklamowały atrakcje turystyczne miasta i regionu, rozdawały materiały 

promocyjne zachęcając do złożenia wizyty w naszym mieście. Nasza oferta spotkała się z 

dużym zainteresowaniem. Wielu deklarowało przyjazd, a ci, którzy już Świdnicę kiedyś 

widzieli, planowali ponowny przyjazd w najbliższym czasie. 

Po skończonym Jarmarku przedstawiciele miast partnerskich zostali zaproszeni na 

spotkanie z burmistrz Clacton, p. Joy Phillips, która przy tej okazji podziękowała wszystkim 

za przybycie i uczestnictwo oraz zapraszała do przyjazdu w kolejnych latach. Tego samego 

dnia, wieczorem, odbyło się także spotkanie partnerskie połączone z uroczystą kolacją i 

tradycyjnym kolędowaniem będące podsumowaniem Jarmarku i okazją do wymiany 

spostrzeżeń. 

 

XV. 

 

19-21.11.2014 

Wizyta delegacji z Biberach i Kawalerów Maltańskich w Świdnicy (partnerstwo PL-DE) 

W dniach 19-21.11.2014 roku w naszym mieście przebywali goście z partnerskiego 

miasta Biberach na czele z Burmistrzem Norbertem Zeidlerem oraz przedstawiciele zakonu 

Kawalerów Maltańskich. Wizyta miała dwojaki charakter. Po pierwsze, wiązała się z 

pobytem w Świdnicy pani premier Ewy Kopacz i kanclerz Angeli Merkel. Na spotkaniu nie 

mogło zatem zabraknąć partnerów z niemieckiego Biberach. Po drugie, od dawna planowane 

było spotkanie Kawalerów Maltańskich z władzami miasta i powiatu w celu omówienia 

perspektyw współpracy na nadchodzące lata. Zakon wywodzi swój rodowód bezpośrednio ze 

średniowiecznych bractw i zakonów rycerskich, powstałych na Bliskim Wschodzie na fali 

pierwszych wypraw krzyżowych. Odegrał znaczącą rolę w historii Europy, głównie ze 

względu na swój – istotny kiedyś – potencjał militarny i znakomitą flotę wojenną. Joannici 

(bo tak też są nazywani) położyli także olbrzymie zasługi w dziele organizacji i prowadzenia 

pierwszych średniowiecznych szpitali na kontynencie europejskim. 

 Obecnie, Kawalerowie współpracujący z naszym regionem wspierają domy dziecka i 

placówki opiekuńcze na terenie miasta Świdnicy i gmin powiatu. 

 

 

XVI. 

 

17.12 
Zamknięcie wystawy prac artystów z Kanonu w Policach (uroczysty koncert noworoczny); 

 

 


