
SPRAWOZDANIE 

z działań partnerskich Świdnicy w roku 2015 

 

 

I. 24 marca - spotkanie w Świdnicy dotyczące nowoczesnych technologii w ramach projektu 

"Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość". 
24 marca Świdnicę odwiedziła grupa 30 przedsiębiorców i przedstawicieli samorządowych władz 

lokalnych z Czech. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizowanego projektu pn. ”Miasta 

Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję poznać 

świdnickie firmy i porozmawiać z liczną grupą lokalnych przedsiębiorców, reprezentujących różne 

branże, m.in. energetyczną, budowlaną, budowy maszyn, turystyczną, reklamy oraz pracownie 

artystyczne. 

– Przedsiębiorczość jest tematem dla nas przewodnim, a współpraca na tym polu powinna być 

rozwijana i wzmacniana. Jesteśmy otwarci na kooperację w różnych dziedzinach, sporcie, oświacie 

czy kulturze – mówił zastępca prezydent Świdnicy Szymon Chojnowski witając gości z Czech. 

Uczestnicy wizyty studyjnej rozpoczęli zwiedzanie od Centrum Technologii Energetycznych. 

Obiekt ten to swoiste zielone laboratorium, w którym w rzeczywistych warunkach funkcjonującego 

i użytkowanego budynku, testowanych jest 11 różnych technologii generacji energii elektrycznej, 

ciepła, chłodu, rozwiązań wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Wszystkie zaprezentowane technologie 

budownictwa niskoenergetycznego wzbudziły ogromne zainteresowanie zwiedzających. Ponadto 

czescy przedsiębiorcy odwiedzili świdnickie firmy SONEL S. A i CLOOS Polska Sp. z o. o, 

w których mieli okazję zobaczyć część procesu produkcyjnego. 

 

 



 



 

II. 13 kwietnia - wizyta Pani Prezydent w Trutnovie 
Pani Prezydent wraz z radnym Andrzejem Protasiukiem uczestniczyła w spotkaniu z władzami 

partnerskiego miasta Trutnowa. Spotkała się z burmistrzem Iwanem Adamcem i jego zastępcą. 

Odwiedzili Centrum Kultury UFFO wybudowane dzięki unijnej dotacji, zwiedzali starówkę oraz 

zapoznali się z zasadami działania archiwum powiatowego. 

 

III. 27 kwietnia - udział przedsiębiorców z branży turystycznej w konferencji w Pecu pod Śnieżką 

organizowanej przez Trutnov w ramach projektu "Miasta Trutnov i Świdnica wspierają 

przedsiębiorczość". 
Zastępca Prezydenta – Szymon Chojnowski uczestniczył w konferencji skierowanej do 

przedsiębiorców z branży turystycznej i ludzi zajmujących się rozwojem turystyki na polsko-

czeskim pograniczu, która odbyła się w miasteczku Pec pod Śnieżką. W trakcie spotkania 

podsumowano realizowany od 2013 roku projekt pn. "Miasta Trutnov i Świdnica wspierają 

przedsiębiorczość", który zakłada wzmocnienie rozwoju gospodarczego pogranicza i zwiększenie 

konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez umożliwienie przedsiębiorcom min. udziału w targach, 

wystawach i spotkaniach kooperacyjnych. Istotą projektu było nawiązywanie trwałych powiązań 

pomiędzy samorządami lokalnymi i gospodarczymi, wzmocnienie rangi miejskich przedsięwzięć 

gospodarczych oraz aktywizacją środowisk biznesowych. W spotkaniu uczestniczyli: Mariusz 

Barcicki, przewodnik Katedry św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy, Marek Marczewski 

przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Artur Janicki z 

firmy ARTE Promotion & Production, Wiesław Rośkowicz dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa, 

Zbigniew Curyl dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, a także przedstawiciele świdnickich 

hoteli Fado i Piast Roman. Po stronie czeskiej w konferencji uczestniczyli przedstawiciele branży 

hotelarskiej, a także reprezentanci organizacji turystycznych z przygranicznych miejscowości m.in. 

Pec pod Śnieżką, Trutnova i Upice. 

 



 



 



IV. 1 -2 maj - spotkanie przedstawicieli branży spożywczej w Trutnowie w ramach projektu 

"Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość". 
W dniach 1-2.05.2015 na zaproszenie czeskiego partnera przedstawiciele świdnickich firm wzięli  

udział w wiosennej edycji Wystawy Gospodarczej Targi Karkonoskie. Tematem przewodnim 

targów był „Dom i Ogród”. W imprezie wzięły udział wiodące firmy działające na pograniczu 

polsko-czeskim w branży budowlanej, ogrodniczej i wyposażenia wnętrz. Reprezentowane były 

grupy producentów, dystrybutorów, hurtowników i sprzedawców detalicznych. Wystawa stanowiła 

znakomitą okazję do zapoznania się z szerokim asortymentem różnorodnych produktów 

proponowanych przez wystawców. 

 

    

 

    

 

V. 7 maja - uczestnictwo przedstawicieli Świdnicy w obchodach Dni Miasta Iwano-Frankowska. 
Zastępca Prezydenta - Szymon Chojnowski – uczestniczył w Dniach Miasta Iwano-Frankowska na 

Ukrainie. W składzie delegacji byli także: Marek Marczewski – radny Rady Miejskiej w Świdnicy, 

Paweł Ułaszewski – Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Antoni Jadach – przedstawiciel 

środowiska kombatanckiego, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-

Wschodnich oraz Michał Rutecki – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta. Świdnicka grupa 

gościła w partnerskim mieście Iwano-Frankowsk. W tym czasie odbywały się Dni Miasta Iwano-

Frankowsk oraz forum miast partnerskich. (Forum to projekt, którego idea nawiązuje do priorytetów 

w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej, działań na 2015 rok wyznaczonych przez MSZ 

Polski oraz zasad „Programu rozwoju współpracy międzynarodowej i transgranicznej Iwano-

Frankowska na lata 2014-2017.”) 

 

    

 

    

 

    

 

VI. 24 lipca - wizyta i uczestnictwo przedstawicieli Świdnicy w święcie miasta Biberach. 
Pod nazwą "Schützenfest" co roku świętują partnerzy Świdnicy – mieszkańcy niemieckiego miasta 

Biberach. Wśród gości byli prezydent Beata Moskal-Słaniewska i jej zastępca Szymon Chojnowski.  

W Biberach prezydenci naszego miasta spotkali się z niemieckimi parlamentarzystami i radnymi, 

rozmawiano m.in. o formach dalszej współpracy partnerskiej. Na ręce obecnego burmistrza 

przekazano pozdrowienia i upominek dla Clausa Wilhelma Hoffmanna, który przed 25 laty, jako 

pierwszy wystąpił do świdnickich samorządowców z propozycją zawarcia partnerskiej współpracy. 

Ustalono także, że w listopadzie gościć będziemy przedstawicieli tamtejszego urzędu oraz 

Towarzystwa Partnerstwa Miast, którzy odwiedzą Świdnicę, aby omówić szczegóły Tygodnia 

Polskiego, który odbędzie się w przyszłym roku w Biberach.  

 

    

 

    

 

    

 

VII. 2-3 sierpnia - wizyta i koncerty chóru chłopięcego St.-Martins-Chorknaben z Biberach w 

Świdnicy 
W Świdnicy odbyły się dwa koncerty Chóru Chłopięcego St.-Martins-Chorknaben z Biberach: 

w niedzielę 2 sierpnia o godz. 18.30 w Kościele Pokoju oraz w poniedziałek 3 sierpnia o godz. 

18.00 w katedrze świdnickiej. W programie między innymi utwory: Mozarta, Haydna, Palestriny 



i Wagnera. 

  

VIII. 12 sierpnia - wizyta przedstawicieli Świdnicy w Policach nad Metui 
Pani Prezydent wraz z radnym Andrzejem Protasiukiem uczestniczyła w wyjazdowym spotkaniu 

w Policach nad Metui. Tam zwiedzili m.in. Muzeum Miasta Police, Muzeum Modeli Papierowych, 

bibliotekę miejską oraz spotkała się z przedstawicielami władz samorządowych, w tym z Panią 

Starostką - Idą Jenkovą. Na spotkaniu prowadzono rozmowy na temat rozszerzenia wzajemnej 

współpracy w ramach miast partnerskich oraz o wyzwaniach z tym związanych. 

 

IX.  19 sierpnia - uczestnictwo przedstawicieli Świdnicy w podsumowaniu Programu Współpracy 

szwajcarsko-węgierskiej w Kazincbarcice na Węgrzech 
Zastępca Prezydenta - Szymon Chojnowski – uczestniczył razem z radnym Mariuszem Kucem oraz 

panem Mateuszem Jadachem w obchodach zakończenia trzyletniego programu monumentalnego 

w mieście partnerskim Kazincbarcika na Węgrzech. W/w program realizowany był w ramach 

Programu Współpracy Szwajcarsko-Węgierskiej. Świdnicka delegacja uczestniczyła również 

w uroczystościach w ramach festiwalu "Kolor City" Kazincbarcika, podczas których odbywały 

się odbywały się koncerty, uroczyste programy, pokazy sztucznych ogni oraz wystawy regionalnego 

rękodzielnictwa. 

 



 

X. 18 wrzesienia - polsko-czeska gala przedsiębiorców w Świdnicy z udziałem przedstawicieli 

władz i przedsiębiorców z Trutnova.  
Przedsiębiorcy z Polski i Czech wzięli udział w specjalnej Gali Przedsiębiorczości połączonej 

z wręczeniem specjalnej statuetki Świdnickiego Gryfa w kategoriach: Wybitna Osobowość 

Pogranicza i Najlepsza Firma Transgraniczna. 

W kategorii "Najlepsza Firma Transgraniczna" w roku 2015 nominowano: 

 GRUND a.s. - Mladé Buky - zakład włókienniczy;  

 ZPA Smart Energy a.s. - Trutnov - czeski producent liczników energii elektrycznej i nowoczesnych 

systemów pomiarowych;  

 JUTA a.s. Dvůr Králové nad Labem - producent szerokiej gamy opakowań przeznaczonych 

dla budownictwa i rolnictwa.  

W tej kategorii zwyciężyła firma GRUND a.s. - działa od 1990 r., produkuje chodniki do łazienek, 

maty antypoślizgowe, zasłony prysznicowe i różne akcesoria łazienkowe. Należy w tej dziedzinie 

do światowej czołówki. Jako jeden z niewielu czeskich zakładów włókienniczych utrzymała 

produkcję walcząc z tanim importem z krajów azjatyckich. 

W kategorii "Wybitna osobowość pogranicza" w roku 2015 nagrodzono Ivana Adamca - burmistrza 

miasta Trutnov od 1998 r. W czasie jego kadencji zostały odnowione kluczowe drogi, zbudowane 

nowe mosty i dworzec autobusowy oraz zespół domów spokojnej starości. Zostały odnowione 

zabytkowe budynki, obiekty sportowe i szkoły. Nawiązana została ścisła współpraca z samorządami 

lokalnymi po stronie polskiej szczególnie w dziedzinie kultury, sportu i turystyki. Nagrody 

wręczono w ramach projektu "Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość". 

 



 

 

 



 

XI. 25 października - wizyta dzieci z Iwano-Frankowska przebywających w Polsce na warsztatach 

w ramach projektu "Inny - podobny - a może taki sam". 
25 października Pani Prezydent - Beata Moskal-Słaniewska spotkała się z grupą dzieci z Iwano-

Frankowska, których wizyta w Świdnicy związana była z wymianą młodzieży polsko-ukraińskiej 

w ramach projektu  "Inny - podobny - a może taki sam". Młodzi goście spędzili w Świdnicy 3 dni 

na zabawie, wycieczkach po regionie i poznawaniu historii naszego miasta. Ich pobyt w Świdnicy 

poprzedzony był 12-dniowym uczestnictwem w warsztatach i zajęciach ze swoimi rówieśnikami 

z Polski w Przesiece koło Karpacza. 

 

          
 

 

XII. 12 listopada - wizyta w Świdnicy przedstawicieli miasta Biberach. 
Pani Prezydent - Beata Moskal-Słaniewska wraz z zastępcą - Szymonem Chojnowskim spotkali 

się z przedstawicielami partnerskiego miasta Biberach. Z roboczą wizytą, dotyczącą przygotowań 

obchodów 25-lecia partnerstwa, przyjechała trzyosobowa delegacja w składzie: Sabine Engelhardt 

(Naczelnik Wydziału Kultury UM Biberach), Ludger Semmelmann (Towarzystwo Partnerstwa 

Miast Biberach - przewodniczący Komisji ds. Świdnicy) oraz Siegfried Kopf (Architekt i Naczelnik 

Wydziału Budownictwa UM Biberach). Na spotkaniu omówiono sposoby ożywienia współpracy 



partnerskiej a w szczególności szczegóły jesiennych, jubileuszowych wydarzeń, które odbędą się 

w 2016 roku zarówno w Świdnicy jak i Biberach. 

 

    
 

    



    
 

 

 


