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I. Współpraca z miastami partnerskimi
a) Współpraca z miastami partnerskimi
Kalendarz wydarzeń
l.p.

Wydarzenie

Efekty
WINNICA

1.

25-27.02.2010
Wizyta delegacji miasta
Kielce w Winnicy w
związku z otwarciem
Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej
w Winnicy

W uroczystościach wzięli udział wiceministrowie Spraw Zagranicznych Polski i
Ukrainy, dyplomaci, przedstawiciele władz Obwodu Winnickiego i miasta Winnicy,
Polacy mieszkający na Ukrainie. Kielce reprezentowali Sekretarz Miasta Janusz
Koza i Tomasz Bogucki - przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Rady
Miejskiej. Uczestnicy wydarzenia często podkreślali, Ŝe otwarcie polskiej placówki
dyplomatycznej to równieŜ zasługa dobrej współpracy i wielkiego zaangaŜowania
obu miast.

2.

06.04.2010
Wspólna aplikacja UM
Kielce oraz Związku
Piłsudczyków w
Warszawie w ramach
konkursu MSZ „Promocja
Polski za granicą 2010”

Miasto Kielce wraz z Związkiem Piłsudczyków w Warszawie złoŜyło projekt pt.
„Polska-Ukraina 1920-2010”. Przedsięwzięcie przewiduje organizację w Winnicy
konferencji dotyczącej Marszałka Piłsudskiego, jego Ŝycia i osiągnięć. W projekcie
wezmą udział naukowcy polscy oraz ukraińscy. Planowany termin realizacji
przedsięwzięcia to październik 2010 r.

3.

30.04-02.05.2010
Udział młodzieŜy
studenckiej z Miasta Kielce
w zorganizowanej w
Winnicy konferencji i
warsztatach pt.:
„Historyczno-kulturalne
obiekty na terenie Obwodu
Winnickiego związane z
Ŝyciem i działalnością
Polaków w XVI-XVIII
wiekach”
8-11.06.2010
Wizyta 7-osobowej
delegacji kieleckich szkół
w Winnicy

Grupa młodzieŜy studenckiej z Kielc wraz z ukraińskimi rówieśnikami
przeprowadziła wizytację i inwentaryzację obiektów historycznych związanych z
Ŝyciem i działalnością Polaków na terenie obwodu winnickiego w XVI-XVIII
wiekach.
Przedsięwzięcie miało charakter integrujący polskie i ukraińskie środowisko
akademicki. Podkreślona została równieŜ waga wspólnej historii Polaków i
Ukraińców, dla budowania bezpiecznej przyszłości.

4.

W skład grupy weszli szefowie placówek oświatowych, którzy w roku 2009 gościli
Winniczan w Kielcach (II LO, III LO, ZSOI nr 4, ZSO nr 6 ZSO nr 8, ZSO nr 14,
ZSPS), a takŜe przedstawiciel ze strony miasta.
Program pobytu na Ukrainie obejmował spotkania z władzami Miasta Winnica,
zwiedzanie zaprzyjaźnionych szkół, a takŜe podróŜ po zakątkach obwodu
winnickiego związanych z historią Rzeczypospolitej.
W efekcie kolejnego spotkania polscy i ukraińscy pedagodzy zaplanowali działania
mające na celu kontynuacje i wzmocnienie partnerskich kontaktów, tj. polskoukraińską wymianę młodzieŜy w połowie października 2010 r.
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5.

25-28.06.2010
Delegacja Miasta Winnica
w związku z obchodami
Święta Miasta Kielce

W składzie delegacji znaleźli się: Worona Anatoliy - Zastępca Mera Winnicy wraz z
Ŝoną Larysą, Chernoluckiy Siergiej - Kierownik Winnickiego Komitetu
Wykonawczego wraz z Ŝoną Julią, Kosheljuk Mirosław - Dyrektor Instytutu
Rozwoju Miasta, Jan Glinczewski - Prezes Konfederacji Polaków Podola,
Włodzimierz Pawłowski - Wice Prezes Konfederacji Polaków Podola.
W ramach wizyty odbył się rozmowy eksperckie, podczas których omówiono
priorytety współpracy Kielc i winnicy w II półroczu 2010 r.
Zaproszeni wzięli udział w uroczystych obchodach „Święta Kielc”. W programie
pobytu znalazły się równieŜ odwiedziny Targów Show Expo, jak równieŜ spotkania
z przedstawicielami licznych wydziałów UM Kielce mające na celu prezentację
profilu ich działalności.

6.

25.06-5.07.2010
IV Letnia Szkoła Historii
Języka Polskiego
organizowana przez Dom
Kultury "Zameczek" – filia
Ośrodek Kultury
"Ziemowit"

W Letniej Szkole uczestniczyła ponad 40-osobowa grupa społeczności polskiej
mieszkającej na Podolu (Ukriana).

7.

10-12.09.2010
Delegacja Miasta Kielce w
związku z obchodami 655
rocznicy powstania Miasta
Winnica

Wizyta na Ukrainie była dobrą okazją do podsumowania kielecko-winnickiej
współpracy w pierwszym półroczu 2010 r. Delegacja Miasta Kielce na czele z
Januszem Kozą - Sekretarzem Miasta wzięła równieŜ udział w uroczystej
inauguracji roku szkolnego w Sobotnie-niedzielnej szkole języka polskiego
prowadzonej przez Konfederację Polaków Podola w Winnicy.

8.

14-19.09.2010
Udział ukraińskiej
młodzieŜy w
międzynarodowym
projekcie "Zjednoczeni
poprzez trudną historię"

Współfinansowany ze środków unijnych projekt kładł szczególny nacisk na
pogłębianie relacji partnerskich, budowanie przyjaźni na bazie pozytywnych
doświadczeń. Spotkania zakładały szczerą, odwaŜną rozmowę o naszej wspólnej,
często tragicznej, europejskiej przeszłości.

9.

17-23.10.2010
Wizyta młodzieŜy z
Winnicy w Kielcach

21.10.2010 r. Prezydent Wojciech Lubawski spotkał się w Domu Środowisk
Twórczych z 50-osobową grupą winnnickiej młodzieŜy przebywającej w Kielcach
na wymianie szkolnej.

10. 14-20.12.2010
Świąteczna wizyta
niewielkiej kieleckiej
delegacji w Winnicy

Kielczanie zaproszeni zostali przez Mera Miasta Winnica- Włodzimierza
Grojsmana, który w jesiennych wyborach samorządowych po raz drugi wybrany
został do sprawowania niniejszego urzędu oraz ukraińską Polonię, skupioną w
organizacji „Konfederacja Polaków Podola”.
Podczas krótkiego pobytu odbyła się seria oficjalnych spotkań z ukraińskimi
samorządowcami, podczas których podsumowany został kolejny roku współpracy
oraz nakreślono priorytetowe obszary kielecko-winnickiego współdziałania w 2011
roku.
Niemniej istotnym punktem pobytu przedstawicieli Kielc na Ukrainie był udział,
wraz z władzami konsularnymi RP w Winnicy, w spotkaniu opłatkowym
organizowanym przez „Konfederację Polaków Podola”. W uroczystości wzięła
udział liczna grupa około 200 rodaków zamieszkujących Winnicę oraz okolicę.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały występy artystyczne dzieci, młodzieŜy
oraz dorosłych uczęszczających do prowadzonej przez ww. organizację polonijną Sobotnio-Niedzielnej Szkoły Języka Polskiego.
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11. 07.-09.03.2010
Delegacja z Niemiec

GOTHA
W Kielcach przebywali przedstawicieli Fundacji Schloss Friedenstein, którzy
prowadzili rozmowy m.in. z dyrekcją Muzeum Narodowego w Kielcach

12. 06-07.05.2010
Delegacja z Niemiec

Rozmowy z Uniwersytetem w sprawie odbywania praktyk studenckich w
niemieckich domach pomocy społecznej.

13. 16.-25.07.2010
Międzynarodowy obóz
młodzieŜy w Salzgitter

Wzięło w nim udział ok. 80 uczestników z 7 krajów, w tym 10 osobowa grupa
młodzieŜy z VI LO im. J.Słowackiego w Kielcach. Tematami przewodnimi spotkań
była przestępczość wśród młodzieŜy oraz walka z rasizmem. Uczniowie brali
udział w dyskusjach poświęconych tym zagadnieniom jak równieŜ zwiedzili Dolną
Saksonię. W naszej grupie znalazło się pięciu muzyków, którzy wystąpili w czasie
ludowego pikniku mieszkańców Salzgitter.

14.

Grupa kieleckiej młodzieŜy przebywała w Niemczech na obozie letnim
organizowanym wspólnie z Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Kielcach.

25.-31.07.2010
Obóz kieleckiej młodzieŜy
w Niemczech

15. 14-19.09.2010
Udział niemieckiej
młodzieŜy w
międzynarodowym
projekcie "Zjednoczeni
poprzez trudną historię"

Współfinansowany ze środków unijnych projekt kładł szczególny nacisk na
pogłębianie relacji partnerskich, budowanie przyjaźni na bazie pozytywnych
doświadczeń. Spotkania zakładały szczerą, odwaŜną rozmowę o naszej wspólnej,
często tragicznej, europejskiej przeszłości.

16. 06-08.10.2010
Wizyta dyrektorek
przedszkoli z Gotha

8-osobowa delegacja przyjechała do Kielc na zaproszenie Świętokrzyskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W czasie pobytu goście zapoznali się z pracą
z dziećmi w przedszkolach w Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim. W programie
wizyty znalazło się równieŜ zwiedzanie Kielc i Muzeum w Krzemionkach
Opatowskich.
Pięć pierwszych studentek Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
J.Kochanowskiego rozpoczęło praktykę zagraniczną w miejscowości Schweinfurt
w Niemczech.
W czasie 4-ro tygodniowego pobytu w domu opieki nad osobami starszymi
studentki będą mogły poznać funkcjonowanie i warunki pracy w tego typu
placówkach. KaŜdej ze studentek została przydzielona indywidualna opiekunka,
która wprowadza ją w arkana zawodu. Praktyki odbywają się na podstawie umowy
podpisanej w dniu 29.07.2010 pomiędzy Uniwersytetem a Firmą Phönix GmbH,

17. 08.11.2010
Rozpoczęcie
czterotygodniowej praktyki
studentek z Kielc w
Niemczech
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jedną z największych firm zarządzających Domami Seniora w Niemczech

18. 07-08.12.2010
Wizyta Cornelii Piper,
Zastępcy Ministra Spraw
Zagranicznych Niemiec i
Pełnomocnik Rządu
Niemieckiego ds.
Stosunków z Polską.

W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z Wojciechem Lubawskim dotyczące
rozwoju współpracy z Niemcami i problematyki gospodarczej. W programie pobytu
delegacji znalazła się równieŜ konferencja prasowa oraz spotkanie ze studentami
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, na którym poruszono temat perspektyw i
uwarunkowań stosunków polsko-niemieckich.
W gronie osób towarzyszących są m.in. Konsul Generalny Republiki Federalnej
Niemiec w Krakowie dr Heinz Peters, Ambasador RP w Berlinie Marek Prawda,
Doradca Minister ds. Stosunków Polsko-Niemieckich Wojciech Pomianowski oraz
Honorowy Doradca ds. Gospodarczych Mike Wündsch.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta, Instytut Nauk Politycznych
UJK oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych w Kielcach.

RAMLA
19. 25.-31.07.2010
Wizyta młodzieŜy z Ramli
na Harcerskim Festiwalu
Kultury MłodzieŜy Szkolnej
20. 14-19.09.2010
Udział węgierskiej
młodzieŜy w
międzynarodowym
projekcie "Zjednoczeni
poprzez trudną historię"
21. 3-6.08.2010
Wizyta delegacji Miasta
Kielce w Orange

22. 14-19.09.2010
Udział rumuńskiej
młodzieŜy w
międzynarodowym
projekcie "Zjednoczeni
poprzez trudną historię"

Wizyta grupy młodzieŜy z miasta partnerskiego Kielc - Ramli w Izraelu, brała udział
w 37. Harcerskim Festiwalu Kultury MłodzieŜy Szkolnej. Podczas pobytu
zagraniczni goście odwiedzili ratusz, gdzie spotkał się z nimi Tadeusz Sayor –
Zastępca Prezydenta Miasta.
BUDAPESZT CZEPEL
Współfinansowany ze środków unijnych projekt kładł szczególny nacisk na
pogłębianie relacji partnerskich, budowanie przyjaźni na bazie pozytywnych
doświadczeń. Spotkania zakładały szczerą, odwaŜną rozmowę o naszej wspólnej,
często tragicznej, europejskiej przeszłości.

ORANGE
Przedstawiciele Miasta Kielce wzięli udział w uroczystościach 15-lecia
sprawowania urzędu przez Mera Miasta Orange Jacquesa Bomparda. Prezydent
Wojciech Lubawski podziękował za zaangaŜowanie w kształtowanie partnerskich
relacji.
BACAU
Współfinansowany ze środków unijnych projekt kładł szczególny nacisk na
pogłębianie relacji partnerskich, budowanie przyjaźni na bazie pozytywnych
doświadczeń. Spotkania zakładały szczerą, odwaŜną rozmowę o naszej wspólnej,
często tragicznej, europejskiej przeszłości.
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23. 1-4.10.2010
W związku z 602 rocznicą istnienia miasta Bacau, odbył się szereg wydarzeń
Wizyta kieleckiej młodzieŜy kulturalno-edukacyjnych. Na plenerowym koncercie zagrał pięcioosobowy kielecki
w Bacau
zespół muzyczny.

24. 02-03.06.2010
Wizyta kieleckiej delegacji
w Taizhou

TAIZHOU
Wizyta odbyła się w ramach Kieleckiej Misji Gospodarczej na Światową Wystawę
EXPO 2010 w Szanghaju.
W programie znalazło się spotkanie w ratuszu. Przedstawicieli kieleckiej delegacji
przywitał pan Zhang Hongming - Sekretarz Miasta Taizhou oraz pani Dyrektor i
pracownicy Wydziału Współpracy z Zagranicą.
Władze obu miast podsumowały dotychczasową współpracę i zarysowały obszary
potencjalnej kooperacji. Wieczór zakończył się wymianą podarunków oraz
uroczystą kolacją.
Oprócz władz miasta w misji wzięły udział przedstawiciele kluczowych firm
regionu, dwóch państwowych uczelni, spółek miejskich i mediów. Kielecka misja
gospodarcza składała się z 22 osób.

b) Inne waŜne wydarzenia i projekty o charakterze międzynarodowym
l.p.

Wydarzenie

Efekty

1.

22.02.2010
Konferencja "Ustanowienie
infrastruktury dla badania
zdrowia populacji Polski"

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu
współfinansowanego przez Polsko-Norweski Fundusz Badań
Naukowych. Całkowity budŜet projektu wynosi 2 mln euro. Głównym
wykonawcą jest Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie, natomiast
współrealizatorem - Świętokrzyskie Centrum Onkologii, przy wsparciu
Prezydenta Kielc, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
Przedsięwzięcie to jest bezpośrednią kontynuacją międzynarodowego
projektu HEM - Closing the Gap, realizowanego w latach 2004-2008 w
Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie.
Grupą docelową są wszyscy mieszkańcy Kielc i wybranych gmin w
wieku 45-64 lat, którzy zostaną objęci badaniami i edukacją na temat
zdrowego stylu Ŝycia oraz zachęcani do skorzystania z bezpłatnej
pomocy na przykład w rzucaniu palenia czy w walce z nadwagą.
Rosjanie spotkali się w Urzędzie Miasta z Prezydentem Wojciechem
Lubawskim. Goście z Rosji byli gośćmi II Forum Regionów Polska Rosja. Sesja Plenarna Forum odbyła się 18 maja br. w Senacie RP.

2.

17.05.2010
Wizyta przedstawicieli władz
rosyjskich regionów

3.

18.05.2010
Wizyta Ambasadora
Nadzwyczajnego i
Pełnomocnego Ukrainy w
Polsce Olexandera Motsyka

Spotkanie dyplomaty z Prezydentem Wojciechem Lubawskim odbyło
się w kieleckim ratuszu.

4.

17-18.05.2010
Udział Kielc w Forum PolskaUkraina

Przedstawiciel Miasta Kielce wziął udział w II Forum Polska- Ukraina w
Lublinie, które dotyczyło współpracy trans granicznej oraz gospodarczej
pomiędzy oboma krajami.
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5.

23-25.05.2010
Wizyta czterech światowej
sławy onkologów z
International Agency for
Research on Cancer oraz
prof. Witolda Zatońskiego z
Centrum Onkologii w
Warszawie

W spotkaniu z Prezydentem Miasta Wojciechem Lubawskim, które
wziął udział: dr Lawrence von Karsa (International Agency for Research
on Cancer), dr Ahti Anttila (IARC), dr Eero Suonio (IARC), dr Lydia Voti
(IARC), prof. Witold Zatoński (Centrum Onkologii w Warszawie), dr
Stanisław Góźdź.
Tematem spotkania były m.in. najnowocześniejsze metody profilaktyki
oraz leczenia nowotworów szyjki macicy oraz moŜliwość współpracy w
tej dziedzinie.

6.

31.05-6.06.2010
Udział Miasta Kielce w
Światowej Wystawie EXPO
2010 w Szanghaju

7.

11-12.06.2010
Wizyta pracowników Fundacji
"Joni i Przyjaciele"

W skład kieleckiej delegacji weszły 22 osoby, m.in. przedstawiciele
władz miasta, spółek miejskich, kieleckich uczelni państwowych oraz
mediów.
Podczas EXPO 2010 w Szanghaju w Pawilonie Polskim prezentowane
były spoty reklamujące miasto i region. W Szanghaju odbyło się takŜe
spotkanie biznesowe z potencjalnymi chińskimi inwestorami.
Wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, wziął w nim
udział m.in. radca Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Konsulatu
Generalnego RP w Szanghaju Andrzej Pieczonka. W Szanghaju nasza
delegacja odwiedziła Pawilon Polski na Światowej Wystawie EXPO
2010. W Pawilonie kielczanie spotkali się z organizatorami - Sekcji
Polskiej EXPO 2010, odwiedzili takŜe m.in. pawilony: belgijski, francuski
i brytyjski. W czasie wizyty rozdawane były równieŜ materiały
promocyjne o Kielcach.
Prezydent Wojciech Lubawski, miejscy urzędnicy, prezesi spółek,
dziennikarze i rektorzy kieleckich uczelni publicznych złoŜyli takŜe
wizytę w partnerskim Mieście Kielc Taizhou. W ramach wizyty w
Chinach odbyło się równieŜ spotkanie w Chińskiej Akademii Nauk
Społecznych w Pekinie.
Podczas wizyty w Chinach kielecka delegacja odwiedziła takŜe Pekin.
W stolicy Chin odbyło się spotkanie biznesowe, w którym uczestniczyło
ponad 100 zaproszonych gości. Brali w nim udział chińscy
przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni, instytucji okołobiznesowych,
ludzie kultury i sztuki oraz media. Uczestniczyli w nim takŜe
przedstawiciele Ambasady RP w Pekinie - m.in. Zastępca Ambasadora
RP w Chinach Andrzej Kneifel. Podczas spotkania zaprezentowały się:
Targi Kielce, Regionalny Port Lotniczy Kielce, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego, Kielecki Park Technologiczny oraz firma Yu Long
Construction. Prezydent Kielc Wojciech Lubawski udzielił takŜe
wywiadu dla International Bussines Daily.
W ramach kolejnej edycji akcji "Wózki dla Świata" do Kielc przyjedzie
dwudziestoosobowa grupa pracowników amerykańskiej Fundacji "Joni i
Przyjaciele", która bezpłatnie przekaŜe niepełnosprawnym
mieszkańcom Kielc wózki inwalidzkie.

8.

02-04.09.2010
Wizyta szwajcarskiego
architekta Petera Zumthora

Peter Zumthor, laureat nagrody Jaya Pritzkera, która uwaŜana jest za
Nobla w dziedzinie architektury, przyjechał do Kielce na zaproszenie
prezydenta Miasta.
W ratuszu odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji idei i koncepcji
twórczej związanej z powołaniem Centrum Spotkania - Nowego Teatru
Kielce, którego siedzibą ma zostać budynek byłej synagogi.
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9.

8.09.2010
Wizyta 7-osobowej grupy
chińskich przedsiębiorców

10. 14-19.09.2010
Realizacja projektu
„Zjednoczeni poprzez trudną
historię”
Program: Europa dla
Obywateli 2007-2013
Działanie 1: Aktywni
obywatele dla Europy
Poddziałanie 1. Partnerstwo
miast (town-twinning) 1.1.
Spotkania mieszkańców miast
partnerskich

W Kielcach gościła delegacja konglomeratu firm chińskich Suzhou
Group Imp& Exp. Tworzą one jedną z największych chińskich grup
przemysłowo - handlowych i znajdują się w pierwszej 500 największych
chińskich przedsiębiorstw.
Goście z Chin spotkali się w Urzędzie Miasta z przedstawicielami
lokalnego biznesu oraz władzami miasta. Celem wizyty była chęć
nawiązania kontaktów biznesowych z przedstawicielami firm z Polski.
Projekt "Zjednoczeni poprzez trudną historię" był okazją do spotkania
mieszkańców Kielc i miast partnerskich: Gotha, Winnica, Budapeszt
Czepel oraz Bacau w celu pogłębionego poznania wspólnej historii,
swoich tradycji i siebie nawzajem.
Projekt trwał sześć dni. Uczestnikami projektu była młodzieŜ szkolna z
Kielc i czterech zaproszonych miast, zainteresowana i zafascynowana
historią.
Oprócz zaplanowanych prezentacji, dyskusji i wykładów (przykładowe
tematy: "Historyczne symbole miast jako sztandarowe produkty
turystyczne", "Rola lokalnej historii w Ŝyciu społeczeństwa i jednostki",
"Niejednoznaczne postaci historyczne - dla jednych bohaterowie dla
innych oprawcy"), młodzieŜ wyjechała w teren w poszukiwaniu śladów i
pamiątek historycznych łączących nasze narody. Spotkanie miało na
celu poznanie wspólnych kart historii, swoich tradycji i siebie nawzajem.

11. 22-23.09.2010
Wizyta 60-osobowej grupy
chińskich przedsiębiorców
związanych ze
stowarzyszeniem CAAM-SV,
które liczy 120 firm
członkowskich, znanych na
azjatyckim rynku producentów
specjalistycznych
samochodów. Produkują oni
cięŜarówki, cysterny, wywrotki,
przyczepy, naczepy,
samochody dostawcze, wózki
itp.
12. 27-28.09.2010
Wizyta 40-osobowej grupy
chińskich przedsiębiorców

Organizatorem wyjazdu (a zarazem członkiem CAAM-SV) był
Państwowy Instytut Hanyang Special Purpose Vehicle Institute. W
ramach misji odbył się rozmowy o moŜliwościach nawiązania i rozwoju
bilateralnych relacji handlowych pomiędzy firmami chińskimi a
regionalnymi producentami samochodów specjalizowanych: Schmidt
Polska oraz MOTO-TRUCK.
Chińscy przedsiębiorcy spotkali się równieŜ z władzami miasta oraz
wysłuchali prezentacji kieleckiego Centrum Obsługi Inwestora,
Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, wójta gminy Morawica,
który przedstawił działającą w jego gminie Specjalną Strefę
Ekonomiczną. Ponadto swoje oferty zaprezentowały: Kielecki Park
Technologiczny, Port Lotniczy Kielce oraz firmy KH Kipper i Techniks
O/B.

13. 18.11.2010
Wizyta Konsula Generalnego
USA w Krakowie

W skład delegacji weszli: Allen Greenberg – Konsul Generalny, Wayne
Schmidt – Pierwszy wicekonsul oraz Marek J. Guzik – Specjalista ds.
politycznych i ekonomicznych.
W programie znalazło się rozmowy z Prezydentem Kielc Wojciechem
Lubawskim, złoŜenie kwiatów pod pomnikiem Homo Homini oraz
zwiedzanie wystawy Historia i Polonia w Muzeum Narodowym w
Kielcach.
Wizyta Konsula związana była równieŜ z faktem, iŜ województwo
świętokrzyskie włączono do krakowskiego okręgu konsularnego.

Organizatorem wyjazdu (a zarazem członkiem CAAM-SV) był
Państwowy Instytut Hanyang Special Purpose Vehicle Institute. W
ramach misji odbył się rozmowy o moŜliwościach nawiązania i rozwoju
bilateralnych relacji handlowych pomiędzy firmami chińskimi a
kieleckimi firmami: SHL i Chemar.
W programie wizyty znalazło się równieŜ spotkanie z władzami miasta
oraz prezentacje KH Kipper, Techniks O/B oraz INWEX.
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II. Sprawozdanie z działalności przedstawicielstwa Miasta Kielce w Gotha –
Niemcy.
1. Zagadnienia gospodarcze
1.1.Pomoc firmom kieleckim w nawiązaniu kontaktów gospodarczych z firmami niemieckim
⋅

pomoc firmie z Kielc produkującej białą odzieŜ ochronną w przeprowadzeniu akwizycji na rynku
niemieckim oraz rozmów w firmie z miejscowości Benneckenstein w dniu 23.03.10 na temat nawiązania
współpracy.

1.2.Pozyskanie zapytań ofertowych
⋅

przeprowadzenie rozmów z firmą w Chemnitz na temat moŜliwości nawiązania współpracy z firmami z
Kielc w zakresie zatrudnienia pracowników z Polski w Niemczech

⋅

przeprowadzenie rozmowy w firmie w Wörrstadt w sprawie zainwestowania w Kielcach w źródła energii
odnawialnej – elektrownie wiatrowe oraz baterie słoneczne

1.3.Pomoc w trakcie realizacji kontraktu
⋅

stała pomoc firmie z Kielc w realizacji zleceń na dostawę do Niemiec uchwytów do łazienek dla osób
niepełnosprawnych

1.4.Rozmowy, korespondencja i spotkania gospodarcze
⋅

rozpoznanie moŜliwości zakupu w Kielcach mebli na wyposaŜenie hotelu w Gotha

⋅

rozpoznanie dla firmy z Niemiec zajmującej się realizacją ekologicznych elektrociepłowni warunków
budowy w okolicy Kielc elektrowni wiatrowej oraz elektrowni opalanej drewnem

⋅

pomoc w rozmowach pomiędzy przedstawicielami firm niemieckiej i polskiej na temat moŜliwości
zaangaŜowania się kapitału niemieckiego w budowę portu lotniczego w Obicach

⋅

rozpoznanie warunków załoŜenia w Gotha przedstawicielstwa przez jedną z firm kieleckich, która
produkuje przepływowe podgrzewacze wody

2. Imprezy i spotkania kulturalne, sportowe i edukacyjne
2.1.Uczestniczenie w imprezach i spotkaniach kulturalnych
⋅

udział w spotkaniu noworocznym w dniu 6.01.2010 w Gotha – rozmowy z przedstawicielami partii
politycznych organizacji samorządowych i szkół

⋅

wzięcie udziału w otwarciu wystawy poświęconej zbiorom porcelany w muzeum Schloss Friedenstein i
przeprowadzenie rozmów na temat nawiązania współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach

⋅

wzięcie udziału w spotkaniu z Egonem Bahr’em w dniu 04.06.2010, byłym ministrem w rządzie Willi
Bradt’a ds. kontaktów z krajami Europy Wschodniej i przeprowadzenie z nim krótkiej rozmowy na temat
Kielc i mojej funkcji w Gotha, rozmowy z przedstawicielami partii SPD w Thuryndze

⋅

wzięcie udziału w uroczystości upamiętniającej 300 rocznicę urodzin księŜnej Luisy Dorothea, postaci
która wniosła bardzo duŜy wkład w kulturalny rozwój miasta Gotha – spotkania i rozmowy z
przedstawicielami zarządu miasta

⋅

wzięcie udziału w spotkaniu organizacji FDP w Turyndze z ambasadorem Kanady Panem Peterem M.
Boehm – spotkania i rozmowy z róŜnymi uczestnikami spotkania na temat działalności Biura
Przedstawicielstwa w Gotha.
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⋅

wzięcie udziału w dniu 28.10.2010 w zebraniu oddziału partii FDP w Gotha i poinformowanie zebranych
o rozwoju gospodarczym Kielc oraz sytuacji przedwyborczej w naszym mieście

⋅

uczestniczenie w uroczystym spotkaniu z okazji Święta Narodowego Niemiec w dniu 07.10.2010
zorganizowanym przez Konsula Honorowego Niemiec w Kielcach – przeprowadzenie rozmów z
Konsulem Generalnym Niemiec w Krakowie na temat moŜliwości dofinansowania przyjazdu Filharmonii
z Gotha do Kielc

2.2.Współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych
⋅

przeprowadzenie rozmów na temat przyjazdu do Kielc przedstawicieli Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Niemiec na uroczystości Święta Jedności Niemiec

⋅

prowadzenie uzgodnień z organizatorami imprezy Dni Turyngii, która ma się odbyć w Gotha w lipcu
2011, w celu przygotowania najlepszej oferty artystycznej naszego miasta na tę imprezę

⋅

rozmowy z Kieleckim Teatrem Tańca na temat jego udziały w Dniach Turyńskich w Gotha

⋅

pomoc organizatorowi Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju w nawiązaniu
kontaktu z Filharmonią z Gotha w związku z planowanym zaproszeniem jej do uczestnictwa w roku 2012
w tej imprezie – wymiana korespondencji, dokonywanie uzgodnień

⋅

prowadzenie uzgodnień warunków koncertu Artura Jaronia w Gotha w roku 2012

⋅

spotkanie z prezesem klubu piłki siatkowej z Gotha p. Barthem w celu omówienia moŜliwości
nawiązania współpracy z naszym klubem Fart - pośredniczenie w uzgodnieniach związanych z
planowanym wyjazdem do Gotha druŜyny siatkarzy Klubu Trakt z Kielc.

3. Współpraca szkół i organizacji młodzieŜowych
⋅

przygotowanie i obsługa delegacji z firmy niemieckiej zarządzającej domami opieki seniorów, która
przyjechała do Kielc w celu zapoznania się z systemem opieki nad ludźmi starszymi w naszym mieście,
szkoleniem studentów na Uniwersytecie J. Kochanowskiego oraz przeprowadzenie uzgodnień na temat
moŜliwości odbywania praktyk studenckich w placówkach naleŜących do tej firmy.

⋅

pomoc Uniwersytetowi J. Kochanowskiego w przeprowadzeniu rozmów i negocjowanie warunków
odbywania praktyk zawodowych przez studentów tej uczelni w Niemczech - przygotowanie dokumentów
niezbędnych do zalegalizowania w Niemczech praktyk, tłumaczenia dokumentów, przeprowadzenie
uzgodnień, zredagowanie umów pomiędzy firmą niemiecką a Uniwersytetem oraz firmą niemiecką a
studentem.

⋅

przygotowanie i obsługa delegacji z firmy niemieckiej, która przyjechała do Kielc w celu podpisania
umowy z Uniwersytetem o realizowaniu praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

⋅

prowadzenie wymiany korespondencji oraz dokonywanie uzgodnień w związku z rozpoczęcia praktyk
przez studentów Uniwersytetu j. Kochanowskiego w Niemczech

⋅

współorganizowanie projektu „Zjednoczeni przez trudną historię” – przygotowanie pisma
zapraszającego młodzieŜ z Gotha do wzięcia udziału w projekcie, prowadzenie wymiany korespondencji
i dokonywanie uzgodnień ze szkołą z Gotha jak równieŜ uczestniczenie w samej realizacji
przedsięwzięcia i opieka nad młodzieŜą z Niemiec

⋅

pomoc LO VI im J. Słowackiego w zorganizowaniu wyjazdu do Salzgitter na obóz letni młodzieŜy w
dniach 15-26.07.2010 - załatwienie transportu oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru w okresie
przygotowawczym, jak równieŜ w czasie trwania samego obozu w Niemczech

4. Współpraca róŜnych instytucji i organizacji państwowych
⋅

spotkanie z komendantem policji w Gotha celem omówienia kontynuacji współpracy z policją w Kielcach

⋅

spotkanie z przedstawicielami policji w Gotha i Mühlhausen oraz rozmowy na temat organizacji izb
wytrzeźwień w Turyngii
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⋅

rozmowy z przedstawicielem dyrekcji Fundacji Schloss Friedenstein mające na celu przygotowanie
przyjazdu delegacji fundacji do Kielc

⋅

przygotowanie pobytu w Kielcach w dniach 07.-09.03.2010 delegacji przedstawicieli

⋅

dyrekcji Fundacji Schloss Friedenstein, pomoc w przeprowadzeniu rozmów z dyrekcją Muzeum
Narodowego w Kielcach

⋅

pomoc Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kielcach w wymianie informacji ze straŜą poŜarną w Gotha w
związku z wyjazdem do Niemiec młodzieŜy z Kielc na obóz letni

⋅

przygotowanie i przesłanie zaproszenia od organizatorów festiwalu harcerskiego w Kielcach dla
młodzieŜy z Gotha

5. Promocja miasta Kielce
⋅

zorganizowanie przyjazdu do Kielc V-ce Minister Spraw Zagranicznych Niemiec Pani Cornelii Pieper
oraz innych wysokiej rangą urzędników Ministerstw Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec w dniach 78.12.2010 – przygotowanie zaproszenia, opracowanie programu wizyty, prowadzenie uzgodnień z
róŜnymi instytucjami

6. Tłumaczenia i inne aktywności
⋅

rozpoznanie na prośbę władz miasta Gotha zainteresowania do przyjęcia w roku 2012 Pokojowej
Nagrody Miasta Gotha przez jedną z polskich osobistości kościelnych

⋅

pomoc innym wydziałom w tłumaczeniu korespondencji niemieckiej

⋅

prowadzenie rozmów z przedstawicielem Urzędu Miasta Gotha na temat bieŜącej współpracy pomiędzy
naszymi miastami

⋅

spotkania z dyrektorką Domu Opieki w Schweinfurt z celu przeprowadzenia uzgodnień w związku z
przyjazdem studentek na praktyki

⋅

przeprowadzanie spotkań ze studentkami Wydziału Nauk o Zdrowiu w celu przygotowania ich do
wyjazdu na praktykę do Niemiec

⋅

opieka nad studentkami odbywającymi praktyki w Schweinfurt

Opracowanie:
Referat Współpracy z Zagranicą
Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
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