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skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 368 do 
Lubawki. Razem, ponad 21 km długości,
■ trakt Broumowsko-Wambierzycki – 
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 
(Nowa Ruda – Tłumaczów), 386 (Ścinawka 
Śr. – Gorzuchów), 387 (Ścinawka Górna 
– Radków), 388 (Ratno Dolne – Wambie-
rzyce) oraz 381 (ul. Świdnicka/Piłsudskiego  
w Nowej Rudzie). Razem około 35 km.

■ modernizacja drogi wojewódzkiej 387 
Karłów – Kudowa Zdrój – w ramach pro-
jektu zmodernizowana ma zostać droga 
wojewódzka nr 387 na odcinku Radków – 
Kudowa Zdrój, o łącznej długości 19,6 km 
(w tym 10 km remont nawierzchni).

Téměř 200 km silnic bude 
v průběhu nejbližších let 
opraveno na polsko – čes-
kém pohraničí. Čeká nás 

skutečná přeshraniční dopravní revoluce, 
na kterou již roky čekají samosprávy na 
obou stranách hranice. Dolní Slezsko spo-
lečně s Pardubickým krajem, Libereckým 
krajem, Olomouckým a Královehradec-
kým krajem plánuje modernizaci komuni-
kací na polsko-českém pohraničí.

Maršálek Dolnoslezského vojvodství Ceza-
ry Przybylski, místopředseda Jerzy Michalak 
a ředitel Dolnoslezské údržby silnic a želez-
nic Leszek Loch dne 10. července tohoto 

jewódzkich nr 358 (Platerówka – Świecie), 
360 (Gryfów Śl. – Świecie), 361 (Proszówka 
– Czerniawa – Granica Państwa), o łącznej 
długości ok. 43 km,

■ trasa Szlakiem Marianny Orańskiej pro-
wadzącym do Zamku Jansky Vrch – po 
polskiej stronie plany modernizacji doty-
czą dróg wojewódzkich nr: 382 (Kamieniec 
Ząbkowicki – Paczków), 390 (Kamieniec 
Ząbkowicki – Złoty Stok – Lądek), o łącz-
nej długości ok. 35 km,

■ modernizacja dróg turystycznych w po-
łudniowej części Gór Bystrzyckich i Or-
lickich – na Dolnym Śląsku do odnowy 
planowana jest w ramach projektu droga 
wojewódzka nr 389 na odcinku od miejsco-
wości Spalona do Gniewoszowa. Łącznie 
blisko 13 km,

■ poprawa dostępności do atrakcji tury-
stycznych w obszarze Masywu Śnieżni-
ka – zmodernizowane zostanie ok. 27 km 
drogi wojewódzkiej 392 między Żelaznem 
a Lądkiem Zdrój oraz na odcinku Stronie 
Śląskie – Czarna Góra i Czarna Góra – 
Idzików, 

■ modernizacja dróg regionalnych we 
Wschodnich Karkonoszach – planowana 
jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 
368 od przejścia granicznego na przełęczy 
Okraj do skrzyżowania z droga wojewódzką 
nr 367 oraz drogi wojewódzkiej nr 369 od 

Blisko dwieście kilometrów 
dróg zostanie wyremon-
towanych na pograniczu 
polsko-czeskim w najbliż-

szych latach. Czeka nas prawdziwa przy-
graniczna rewolucja drogowa, na którą 
od lat czekają samorządy po obu stronach 
granicy. Dolny Śląsk, wspólnie z Krajem 
Pardubickim, Libereckim, Ołomunieckim 
i Kralowohradeckim, planuje moderniza-
cję dróg wojewódzkich na polsko-czeskim 
pograniczu.

10 lipca br. marszałek województwa dolno-
śląskiego Cezary Przybylski, wicemarszałek 
Jerzy Michalak oraz dyrektor Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei Leszek Loch podpisali 
drogowe wnioski projektowe w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Współpracy Transgra-
nicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska 2014-2020 z Krajem Pardubickim, 
Libereckim, Ołomunieckim i Kralowoh-
radeckim dotyczące czterech inwestycji.  
Z kolei dzień wcześniej, tj. 9 lipca, w czeskim 
Nachodzie strona polska, reprezentowana 
przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei oraz 
powiat kłodzki podpisała wnioski projek-
towe dla trzech przedsięwzięć partnerskich 
realizowanych po stronie czeskiej.

NOWyCh dRóG dOCZeKaMy SIę Na 
aŻ SIedMIu tRaSaCh. Będą tO: 

■ trasa od Zamku Frydland do Zamku 
Czocha – planowana jest odnowa dróg wo-

Nowe drogi
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nova silnice 389 v části od obce Spalona do 
Gniewoszow, celkem téměř 13 km

■ zlepšení dostupnosti k turistickým atrak-
cím v oblasti masívu Kralického Sněžníku 
– zmodernizováno bude 27 km silnice 392 
mezi Żelaznem a Lądkiem Zdrój a část na 
Stronie Śląskie – Czarna Góra a Czarna 
Góra – Idzików
■ modernizace regionálních cest ve východ-
ních Krkonoších – plánovaná je moderni-
zace silnice 368 od hraničního přechodu, 
která ústí na křižovatku se silnicí 367 a sil-
nice 369, od křižovatky silnice 368 do Lu-
bawki, celkem je to přes 21 km

■ trakt Broumovsko - Wambierzycki – re-
konstrukce silnice 385 (Nowa Ruda – Tłu-
maczów), 386 (Ścinawka Śr. – Gorzuchów), 
387 (Ścinawka Górna – Radków), 388 (Rat-
no Dolne – Wambierzyce) a 381 (ul. Świd-
nicka/Piłsudskiego v Nowej Rudzie), celkem 
okolo 35 km

■ modernizace silnice 387 Karłów – Kudo-
wa Zdrój – v rámci projektu bude zmoder-
nizovaná silnice 387 v části Radków – Ku-
dowa Zdrój o celkové délce 19,6 km (je 
zahrnuta oprava povrchu v délce 10 km)

Oprac. (ao)

roku podepsali návrhy silničních projektů 
týkající se čtyř investic v rámci Operační-
ho programu přeshraniční spolupráce Čes-
ká republika - Polská republika 2014-2020 
s Pardubickým, Libereckým, Olomouckým, 
Královehradeckým krajem. Den předtím 
tzn. 9. července v Náchodě polská strana 
zastoupená Dolnoslezskou údržbou silnic  
a železnic a okresem Klodsko podepsala ná-
vrhy tří partnerských projektů realizovaných 
v České republice.

NOVýCh SILNIC Se dOčKáMe až Na 
SedMI tRaSáCh. BudOu tO:

■ trasa ze zámku Frýdlant do zámku Czo-
cha – plánovaná je obnova silnic 358 (Pla-
terówka – Świecie), 360 (Gryfów Śl. – Świe-
cie), 361 (Proszówka – Czerniawa – Granica 
Państwa), o celkové délce 43 km

■ trasa vedoucí cestou Marianny Oranžské 
k hradu Janský Vrch – na polské straně se 
plány modernizace dotýkají silnic 382 (Ka-
mieniec Ząbkowicki – Paczków), 390 (Ka-
mieniec Ząbkowicki – Złoty Stok – Lądek), 
o celkové délce 35 km

■ modernizace turistických silnic v jižní čás-
ti Orlických a Bystřických hor – v Dolním 
Slezsku je v rámci projektu plánovaná ob-

Nové silnice

Přihlášení na akci je nutné provést pro-
střednictvím formuláře umístěného na 
stránkách Programu 
http://www.cz-pl.eu/vyrocni-akce-2014 
nejpozdějí do 10. 10. 2014.  

Chęć udziału w wydarzeniu należy zgłas-
zać za pośrednictwem formularza znajdu-
jącego się na stronach Programu http://
www.cz-pl.eu/pl/wydarzenie-roczne-2014 
najpóźniej do dnia 10. 10. 2014.

W najbliższych latach zostanie wyremontowanych blisko dwieście kilometrów dróg wojewódzkich po obu stronach granicy. To efekt współpracy polsko-czeskiej  
i podpisanych porozumień w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020.
/ V průběhu následujících let bude opraveno okolo 200 kilometrů komunikací na obou stranách hranice. Je to výsledek Polsko – české spolupráce a podepsaných 
dohod v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CR –PL v letech 2014 – 2020.

POZVÁNKA
NA VýrOčNí AKci 

PrOgrAmu

ZAPrOsZeNie
NA WydArZeNie 
rOcZNe PrOgrAmu

16. 10. 2014 

na Slezskoostravském 
hradě v Ostravě 

na Slezskoostravskim 
hradzie w Ostrawie

Společný technický sekretariát (JTS) / 
Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)
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(LIBEREC) ,,Bez inovací 
bychom nepřežili,“ říká ře-
ditel Zábavního Centra Ba-
bylon v Liberci Ing. Daniel 
Vajner. 

Centrum Babylon v Liberci existuje již 
šestnáct let. Aby udrželo stávající a přiláka-
lo nové zákazníky, musí svoji nabídku stále 
inovovat. ,,Naším cílem je vytvořit ostrov 
zábavy a poučení, který bude patřit mezi 
evropskou špičku,“ upřesňuje dále pan ře-
ditel. Z tohoto důvodu došlo k funkčnímu 
propojení Centra Babylon se sportovně re-
laxační a ubytovací kapacitou 1000 lůžek  
a iQlandie zaměřené na popularizaci vědy.

V deseti interaktivních expozicích si může-
te na vlastní kůži vyzkoušet na čtyři stovky 
exponátů. Chcete zažít zemětřesení, vich-

ją ofertę stale uaktualniać. ,,Naszym celem 
jest stworzenie wyspy zabawy i edukacji, 
która należeć będzie wśród Szczyt euro-
pejski,“ uściśla jeszcze Pan Dyrektor. Z tego 
powodu doszło do działającego połączenia 
Centrum Babylon ze swoją pojemnością dla 
sportu i zakwaterowania 1000 łóżek i IQ 
landie, koncentrującego się na popularyza-
cji nauki.

,,Bez innowacji nie może-
my przeżyć“ mówi dyrektor 
Centrum Zabawy Babylon 
w Libercu, Pan inż. Daniel 
Vajner.

Centrum Babylon w Libercu istnieje już 
szesnaście lat, i aby utrzymało istniejących 
i przyciągnęło nowych klientów, musi swo-

Bez inovací 
bychom nepřežili

Bez innowacji nie przeżyjemy

www.iqlandia.cz

Wśród dziesięciu interaktywnych ekspozy-
cji możecie na własnej skórze wypróbować 
nawet do czterysta eksponatów. Chcecie 
może przeżyć trzęsienie ziemi, huragan czy 
taniec pioruna? Wypróbować to, co przeży-
wa kosmonauta podczas lotu do kosmosu? 
Przejść się ciałem człowieka? Zrozumieć, 
jak działają rzeczy wokół nas? iQLANDIA 
oferuje odpowiedź na wszystkie zapytania, 
które przyszły Ci kiedykolwiek do głowy,  
i okazja wypróbować sobie wszystkie te 
rzeczy, o których nawet wcześniej nie  
marzyliście.

Nauka to zabawa, i przekona was o tym 
także ulubiona show spektakularna, dzięki 
której osiągają nasi lektorzy wielki sukces  
w kraju i we świecie. Czy chcesz się pobawić 
z materiałem o niskiej temperaturze eks-
tremistycznej, osiągającej prawie -200 °C? 
Ogrzać się w blasku promieni rozmaitych 
temperatur, kolorów i źródeł? Czy może 
nawet zatańczyć na macie izolacyjnej pod 
napięciem kilka setek tysięcy woltów? Ża-
den problem! Właśnie takie przeżycia mo-
żesz sobie odnieść z naszej codziennej show 
science, pełnej napięcia, wybuchów i ognia.

iQLaNdIa to nowoczesny centrum scien-
ce dla dzieci i dorosłych, z dziesięciu ob-
szernymi ekspozycjami interaktywnymi, 
3d planetarium i pierwszym robotem hu-
manoidalnym w RCZ.     

Helmut Dohnálek

řici nebo tanec blesků? Vyzkoušet si, co 
cítí kosmonaut při letu do vesmíru? Pro-
jít se lidským tělem? Pochopit, jak fungují 
věci kolem nás? IQlandia nabízí odpověď 
na všechny otázky, které vás kdy napadly  
a možnost vyzkoušet si věci, o kterých se 
vám ani nesnilo.

Věda je zábava a přesvědčí vás o tom  
i oblíbená spektakulární show, s níž naši 
lektoři sklízejí úspěchy doma i ve světě. 
Chcete si pohrát s látkou o extrémně nízké 
teplotě, dosahující téměř -200 °C? Ohřát 
se v záři plamenů různých teplot, barev  
a původů? Nebo si snad na izolační pod-
ložce zatančit pod napětím několika set 
tisíc voltů? Žádný problém! Právě takové-
to zážitky si můžete odnést z naší každo-
denní science show plné napětí, výbuchů 
a ohňů.

IQlandia je moderní science centrum pro 
děti i dospělé s deseti rozsáhlými inter-
aktivními expozicemi, 3d planetáriem  
a prvním humanoidním robotem v čR.
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(JIŘÍKOV) Budete-li projíž-
dět Rýmařovskem, určitě si 
nenecháte ujít Rešovské vo-
dopády či prohlídku hradu 

Sovinec. Ale mnozí z Vás, podobně jako já, 
nemají tušení, že v obci Jiříkov, z Rýmařo-
va směrem na Kněžpole po silnici 445, na 
Vás čeká skvělý zážitek.

V Jiříkově Vás přivítá Pradědova galerie  
U Halouzků plná nádherných soch ze dřeva, 
z nichž většina je v životní velikosti, až po 
samotného Praděda, který měří 10,4 metrů  
a váží 15 tun. Projekt profesionálního řez-
báře pana Jiřího Halouzky lze zhlédnout na 
ploše 8 hektarů. Vystavovaných exponátů je 
nepočítaně. Najdete zde vše od postav, přes 
zvířata, pohádkové bytosti, mezi nimi i ob-
rovský tříhlavý drak, atrakce pro děti, např. 
houpačky, prolézačky, ale také chov daňků.

Co však neuvidíte jinde na světě, je největší 
betlém na světě. Betlém je v životní velikos-
ti, jeho součástí je cca 240 soch, neboť nové 
neustále přibývají a váží přibližně 20 tun.

Zážitek je to nevšední, a tak doporučuji ná-
vštěvu každému bez rozdílu věku. Parkování 
je zadarmo před galerií, vstupné není vysoké 
a po nezapomenutelném zážitku se můžete 
na místě občerstvit. Přeji krásný výlet! 

Dáša Sochorová

(JIŘÍKOV) Jeśli będziesz 
przejeżdżał przez region 
Rýmařowski, pamiętaj, 
żeby nie ominąć wodospa-

du Rešowskie lub zwiedzanie zamku Sovi-
nec. Ale wielu z Was, podobnie jak ja, nie 
mają pojęcia o tym, że w miejscowości Ji-
říkov, z Rýmařova w kierunku na Kněžpo-
le po drodze nr 445, czeka na Was wielkie 
przeżycia.

W miejscowości Jiříkov zaprasza Galeria 
Pradziada U Halouzków, pełna przepięk-
nych rzeźb z drewna, z których większość 
jest naturalnej wielkości, aż po samotnego 
Pradziada, który mierzy 10,4 metrów i waży 
15 ton. Projekt profesjonalnego rzeźbiarza 
Pana Jerzego Halouzka możemy zobaczyć na 
powierzchni 8 hektarów. Eksponaty są nie-
zliczone. Znajdziecie tu wszystko od postaci, 
przez zwierzęta, postaci bajkowe, wśród nich 
także trójgłowego ogromnego smoka, atrak-
cje dla dzieci, np. huśtawki, wspinaczki, ale 
również hodowlę danieli.

Czego jednak nie zobaczysz w innych czę-
ściach świata, to największa szopka na świe-
cie. Szopka je w naturalnej wielkości, jej 
częścią jest około 240 rzeźb, a nowych co 
chwilę przybywa, i waży około 20 ton.

Jest to niezwykłe przeżycie, więc bez wzglę-
du na wiek polecamy ją każdemu. Parkowa-
nie jest bezpłatne przed galerią, bilet wstępu 
nie jest drogi, a po niezapomnianym przeży-
ciu możesz na miejscu lekko orzeźwić się po-
siłkiem. Życzymy Państwu udanej wycieczki!

Dáša Sochorová

(CHOCEŇ) V červnu si při-
pomněli v přírodním parku 
Peliny v Chocni sto let od 
uplynutí Živnostensko-prů-

myslové a hospodářské výstavy v roce 1914. 
Soudobé informační technologie fungu-

jí sice již na úplně jiných principech, ale  
i tak se zde prezentovaly velké i malé firmy 
z Chocně a okolí, města, školy i zemědělci. Bo-
hatý byl i kulturní program. Uspořádat tako-
vou výstavu se nedaří ani silným podnikatel-
ským sdružením ve větších městech či krajích, 
proto posíláme do Chocně palec nahoru! 

(CHOCEŇ) W czerwcu tego 
roku, w parku przyrod-
niczym Peliny w Chocni, 
uczczono rocznicę stu lat 

jakie upłynęły od zorganizowania Wystawy 
Gospodarczo-Przemysłowej w 1914 roku. 
Współczesna technologia informatyczna 
działa już jednak na zupełnie innych zasa-
dach, ale i tak zaprezentowały się tu duże  
i małe firmy z Chocnie i okolic, miasta, szko-
ły i rolnicy. Bogaty był również program 
kulturalny. Zorganizować taką wystawę nie 
potrafią czasami nawet silne stowarzyszenia 
przedsiębiorcze w większych miastach lub 
regionach, dlatego zapraszamy do Chocnie  
i składamy duże gratulacje. 

Největší 
betlém na světě

stoletá výstava v chocni

Wystawa stulecia w chocni

Największa 
szopka na świecie

Podrobnosti lze najít na 
/ Szczegóły udostępnione są na 
www.pradedovagalerie.cz

Nás na výstavě zaujal docela malý stánek místní firmy se zařízením vhodným pro chaty, chalupy nebo 
jiné řešení zdroje elekřiny – ostrovní systémy, které předváděli Pavel Urban a Martin Kolařík z Chocně. 
Více na www.ostrovni-elektrarny.cz Text a foto: Jiří Daniel
/ Nas przyciągnął na wystawie całkiem mały stragan lokalnej firmy z wyposażeniem, odpowiednim 
dla domków weekendowych i rekreacyjnych, z rozwiązaniami źródeł zasilania – systemy wysp, 
przedstawione przez Pana Pavla Urbana i Martina Kolaříka z Chocnie. 
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(ŚWIDnICA) Świdnicka Fa-
bryka Urządzeń Przemysło-
wych jest jak jedna z legend 
o feniksie odradzającym się 

z popiołów. niegdyś znany na całym świe-
cie świdnicki potentat przemysłowy, na kil-
ka lat zniknął z krajobrazu przemysłowego 
miasta, by powrócić jako firma nowocze-
sna, innowacyjna, nastawiona na inten-
sywny rozwój, a jednocześnie czerpiąca  
z osiągnięć i kadr dawnego zakładu. 

Zbudowany na bazie przedwojennej nie-
mieckiej fabryki Frambs & Freudenberg, 
produkującej maszyny, posiadającej wła-
sną odlewnię żeliwa i zajmującej się kotlar-
stwem, zakład z powodzeniem kontynuował 
produkcję po wojnie. Lata 1965-1990 to 
bardzo intensywnego rozwoju. To wówczas  
o ŚFUP-ie usłyszano choćby na dalekiej 
Kubie. Niestety, już w latach 80., w okresie 
strajków robotniczych, zaczęły się pierw-
sze kłopoty firmy, które spowodowały, że 
w latach 90., po przekształceniu w przed-
siębiorstwo państwowe, stanęła w obliczu 
upadłości. Część ocalono w wyniku restruk-
turyzacji. Powstała wówczas, w 1997 roku, 
spółka-córka – Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe i Produkcyjne ŚFUP Servis sp.  
z o.o. To ona, wspólnie z Mostostalem Dolny 
Śląsk, wykupiła w 2003 roku upadły ŚFUP, 
by mozolnie, krok po kroku, odbudowywać 
jego dawną potęgę. Wkrótce miało się oka-
zać, że świadomość marki na świecie i uzna-
nie dla niej nie przepadły z biegiem lat.

– Zaczynaliśmy od zera – wspomina 
Bogdan Bawiec, prezes zarządu i dyrektor 

naczelny ŚFUP sp. z o.o. – W ŚFUP Se-
rvis pracowało wówczas dwanaście, może 
trzynaście osób. Dziś zatrudniamy ponad 
250 pracowników w oddziałach w Polsce 
i Niemczech. Na początku działalności po 
przejęciu ŚFUP-u sprzedaż przedsiębior-
stwa wynosiła zaledwie 4,8 mln zł, w latach 
2011-2013 była już na poziomie 50 mln zł,  
a w roku 2014 powinna wynieść 60 mln zł. 
Prezes zapowiada, że za 4-5 lat chce osiągnąć 
poziom 100 mln zł. Jak się to robi? – Spore 
znaczenie miał fakt, że mogliśmy czerpać 
z osiągnięć ŚFuP-u, zarówno pod kątem 
konstrukcyjnym, produkcyjnym, jak i ka-
drowym – mówi prezes. – W 2003 roku 90 
proc. naszych kadr stanowili byli pracow-
nicy ŚFUP-u, świetni fachowcy, z których 
wielu pracuje u nas do dziś. Weszliśmy także 
w ten sam segment produkcji, czyli produk-
cję urządzeń dla przemysłu cukrowniczego, 
a obecnie także chemicznego, energetyki  
i ochrony środowiska.

Jednak wysoki poziom sprzedaży to wy-
padkowa wielu czynników. Przede wszyst-
kim nastawienia na klienta. Hasło firmy „in-
dywidualne rozwiązania dla przemysłu” 
w pełni oddaje podejście do zamawiających 
– każdego klienta traktuje się tutaj w sposób 
indywidualny. – Nigdy nie mówimy, że cze-
goś nie da się zrobić – podkreśla Aleksan-
dra Partyka, główny specjalista ds. handlu  
i marketingu. – Szukamy takich rozwią-
zań, aby każdy nasz klient był zadowolo-
ny, i zawsze je znajdujemy. dla nich także 
inwestujemy we własny rozwój. Niedawno 
wybudowaliśmy tzw. białą halę, do pro-
dukcji elementów ze „białej stali”, i kupili-

ŚFuP – powrót 
światowej marki

Wapniarnia w Opalenicy (projekt pod klucz realizowany przez ŚFUP) / Vápenka v Opalenici (projekt realizovaný SFUP)

śmy własną, największą na dolnym Śląsku, 
wytaczarkę płytową. To ostatnie urządzenie 
umożliwi ŚFUP-owi wykonanie zleceń dla 
dwóch skandynawskich korporacji w zakre-
sie produkcji elementów i podzespołów dla 
przemysłu papierniczego. ŚFUP to nie tylko 
zakład produkcyjny, ale także firma posiada-
jąca własne biuro konstrukcyjne, biuro tech-
nologiczne i laboratorium, czyli całkowicie 
samowystarczalna.

Nic dziwnego, że świdnickiej fabryce za-
ufały tak znane firmy, jak Mars, Keppel 
Seghers, Valmet czy Cummins Power Ge-
neration. Klientem ŚFUP-u jest także m.in. 
CERN, czyli Europejska Organizacja Badań 
Jądrowych w Genewie, której wymagania 
techniczne i normy są bardzo wyśrubowane. 
Świdnicka fabryka wykonała dla nich zbior-
nik próżniowy do badań HMF. Aż 70 do 
80 proc. produkcji fabryki idzie na eksport 
– do Finlandii, Niemiec, Rosji, na Białoruś, 
Litwę, Łotwę, Ukrainę, a także do Czech,  
a nawet.. do Chin i Indii.

Dziś produkty tej firmy można spotkać na 
całym świecie. Nie tylko te produkowane 
obecnie, ale także produkty dawnego ŚFU-
P-u. – Zdarzyło się, że cukrownia ze Szwe-
cji, której zepsuł się jakiś element, odnalazła 
nas po tabliczce znamionowej, znajdującej 
się na nim, i ponownie nawiązała z nami 
współpracę, tyle że już w nowej rzeczywi-
stości geopolitycznej – opowiada Bogdan 
Bawiec. Nic dziwnego, że rok temu fabryka 
powróciła do starej nazwy – ŚFUP. To mar-
ka znana na całym świecie.
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(ŚWIDnICA) Historie swid-
nické průmyslové továrny je 
jako jedna z legend o báj-
ném ptáku Fénixovi, který 

se narodí ze svého popela. Dříve po celém 
světě známý swidnický průmyslový gigant 
několik let postupně z průmyslového světa 
mizel, aby se mohl vrátit zpět jako moderní 
inovativní společnost zaměřená na inten-
zivní rozvoj a zároveň opírající se o dosa-
žené výsledky a personál bývalého závodu. 
Ponechává si svůj původní název - ŚFUP.

Postavený na základech předválečné ně-
mecké továrny Främbs & Freudenberg, která 
vyráběla stroje a měla svoji vlastní slévárnu 
železa a zabývala se kotlářstvím, pokraču-
je ve výrobě po válce. Léta 1965 – 1990 byla 
ve znamení intenzivního rozvoje. V té době 

věděli o ŚFUP až na Kubě. Bohužel již v 80. 
letech, v době dělnických stávek, začaly prv-
ní problémy firmy, které vyústily v 90. letech 
v bankrot. Část byla zachráněna v důsledku 
restrukturalizace. V roce 1997 vznikla dceři-
ná společnost Podnik služeb, obchodu a vý-
roby ŚFUP Servis sp. z o. o. Společně s Mos-
tostalem Dolní Slezsko v roce 2003 koupila 
ŚFUP a pracně krok za krokem obnovily za-
niklou slávu. Brzy se ukázalo, že proslulost  
a povědomí o značce se během let nevytratilo.

ŚFuP – návrat 
světové značky

 „Začínali jsme do nuly,“ vzpomíná Bog-
dan Bawiec, předseda představenstva a gene-
rální ředitel ŚFUP sp. z o.o. „V ŚFUP Servis 
sp. z o. o. pracovalo 12 možná 13 zaměst-
nanců. V současné době zaměstnáváme přes 
250 zaměstnanců v pobočkách v Německu  
a v Polsku. Na začátku byla tržba společnosti 
pouze 4,8 mil zł, v letech 2011 – 2013 byla 
již na úrovni 50 mil. zł a v roce 2014 by měla 
dosáhnout 60 mil. zł.“ Předseda říká, že za 
4 – 5 let chce dosáhnout tržby 100 mil. zł. 
Jak se to dělá? „důležitým faktem bylo, 
že jsme se mohli poučit z úspěchů ŚFuP 
v oblasti designu, výroby i lidských zdro-
jů,“ říká předseda. „V roce 2003 bylo 90 % 
zaměstnanců tvořeno bývalými pracovníky 
ŚFUP, vynikajícími odborníky, z nichž mno-
zí s námi spolupracují dodnes. Pohybujeme 
se také ve stejném výrobním odvětví, kterým 

Mieszalniki bębnowe wykonane ze stali kwasoodpornej / Bubnové míchačky z nerezové oceli

je zařízení pro cukrovarnický průmysl, a také 
v chemickém odvětví, v energetice a v odvět-
ví ochrany životního prostředí.“ 

Vysoká úroveň prodeje je výslednicí mno-
ha faktorů. V prvé řadě je to důraz na klienta. 
Heslo firmy „individuální řešení pro prů-
mysl“ jasně odráží přístup k zákazníkům, 
ke každému klientovi se přistupuje indivi-
duálně. „Nikdy neřeknu, že je to nemožné 
vyrobit,“ zdůrazňuje Aleksandra Partyka, 

hlavní specialistka obchodu a marketingu. 
„hledáme taková řešení, aby byl každý zá-
kazník spokojený, a vždy ho najdeme. Z to-
hoto důvodu také investujeme do vlastního 
rozvoje. Nedávno jsme postavili tzv. bílou 
halu pro výrobu komponentů z bílé oceli  
a koupili jsme také největší zařízení na štít-
ky v dolním Slezsku.“ Toto zařízení umožní 
ŚFUP provést příkazy dvou skandinávských 
korporací v oblasti výroby komponentů  
a podsestav pro papírenský průmysl. ŚFUP 
není pouze výrobním závodem, ale také fir-
mou s vlastní projekční kanceláří, oddělením 
technologie a laboratoří, jedním slovem zce-
la soběstačná společnost.

Není divu, že swidnické firmě uvěřily zná-
mé firmy. Jsou to např. Mars, Keppel Seghers, 
Valmet czy Cummins Power Generation. 
Zákazníkem ŚFUP je také mimo jiné CERN 
– Evropská organizace pro jaderný výzkum 
v Ženevě, která má velmi přísné požadavky  
a přesné technické normy. Swidnická továrna 
pro ně vyrobila vakuové nádrže pro výzkum 
HMF. Na export do Finska, Německa, Ruska, 
Běloruska, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny a České 
republiky jde 70 – 80 % výroby továrny, a do-
konce i do Indie a Číny.

Výrobky této společnosti lze nalézt po ce-
lém světě. Nejen ty současné, ale také výrob-
ky z bývalého ŚFUP. „V cukrovaru ve Švédsku 
se rozbil jakýsi komponent, podle výrobního 
štítku zjistili výrobce ŚFUP, zkontaktovali 
nás a obnovili spolupráci v nové geopolitic-
ké realitě,“ říká Bogdan Bawiec. Před rokem 
se tedy továrna vrátila k původnímu názvu 
ŚFUP. Tato značka je známá po celém světě.

Anita Odachowska
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W momencie pojawienia 
się na ekranach kin fil-
mu „Avatar” świat po raz 
pierwszy usłyszał o tech-

nologii Motion Capture, która pozwoliła 
wygenerować cyfrowe animacje ponad 
800 postaci. Każdy z wirtualnych boha-
terów został stworzony na podstawie ru-
chów rzeczywistych aktorów, które zostały 
nagrane i wykorzystane podczas tworze-
nia cyfrowych modeli. Od tego czasu na 
świecie i w Polsce rozwijają się firmy wy-
specjalizowane w tworzeniu animacji  
z wykorzystaniem techniki Motion Captu-
re. Wszyscy korzystają z systemów dostar-
czanych przez duże amerykańskie kon-
cerny. Animacje wydają się dzięki temu 
bardziej rzeczywiste, ruchy postaci zbliżo-
ne do ludzkich, efekty specjalne ciekawsze. 

POZOStaJe PytaNIe 
– CZy MOŻNa tO ZROBIć LePIeJ? 

To pytanie zadali sobie badacze i wynalazcy 
z firmy Innovation AG, rozpoczynając two-
rzenie laboratorium badawczego w Trójcy, 
niewielkiej miejscowości w okolicy Zgorzel-
ca na Dolnym Śląsku. Rzeczywistość poka-
zała, że w sferze innowacji i wynalazków nie 
liczy się wielkość, a pomysł i nowe spojrzenie 
na otaczającą nas rzeczywistość. 

Po pół roku badań i testów niewielki ze-
spół stworzył rozwiązanie unikalne na skalę 
światową – system digitalizacji przestrzennej  

i pomiaru ruchu w roz-
dzielczości High Definition 
– Motion Capture HD. 

Czym MoCap hd różni 
się od systemów amery-
kańskich gigantów? 

Przede wszystkim roz-
dzielczością – nasz sys-
tem pozwala na pomiary 
z ponad 100 razy większą 
dokładnością niż jest to 
robione obecnie – mówi 
Albert Gryszczuk, jeden 
z twórców systemu oraz 
właściciel firmy Inno-
vation AG. To możliwe, 
gdyż zamiast kamer za-
stosowaliśmy pierwszy na 
świecie system laserowego 
skanowania równoległego. 
Laser skanuje całą prze-
strzeń poddaną badaniu 
240 razy na sekundę, bada-
jąc położenie ponad 1000 
punktów pomiarowych  
z dokładnością do 0,3 mm. 
W innych systemach skano-
wane jest ok. 20-30 punk-
tów. Co więcej, skanowany 
obraz jest przekształcany  
w animację praktycznie  
w czasie rzeczywistym, bez 
konieczności długotrwałej 
obróbki. Mało kto wie, że 

po 2 latach kręcenia „Avatara” kolejne dwa 
lata poświęcono na post produkcję, podczas 
której na podstawie zebranych danych two-
rzono cyfrowe postacie. W naszym systemie 
cyfrowy model postaci jest gotowy w kilka 
sekund. Wizyta w laboratorium badawczym 
stworzonym przez Innovation AG w Trójcy 
pokazała, że twórcy systemu Motion Captu-
re HD nie tracą czasu. Na ukończeniu jest 
montaż urządzenia oraz kalibracja systemu 
sterowania i przetwarzania danych. A to do-
piero początek. W przyszłym roku planowa-
na jest budowa kolejnego systemu MoCap 
HD, o znacznie większych rozmiarach. 

Dziwnym uczuciem jest wizyta w niewiel-
kiej, wiejskiej miejscowości, gdy po przekro-
czeniu progu wchodzi się w zupełnie inny 
świat. Laboratorium wyposażone w najno-
wocześniejszy sprzęt pomiarowy i badawczy 
równolegle z montażem systemu Motion 
Capture HD pracuje nad kolejnymi pro-
jektami. Badacze opracowują rozwiązania 
łączące elementy mechaniki, optyki i opto-
elektroniki, przygotowując się do wdrożenia 
kolejnych nowinek innowacyjnych na skalę 
całego świata. 

Czy niewielka, ale dysponującą ogromną 
wiedzą, energią i setkami pomysłów gru-
pa, wsparta nowoczesnym sprzętem stanie 
się nowym centrum rozwoju innowacji na 
dolnym Śląsku? 

Czy laboratorium firmy Innovation AG 
rzuci wyzwanie światowym koncernom 
prześcigając je poziomem innowacyjności? 
To pokażą najbliższe miesiące i lata. Źró-
dłem przewagi może być przyjęty model re-
alizacji i wdrażania projektów. Laboratorium 
oprócz własnych zasobów korzysta z poten-
cjału firm skupionych w ramach regional-
nej sieci współpracy. Firmy Eco-finance Sp.  
z o.o. z Wrocławia oraz Biznes InPro z Je-
leniej Góry biorą udział zarówno w pracach 
badawczych, jak i wdrażaniu technologii. 
Model sprawdził się w przypadku opisywa-
nego projektu. 

Moi rozmówcy zgodnie powtarzali – „to 
dopiero początek! System Motion Captu-
re hd to zaledwie prolog. Nasz prawdzi-
wy potencjał pokażemy przy kolejnych  
projektach”. 

Technologia będąca 
marzeniem twórców Avatara
stworzona na dolnym Śląsku. A to dopiero początek!

in Innovation AG
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V době uvedení filmu Ava-
tar svět poprvé uslyšel  
o technologii Motion Cap-
ture, která poprvé umož-

nila animaci v digitální podobě přes 800 
znaků. Každý virtuální hrdina byl tvořen 
podle pohybů skutečných herců, které byly 
natočené a využité při tvorbě digitálních 
modelů. Od té doby se ve světě i v Polsku 
rozvíjejí firmy specializované na tvorbu 
animace, které využívají techniku Mo-
tion Capture. Všichni využívají systémy 
dodávané velkými americkými koncerny. 
Animace se díky tomu zdají být mnohem 
reálnější, postavičky se hýbou jako lidé, 
speciální efekty jsou zajímavější. 

ZůStáVá OtáZKa, Zda Je tO 
MOžNé Ještě VyLePšIt? 

Tuto otázku si položili vědci a vynálezci z firmy 
Innovation AG. Vytvořili výzkumnou labora-
toř v obci Trójca v okolí Zgorzelce v Dolním 
Slezsku. Realita ukázala, že ve světě inovací  
a vynálezů nehraje roli početnost týmu, ale 
nápad a nový pohled na svět okolo nás. 

Po půl roce výzkumu a testování malý tým 
vytvořil unikátní řešení ve světovém měřítku 
– systém prostorové digitalizace a poměru 
pohybu v rozlišení High Definition – Moti-
on Capture HD. 

čím se MoCap hd liší od systému 
amerických gigantů?

„hlavním rozdílem je, že náš systém 
umožňuje měření s více než 100 krát vět-
ší přesností, než je obvyklé,“ říká Albert 
Gryszcuk, jeden z tvůrců systému a maji-
tel firmy Innovation AG. „Je to možné za 
předpokladu, že jsme místo kamer použili 
jako první laserový systém paralelního ske-
nování. Laser skenuje celý prostor 240 krát 
za sekundu, prochází více než 1000 poloh 
s přesností 0,3 mm. V jiných systémech se 
skenuje okolo 20 – 30 poloh. Navíc je sníma-
ný obrázek převeden do animace v reálném 
čase bez dalšího zpracování. Málokdo ví, že 
za dva roky po natočení Avatara se další dva 
roky strávily postprodukcí, během které se 
z nashromážděných dat vytvořily digitální 
postavy. V našem systému je digitální model 
vytvořen během několika sekund.“

Návštěva ve výzkumné laboratoři firmy 
Innovation AG v obci Trójca ukázala, že 
tvůrci systému Motion Capture HD neztrá-
cejí čas. Před ukončením je montáž zařízení  
a kalibrace systému kontroly a řízení. A to je 
teprve začátek. V příštím roce bude vytvořen 
další systém MoCap HD s většími rozměry.
Zvláštní pocit zažijete při návštěvě nevel-

ké vesnické budovy. Jakmile překročíte její 
práh, jste v jiném světě. Laboratoř je vy-
bavena nejnovějším měřicím zařízením  
a současně prostřednictvím systému Moti-
on Capture HD pracuje s dalšími projekty. 
Vědci vyvíjejí řešení, které kombinuje prvky 
mechaniky, optiky i optoelektroniky. Připra-
vují se na zavedení dalších inovací po celém 
světě.

Stane se nevelká skupina disponující roz-
sáhlými znalostmi, energií, stovkami ná-
padů a podpořená nejnovějším vybavením 
novým centrem rozvoje inovací v dolním 
Slezsku?

Bude inovace firmy Innovation AG vý-
zvou pro světové koncerny zabývající se 
inovacemi? To ukážou nejbližší měsíce  
i roky. Zdrojem převahy může být přijatý re-
alizační model a samotná realizace projektu. 
Laboratoř kromě vlastních zásob těží z po-
tenciálu firem sdružených v rámci regionální 
sítě spolupráce. Firmy Eco – finance sp. z o.o. 
z Wroclawi a Biznes In Pro z Jelení Hory se 
také účastní vědeckých výzkumů a realizace 
technologií. Model se osvědčil v případě po-
psaného projektu.

Moji partneři opakovaně potvrdili: „to je 
teprve začátek! Systém Motion Capture 
hd je pouze prolog. Náš skutečný potenci-
ál ukážeme při dalších projektech.“

Vytoužená technologie tvůrců Avatara
byla vytvořena v dolním slezsku. A to je teprve začátek!

in Innovation AG
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Projekt „Víkend v Euroregionu Silesia“, financova-
ný z Fondu mikroprojektů Operačního programu 
přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 zahrno-
val propagaci euroregionu jak ve formě propagač-

ních materiálů – filmu a turistického průvodce, tak ve formě spo-
lečného česko-polského setkání spojeného s návštěvou zajímavých 
turistických cílů. 

Setkání se uskutečnilo v září loňského roku v příjemném rekreač-
ním středisku v Szymocicích a jeho účastníci měli možnost zhléd-
nout premiéru krátkého propagačního filmu s názvem „Směr: euro-
region Silesia“. Některá ze zajímavých míst představených ve filmu 
poté účastníci setkání přímo navštívili. 

Víkend v euroregionu silesia
Od loňské premiéry filmu pak při nejrůznějších příležitostech pro-

běhlo několik jeho veřejných projekcí a všechny se setkaly s velkým 
ohlasem (film můžete zhlédnout na portálu YouTube po zadání ná-
zvu filmu Směr: Euroregion Silesia). Úspěch filmu podnítil zástupce 
euroregionu, aby film letos přihlásili na mezinárodní festival turis-
tických filmů TOURFILM Karlovy Vary, který se uskuteční v Karlo-
vých Varech ve dnech 9. – 11. října 2014. 

Závěrečným počinem celého projektu je turistický průvodce s ná-
zvem „Víkend v euroregionu Silesia“, který právě vychází. Tento 
obsáhlý barevný průvodce je k dispozici ve čtyřech jazykových mu-
tacích (české, polské, anglické a německé). Je rozdělen na osm tema-
tických kapitol, které nabízejí to nejzajímavější z obou stran Eurore-
gionu Silesia a zvou návštěvníky nejen na víkend.
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Weekend w euroregionie silesia

Žurnalisté v Liberci / dziennikarze w Libercu

Projekt „Weekend w Euroregionie Silesia“, finanso-
wany z Funduszu Mikroprojektów Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 
2007-2013, obejmował promocję euroregionu za-

równo w postaci materiałów promocyjnych – filmu i przewodnika 
turystycznego, a także poprzez wspólne czesko-polskie spotkanie, 
związane ze zwiedzaniem miejsc turystycznych. 

Spotkanie odbyło się we wrześniu ubiegłego roku w przyjemnym 
ośrodku wypoczynku w Szymocicach, a jego uczestnicy mieli okazję 
zobaczyć premierę krótkiego promocyjnego filmiku zatytułowanego 
„Kierunek: euroregion Silesia“. Niektóre z ciekawych miejsc, przed-
stawionych w filmie, uczestnicy mieli okazję później zwiedzić. 

Od zeszłorocznej premiery filmu, odbyło się jego kilka publicznych 
projekcji i wszystkie spotkały się z wielkim uznaniem (film możecie 
obejrzeć na portalu YouTube po wpisamiu nazwy filmu Směr: Euro-
region Silesia). Sukces filmu skłonił przedstawicieli euroregionu, aby 
film w tym roku zgłosić na Międzynarodowy Festiwal Filmów Tury-
stycznych TOURFILM Karlovy Vary, który odbędzie się w Karlowych 
Warach w dniach od 9. – 11. października 2014 roku. 

Końcowym efektem projektu jest przewodnik turystyczny o nazwie 
„Weekend w euroregionie Silesia“, który jest właśnie wydawany. 
Ten obszerny, kolorowy przewodnik jest do dyspozycji w czterech 
wersjach językowych (czeskiej, polskiej, angielskiej i niemieckiej). 
Podzielony jest na osiem rozdziałów tematycznych, które prezentują 
wszystko co najciekawsze z obu stron Euroregionu Silesia i zapraszają 
odwiedzających nie tylko na weekend. 

Jana Galuszková- Novotná

V Liberci se sešli žurnalisté realizující projekt Ino-
vace na česko-polském pomezí na obou stranách 
hranice (Region Panda a SIPH Swidnice) se žurna-
listy mapující česko polské pomezí prostřednictvím 

radiových a internetových zpráv (Radio Opole a Region Panda 
Rychnov nad Kněžnou). Právě v tomto regionu si prohlédli reali-
zaci několika česko-polských projektů a informují o nich v různých 
médiích.                                                                                                      JD

W Libercu spotkali się dziennikarze, którzy realizu-
ją projekt Innowacje w czesko-polskim przygrani-
czu po obu stronach granicy (Region Panda i SIPH 
Świdnica) razem z dziennikarzami, którzy mapują 

czesko-polskie przygranicze za pośrednictwem wiadomości radio-
wych i internetowych (Radio Opole i Region Panda Rychnov nad 
Kněžnou). Właśnie w tym regionie obejrzeli sobie realizację kilka 
czesko-polskich projektów i informują o nich w różnych mediach.
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a další vymoženosti. Je to celkem jednodu-
ché. Kouzlo starých strojů je v jejich jedno-
duchosti a spolehlivosti. Dnešní stroje mají 
omezenou životnost a rychle zastarávají. 
My se setkáváme se stroji starými desítky let  

a dodnes spolehlivě pracují nebo jen dělají 
radost svým majitelům.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Dovolím si říci, že úplně všichni. Od lidí, 

kteří technice rozumí, přes úplné laiky, 
sběratele či lidi, kteří mají stroj po dědovi. 
K  našim zákazníkům patří také školy, mu-
zea a firmy, které se našimi modely často 
prezentují na výstavách. Občas jsem požá-
dán o nějakou prezentaci. Celkem kuriózní 
byla přednáška o strojích pro Dům seniorů, 
kde jsem babičkám povídal o strojích a velmi 
mne překvapil jejich přehled a znalosti. Bylo 
to velmi příjemné povídání. 

Jak je to se zárukou vaší práce?
Na námi vyrobené stroje dáváme záruku té-

(VELKÉ POŘÍČÍ) Tak opě-
vuje text jedné z populár-
ních písní stroj, který je 
považován za základ prů-

myslové revoluce. Vynález je připisován 
Jamesi Wattovi, který ho vynalezl v roce 
1765. Ovšem, kde jsou parní stroje dnes? 
Mašinky na páru sice občas zavoní dobou 
dávno minulou. V Praze a v Hradci Krá-
lové je možné potkat kolesové parníky, 
které pořádají vyhlídkové jízdy. Ovšem 
jiných smysluplných využití je dnes již po-
skrovnu. Možná, že na dnešní dobu jsou 
málo výkonné, neforemné a jejich provoz 
je poměrně náročný a pracný. A přesto je 
na česko- polském pomezí výrobce, který 
parní stroje vyrábí a renovuje. našli jsme 
ho ve Velkém Poříčí nedaleko Hronova  
a jmenuje se Pavel Jakoubek.

Co je hlavní náplní Vaší práce?
Plnit téměř veškerá přání našich zákazníků. 

Někdy jsou ta přání všelijaká. V naší firmě 
parní stroje opravujeme, renovujeme, ale 
také stavíme zcela nové. Je ovšem nutno říci, 
že se jedná převážně o modely a malé stroje. 
Některé z našich typů vyrábíme v malých sé-
riích nebo se jedná o stroje na zakázku. Od 
strojů je již jen krok k technickým mode-
lům a zde se často setkáváme s úplně novým 
technickým designem a řadou nestandard-
ních technologií. 

Stane se, že vám zákazník přinese 
něco, co již nejde tak zvaně „vzkřísit“?

Rádi si s kolegou hrajeme, a tak se snaží-
me vždy něco vymyslet. Někdy ale musím 
zákazníkovi vysvětlit, že jeho požadavek je 
technicky nevhodný a zcela nereálný. Občas 
se stane, že jsme konfrontováni se strojem, 
který kdysi vyrobil skutečný mistr. To si pak 
hodně lámeme hlavu nad technikou i tech-
nologií. 

V dílně máte ale i CNC stroje a pra-
cujete s moderními technologiemi,  
o kterých se vynálezcům parního stro-
je mohlo jen zdát.

To je jedna věc, ale ani CNC stroj není vše-
lék, když schází nápad. Já jsem přesvědčen, 
že ruční řemeslná práce je v mnoha oblas-
tech těžko nahraditelná. Dnes žijeme v době 
vyspělých technologií a občas se mi zdá, že 
trošku ztrácíme zlaté české ručičky. Někdy 
také musím vysvětlovat, proč staré stroje, 
když máme atomové elektrárny, elektroniku 

my máme parní stroj, 
úžasné síly zdroj

měř neomezenou. Snad jen s výjimkou pádu 
z třetího patra popřípadě něčeho podobné-
ho. Sám dohlížím na to, aby každý zákazník, 
který má stroj od nás, byl dobře obeznámen 
s jeho obsluhou a možnostmi. 

(VELKÉ POŘÍČÍ) Tak sobie 
pośpiewuje w tekście jed-
nej z bardzo popularnych 
piosenek maszyna, która 

jest uważana za podstawę rewolucji prze-
mysłowej. Wynalazek jest przypisywany 
Jamesowi Wattowi, który go wynalazł 
w 1765 roku. Owszem, a gdzie są silniki 
parowe dziś? Czasami przejedzie pociąg 
na parę i wówczas można poczuć zapach 
przeszłości. W Pradze i w Hradcu Kralove 
możemy spotkać parowce, którymi moż-
na się przejechać po okolicy. Jednak inne 
sensowne wykorzystania są już dziś rzad-
ko spotykane. Być może są na dzisiejsze 
czasy zbyt mało efektywne, nieforemne  
i ich wykorzystywanie jest zbyt trudne  
i pracochłonne. Jednak mimo tego, istnieje 
na czesko-polskim przygraniczu produ-
cent, który produkuje i remontuje maszy-
ny parowe. Znaleźliśmy go w miejscowości 
Velké Poříčí niedaleko Hronova, a nazywa 
się Pavel Jakoubek.

Co jest głównym tematem Pana pracy?
Spełnić prawie wszystkie życzenia naszych 

klientów. Czasami są to życzenia różne.  
W naszej firmie maszyny parowe naprawia-
my, remontujemy, ale także budujemy zu-
pełnie nowe. Należy jednak powiedzieć, że 
chodzi szczególnie o modele i małe maszyny. 
Niektóre z naszych maszyn produkujemy 
w małych seriach, a czasami są to maszy-
ny na zamówienie. Od maszyn to już tylko 
krok do modeli technicznych i tutaj często 
spotykamy się z zupełnie nowym wyglądem 
technicznym i szeregiem niestandardowych 
technologii. 

Czy zdarzy się, że przyniesie Pań-
stwu klient coś, co już nie da rady  
„wskrzesić“?

Lubimy z moim kolegą grać, więc dla-
tego też staramy się zawsze coś wymyślić.  
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Czasami jednak musimy klientowi wytłu-
maczyć, że jego wymagania są technicznie 
nieodpowiednie i zupełnie nierealne. Czasa-
mi też zdarzy się, że mamy co do czynienia  
z maszyną, którą dawno wyprodukował praw-
dziwy mistrz. W takim przypadku bardzo 
często myślimy nad techniką i technologią. 

W warsztacie macie do dyspozycji tak-
że maszyny CNC, pracujecie z nowo-
czesnymi technologiami, o których wy-
nalazcy maszyn parowych mogli tylko 
pomarzyć.

To tylko jedna rzecz, ale także maszyna 
CNC nie jest lekarstwem na wszystko, kiedy 
brakuje nam pomysłu. Ja jestem jednak prze-
konany, że ręczna praca rzemieślnicza jest  
w wielu obszarach trudna do zastąpienia. 
Dziś żyjemy w czasach zaawansowanych 
technologii i czasami mi się wydaje, że tro-
chę tracimy tych naszych złotych czeskich 
rączek. Czasami też muszę wyjaśnić, dlacze-
go akurat stare maszyny, w czasach elektrow-
ni jądrowych, elektroniki i innych wynalaz-
ków. To bardzo proste. Urok starych maszyn 
polega na ich prostocie i niezawodności. 
Dzisiejsze maszyny mają swój ograniczony 
czas wykorzystania i szybko się starzeją. My 
spotykamy się z maszynami, które zostały 
wyprodukowane dawno temu i do dziś nie-
zawodnie działają, czy wciąż nawet przyno-
szą sowim właścicielom rozkosz.

Kim są Państwa klienci?
Pozwolę sobie powiedzieć, że zupełnie 

wszyscy. Od ludzi, którzy rozumieją technikę, 

poprzez zupełnego laika, kolekcjonera czy lu-
dzi, którzy odziedziczyli maszynę po dziad-
kach. Naszymi klientami to także szkoły, mu-
zea i firmy, które się często za pośrednictwem 
naszych modeli promują na targach. Czasami 
jestem poproszony o przedstawienie jakieś 
promocji. Bardzo ciekawy był nasz wykład  
o maszynach dla Domu seniorów, gdzie opo-
wiadałem babciom i maszynach i zostałem 
zaskoczony tym, ile one na ten temat wiedzą 
i jak są w temacie zorientowane. Było to dla 
mnie bardzo przyjemne spotkanie. 

Jak wygląda gwarancja na Państwa 
pracę?

Na maszyny prze nas wyprodukowane 
udzielamy gwarancję prawie nieograniczoną. 
Tylko w wyjątkowych przypadkach nie daje-
my gwarancji - przy wypadnięciu z trzecie-
go piętra lub w podobnych okolicznościach. 
Sam pilnuję tego, aby każdy klient, który po-
siada maszynę od nas, był dobrze zapoznany 
z jego obsługą i możliwościami. 

Jiří Daniel, Yveta Seibertová
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Diváci jsou díky většímu sklonu tribun co 
nejblíže ledové ploše. To umožnil efektivní 
způsob provedení tribunového hlediště žele-
zobetonovou prefabrikací. 

A jako první klub v republice má plochu 
mantinelu kolem ledové plochy pokrytou 
led osvětlením s měnící se s reklamou. Je to 
dokonce první realizace tohoto typu manti-
nelu na světě (42 metrů nepřerušeného pásu 
na každé straně kluziště i včetně dveří). Le-
dová plocha je bez reklam. 

Ke špičkové technologii patří takzvaná 
multimediální kostka nad ledovou plochou. 
Hala je vybavena také videomappingem, kte-
rý umožňuje videoanimace, efektové osvět-
lení, videorežie a další technologie. Inovací 
jsou také dvě rolby na úpravu ledové plochy, 
které jezdí na elektřinu a vyrábí je místní 
společnost Strojírny a stavby Třinec. 

Petra Jurásková

(TŘInEC) na počátku září 
byla uvedena do provozu 
nová třinecká WERK ARE-
nA, která patří k nejmo-

dernějším v Evropě. Multifunkční hala za 
více než 700 milionů korun zahájila svou 
činnost na tradiční akci skupiny Třinecké 
železárny – Moravia Steel s názvem Krá-
lovna ocel, při níž se oceňují nejlepší za-
městnanci společnosti.

Multifunkční hala patří k nejmoderněj-
ším v Evropě a v rámci České republiky je 
na prvním místě. Hala je vybavena nejmo-
dernější multimediální a audiovizuální tech-
nikou – včetně videomappingu a led man-
tinelů, které jsou jediné v republice. Bude 
sloužit zejména hokeji, který je v Třinci 
velmi populární, ale i dalším halovým spor-
tům jako je např. freestyle, motocross, tenis 
apod. Hala bude také využívána ke kultur-
ním i společenským akcím (koncerty, výsta-
vy, veletrhy a kongresy). 

Na ploše čtyř hektarů najdeme kromě 
standardní ledové plochy hlediště s kapaci-
tou 5 118 diváků, moderní zázemí pro spor-
tovce, nezbytné prostory pro divácký servis 
(bufety, sociální zařízení), obchody, kan-
celáře, VIP prostory a klubovou restauraci  
s výhledem na ledovou plochu, zázemí pro 
média, související provozní a technické zá-
zemí a podobně. Projekt pamatoval také 
na imobilní návštěvníky. Pro ně je k dis-
pozici bezbariérový vstup, sociální zařízení  
a plocha v hledišti.

Pro halu projektanti zvolili materiály typic-
ké pro Třinec, tedy ocel a beton. Navržená 
aréna má jedno podzemní a dvě nadzemní 
podlaží a pyšní se atypickou ocelovou kon-
strukcí střechy. Třetí nadzemní podlaží má 
pouze provozně-obslužný charakter. 

Hala je svým způsobem unikátním dílem, 
neboť investoři vycházeli ze zkušeností těch, 
kteří v posledních letech postavili nové haly. 

Nová WerK AreNA v Třinci
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Nová WerK AreNA v Třinci

(TŘInEC) na początku 
września została urucho-
miona nowa trzynecka 
WERK AREnA. Wielo-

funkcyjna hala za więcej jak 700 milionów 
koron rozpoczęła swoją działalność w tra-
dycyjnej grupie działań Třinecké železár-
ny – Moravia Steel o nazwie Królewna sta-
li, podczas tej imprezy są oceniani najlepsi 
pracownicy spółki.

Wielofunkcyjna hala należy wśród naj-
nowocześniejsze w Europie, i na poziomie 
Republiki Czeskiej jest na pierwszym miej-
scu. Halę wyposażono w najnowocześniej-
szy sprzęt multimedialny i audiowizualny  
– w tym wideomapping i LED bariery, które 
są jedyne w kraju. Będzie ona służyć przede 
wszystkim do hokeja, który jest w Třincu bar-
dzo popularny, jak również do innych spor-
tów halowych, np. do freestylu, motocrossu, 
tenisa itp. Hala będzie również wykorzysty-

wana do imprez kulturalnych i towarzyskich 
(koncerty, wystawy, targi i kongresy). 

Na powierzchni czterech hektarów znaj-
dziemy oprócz standardowej powierzchni 
lodowej z pojemnością dla 5 118 widzów, 
nowoczesne zaplecze dla sportowców, nie-
zbędne przestrzenie dla serwisu widzów 
(bufety, zaplecza socjalne), sklepy, biurowce, 
pomieszczenia dla VIP i restaurację klu-
bową z widokiem na lodowisko, zaplecze 
dla mediów, związane z zapleczem eksplo-
atacyjnym i technicznym itp. Projekt rów-
nież pamiętał na widzów niepełnospraw-
nych. Dla nich jest do dyspozycji wstęp bez  
ograniczeń dla osób z ograniczonym ruchem, 
zaplecze socjalne i miejsca na widowni.

Do budowy hali wybrali projektanci ty-
powe materiały dla miasta Třinec, więc stal 
i beton. Zaprojektowana arena ma jedno 
podziemie i dwie piętra nadziemne i może 
się pochwalić nietypową konstrukcją dachu. 

Trzecie piętro nadziemne ma tylko charak-
ter roboczo-użytkowy. 

Hala jest swoim sposobem unikalnym dzie-
łem, ponieważ inwestorzy opierali się o do-
świadczenia tych, którzy w ostatnich latach 
budowali nowe hale. Widzowie są dzięki 
większemu pochyleniu trybun jeszcze bliżej 
lodowisku. To umożliwił efektywny sposób 
wykonania widowni na trybunach z żelazo-
betonowych elementów prefabrykowanych. 

I jako pierwszy klub w kraju ma po-
wierzchnię barierek wokół lodowiska po-
krytą oświetleniem LED z zmieniającą się 
reklamą. Jest to nawet pierwsza realizacja 
takiego rodzaju barierek na świecie (42 me-
trów nieprzerwanego pasa na każdej stronie 
lodowiska, w tym drzwi). Powierzchnia lo-
dowiska jest bez reklam. 

Do nowoczesnej technologii należy tak 
zwana kostka multimedialna nad lodo-
wiskiem. Hala jest wyposażona również  

w wideomapping, umożliwiający wideo ani-
macje, oświetlenie efektowe, wideo reżyserię  
i inne technologie. Innowacją są również 
dwa ratraki (rolby) do odświeżania lodu, na 
napęd elektryczny, wyprodukowane przez 
lokalną firmę Strojírny a stavby Třinec. 
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ceNTrum KuLTury PiesZyce
Gmina Pieszyce w powiecie 
dzierżoniowskim ma wresz-
cie ośrodek kultury z praw-
dziwego zdarzenia – z no-

woczesną salą widowiskową, pracowniami 
artystycznymi, studiem nagrań i bibliote-
ką. 5 września odbyło się uroczyste otwar-
cie Centrum Kultury, które jest owocem 
partnerskiego projektu polsko-czeskiego 
realizowanego z gminą Bohuslavice i mia-
stem nova Paka.

Współpraca Pieszyc z Novą Paką trwa 
od 2003 roku, z Bohuslavicami rozpoczęła 
się rok później. 15 września 2009 roku trzy 
miasta pogranicza podpisały porozumienie  
o realizacji wspólnego projektu „Wędrowa-
nie bez granic po północno-wschodnich 
Czechach i po dolnym Śląsku“ współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013”. Złożony w 2010 roku pro-
jekt opiewał na 2.819.969,62 Euro, uzyskano 
zaś 2.369.556,88 euro dofinansowania. 

Projekt powstał w celu wspólnej integracji, 

pogłębienia znajomości kultury i tradycji oraz 
promocji walorów przyrodniczo-turystycz-
nych regionu. Ideą projektu było stworzenie 
nowoczesnej bazy turystyczno-kulturalnej  
w trzech gminach pogranicza oraz atrakcyj-
nej oferty turystycznej i możliwości cieka-
wego spędzania wolnego czasu. W ramach 
pozyskanych środków gmina Bohuslavice 
wykupiła dawny kościół ewangelicki. Wy-
korzystywany jest on obecnie na wernisaże, 
koncerty i inne kulturalne inicjatywy. Gmina 
pozostawiła elementy wystroju kościelnego, 
dzięki czemu od czasu do czasu mogą się  
w nim odbywać także msze. Natomiast Nova 
Paka uzyskane środki wykorzystała na likwi-
dację barier architektonicznych i zagospoda-
rowanie parteru muzem. Gros środków jed-
nak otrzymały Pieszyce, które przeznaczyły 
je na budowę Centrum Kultury.

Pozyskane wspólnie pieniądze przeznaczo-
ne zostały nie tylko na inwestycje, ale także 
na szereg działań tzw. miękkich, czyli wspól-
ne imprezy i przedsięwzięcia o charakterze 
kulturalnym i turystycznym. Dlatego też  
w pieszyckim ośrodku zaplanowane są dzia-
łania wspierające i rozwijające współpracę 
polsko-czeską.

Oddane 5 września do użytku Centru Kul-
tury to nowoczesny obiekt, który w niczym 
nie przypomina mieszczącego się tu dawniej 
kina Słońce. W półtora roku (prace rozpo-
częto w styczniu 2013 r.) wyremontowano  
i rozbudowano stary obiekt w jeden z najno-
wocześniejszych centrów kultury w powiecie 
dzierżoniowskim. 

Otwarcie Centrum Kultury w Pieszycach 
było bardzo uroczyste. Wstęgę przecięli wło-
darze partnerskich gmin: burmistrz Pieszyc 
Mirosław Obal, starosta gminy Bohuslavice 
Jiří Tojnar i starosta Novej Paki Rudolf Cogan, 
zaś poświęcenia obiektu arcybiskup, Honoro-
wy Obywatel Pieszyc Henryk Gulbinowicz. 

– to obiekt wielofunkcyjny, w którym 
koncentrujemy wszystkie działania kultu-
ralne. tu mieści się biblioteka, duża sala 
widowiskowa, sale do zajęć artystycznych 
– mówi burmistrz Pieszyc Mirosław Obal.  
– Stworzyliśmy warunki do pracy ar-
tystycznej. Wszyscy, którzy mają jakieś 
pasje, u nas znajdą dla nich przestrzeń  

Centrum Kultury w Pieszycach to nowoczesny, przestronny obiekt / 

in
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ceNTrum KuLTury PiesZyce

–zapewnia dyrektorka placówki Lidia Za-
krzewska-Strózik.

W Centrum Kultury oprócz biblioteki 
są sale do prowadzenia zajęć tanecznych, 
plastycznych czy muzycznych. W piwnicy 
powstała sala prób dla zespołów. Pomiesz-
czenie jest wygłuszone. Z czasem planuje się 
też zakup instrumentów. Będzie też istniała 
możliwość nagrywania utworów.

Główna sala widowiskowa powstała na 
bazie dawnej sali kinowej Słońce, z tym że 
krzesła na widowni nie są już zamontowane 
rosnąco. Widownia jest jednopoziomowa, 
aby powierzchnię sali wykorzystywać nie 
tylko na potrzeby kinowe, ale też na targi, 
konferencje czy koncerty. Stworzono także 
nowoczesne garderoby dla artystów. 

Zgodnie z umową otrzymane z polsko-cze-
skiego projektu środki mogły być głównie 
przeznaczone na budowę obiektu. Jedynie 
część z nich można było wykorzystać na wy-
posażenie, np. kurtynę i część foteli do sali 
widowiskowej. Dlatego środki na wyposaże-
nie obiektu gmina pozyskaław ramach Pro-
gramu Wieloletniego KULTURA+.

(PIESZYCE), obec v okrese 
Dzierżoniów, má konečně 
originální kulturní centrum 
- s moderním koncertním 

sálem, uměleckými ateliéry, nahrávacím 
studiem a knihovnou. Slavnostní otevření 
kulturního centra proběhlo 5. září 2014. 
Kulturní centrum je výsledkem projektu 
Polsko – českého partnerství realizované-
ho obcí Bohuslavice a města nová Paka. 

Spolupráce obce Pieszyce a Nové Paky 
začala v roce 2003, s Bohuslavicemi začala  
o rok později. Dne 15. září 2009 tři pohra-
niční města podepsala dohodu o realizaci 
společného projektu „Putování bez hranic 
na severovýchodě čech a po dolním Slez-
sku“ spolufinancovaného z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj v rámci Operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika-Polská republika 2007-2013“. Roz-
počet projektu v roce 2010 byl stanoven na 
2 819 969.62 Euro, z dotace bylo 2 369 556.88 
Euro.

Projekt byl vytvořen za účelem společné 
integrace, prohlubování znalostí o kultuře  
a tradicích a propagace hodnot přírodně - 

turistické oblasti. Nosnou myšlenkou pro-
jektu bylo vytvoření moderního turistického  
a kulturního zázemí ve třech obcích pohraničí  
a atraktivní turistické nabídky s možností 
zajímavých volnočasových aktivit. V rám-
ci získaných prostředků obec Bohuslavice 
zakoupila bývalý evangelický kostel. Kos-
tel je využíván na výstavy, koncerty a další 
kulturní iniciativy. Obec v něm zanechala 
kostelní výzdobu, takže čas od času zde mo-
hou probíhat mše. Nová Paka zase využila 
získané finanční prostředky k odstraňování 
architektonických bariér a k rozvoji přízemí 
muzea. Většinu finančních prostředků obdr-
žely Pieszyce, které z nich vybudují Centrum 
kultury.

Společně získané peníze jsou určeny nejen 
pro investice, ale také na řadu tzv. „měkkých“ 
akcí nebo společné turistické a kulturní akce. 
Proto jsou také v pieszyckém centru pláno-
vané aktivity na podporu a rozvoj polsko-
české spolupráce. Součástí Centra kultury 
otevřeného 5. září 2014 je moderní objekt, 

W budynku Centrum Kultury mieści się biblioteka / 

který ničím nepřipomíná bývalé kino Slunce. 
V průběhu jednoho a půl roku (práce byla 
zahájena v lednu 2013) byl zrekonstruován  
a rozšířen starý objekt v jednom z nejkrásněj-
ších kulturních center v okrese Dzierżoniów. 

Zahájení provozu Centra kultury v obci 
Pieszyce bylo velmi slavnostní. Stuhy pře-
střihli starostové partnerských obcí: sta-
rosta Pieszyc Miroslaw Obal, starosta obce 
Bohuslavice Jiří Tojnar a starosta Nové 
Paky Rudolf Cogan. Objekt posvětil arci-
biskup, čestný občan obce Pieszyce, Henry  
Gulbinowicz.

„Jedná se o multifunkční objekt, ve kte-
rém se zaměřujeme na veškeré kulturní 
aktivity. K dispozici je knihovna, velký sál, 
prostory pro umělecké aktivity,“ říká sta-
rosta Pieszyc Miroslaw Obal. „Vytvořili jsme 
podmínky pro uměleckou tvorbu. Všichni, 
kteří mají umělecké sklony, zde najdou 
prostor pro sebe,“ ujišťuje nás režisérka Li-
dia Zakrzewska-Strózik.

V Centrum kultury se kromě knihovny 
nacházejí sály k výuce tance, umění a hudby.  
V suterénu jsou zkušebny pro spolky. Míst-
nosti jsou zvukotěsné. Plánuje se také za-
koupení nástrojů. Bude též možné nahrávat 
písničky. Hlavní sál je na místě bývalého sta-
rého kina Slunce a křesla v publiku nejsou již 
nainstalovaná vzestupně. Hlediště je ve stej-
né úrovni s povrchem haly, aby se hala dala 
použít nejen pro promítání filmů, ale také 
pro veletrhy, konference a koncerty. Byly vy-
stavěny nové šatny pro umělce.

V souladu s dohodou polsko – českého 
projektu byly poskytnuté prostředky určeny 
především na stavbu objektu. Některé z pro-
středků mohly být použity pouze na vyba-
vení, jako jsou opony a sedačky do hlediště. 
Z tohoto důvodu finanční prostředky na 
ostatní vybavení získala obec v rámci dlou-
holetého programu KULTURA+. 

Anna Augustyniak

in
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Jelenia Góra i Kłodzko, 
dwa przygraniczne miasta, 
główne miasta Euroregionu 
nysa oraz Glacensis od wielu 

lat kreują politykę mającą na celu wsparcie 
turystyki i podniesienie rangi miejscowych 
walorów turystycznych. Podstawy do tego 
daje malownicze położenie obu miast oraz 
ogrom zabytków i lokalnych atrakcji, które 
co roku przyciągają do transgranicznych 
miast turystów z Polski, a także z zagrani-
cy. nie bez znaczenia jest również dostęp-
ność środków finansowych z Unii Euro-
pejskiej, które wspierają miejski budżet  
w finalizowaniu najważniejszych inwe-
stycji. W ostatnim czasie zarówno władze 
Jeleniej Góry jak i Kłodzka zdecydowały 
się oddać do dyspozycji mieszkańców oraz 
turystów mobilną aplikację, mające pełnić 
funkcję rozbudowanego wirtualnego prze-
wodnika po mieście. 

Na potrzeby usystematyzowania i zebrania 
w jednym miejscu informacji na temat Jele-
niej Góry powstała aplikacja „Jelenia Góra 
Wirtualne Karkonosze”. Aplikacja posiada 
szeroki zakres informacji począwszy od ak-
tualności, przez kalendarz imprez, bazę noc-
legową, restauracje i puby, a na konkursach 
kończąc. Aplikacja stanowi doskonałe źró-
dło informacji na temat atrakcji turystycz-
nych w zlokalizowanych w Jeleniej Górze,  
a także w najbliższej okolicy. Opisy obiek-
tów turystycznych zostały wzbogacone  
o zdjęcia wraz ze szczegółowymi danymi do-
tyczącymi usytuowania. Dodatkowe dopeł-
nienie stanowią informacje na temat godzin 

otwarcia oraz linki do stron internetowych. 
Dzięki dostępnej usłudze GPS turysta nie 
będzie miał problemu z odnalezieniem inte-
resującej go lokalizacji. 

Z kolei dla turystów zainteresowanych bliż-
szym zapoznaniem się z Kłodzkiem, dostęp-
na jest aplikacja mobilna pod nazwą „Kłodz-
ko”. Jeśli chodzi o zasady działania oraz bazę 
informacji jest ona skonstruowana na podob-
nej zasadzie jak aplikacja „jeleniogórska”.

„Kłodzko” jest wirtualnym przewodni-
kiem po obszarze rewitalizowanym Miasta 
Kłodzka. Stwarza możliwość uzyskania in-
formacji na temat inwestycji rewitalizacyj-
nych na terenie miasta, takich jak Iluminacja 
Twierdzy Kłodzkiej, Podziemna Trasa Tury-
styczna, czy też Kanał Młynówki. Aplikacja 
„Kłodzko” to również znakomite narzędzie 
dające podgląd wydarzeń, aktualności, map 
oraz tras turystycznych. Dzięki aktualizo-
wanej na bieżąco bazie informacji zarówno 

Jelenia góra i Kłodzko, teraz bardziej mobilnie
turysta pierwszy raz odwiedzający miasto, 
ale również stały mieszkaniec Kłodzka znaj-
dą coś dla siebie. Aplikacja mobilna została 
wykonana w ramach projektu „Rewitalizacja 
miasta Kłodzka – programowanie rozwoju 
miasta i promocja działań realizowanych na 
obszarze wsparcia” współfinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Dolnośląskiego.

Aplikacja „Jelenia Góra Wirtualne Karko-
nosze” oraz aplikacja „Kłodzko” posiada-
ją podobny mechanizm działania i dzięki  
dobrze przygotowanemu interfejsowi, który 
udostępnia wszystkie informacje w formie 
katalogu podzielonego na kilka dziedzin, ko-
rzystanie z aplikacji przebiega szybko i spraw-
nie. Nawet niedoświadczony użytkownik nie 
powinien mieć problemu z obsługą wszyst-
kich opcji oferowanych w ramach oprogra-
mowania. Największym walorem aplikacji 
jest imponujący zakres danych przewidziany 
dla użytkownika. Dostęp do najnowszych 
informacji na temat atrakcji turystycznych, 
map, hoteli, sklepów oraz restauracji po-
prawia komfort wizyty w mieście oraz po-
zwala w sposób szybki i elastyczny dokonać 
wyboru sposobu spędzenia wolnego czasu. 
Użytkownik na podstawie własnych kryte-
riów dokonuję przeglądu zasobów aplikacji 
i wybiera najbardziej optymalny dla siebie 
sposób zwiedzania miasta. Do katalogu za-
let tego typu narzędzi jak aplikacje mobilne 
należy także zaliczyć łatwość dostępu, szyb-
kość uzyskania informacji oraz imponujący 
bank informacji. Dostęp do obu opisanych 
aplikacji mobilnych jest bezpłatny. Z aplika-

cji można korzystać za pośrednictwem urzą-
dzeń mobilnych wyposażonych w system 
Windows Phone, iOS, lub Android. Pozy-
tywny odbiór aplikacji przez użytkowników 
wskazuję, że coraz więcej turystów decydu-
ję się odłożyć na bok tradycyjne papierowe 
przewodniki i skorzystać z oprogramowania 
działającego na urządzeniach przenośnych. 

Jelení Hora a Klodsko, dvě 
příhraniční města, centra 
Euroregionu nisa a Eurore-
gionu Glacensis, mnoho let 

vytvářejí politiku s cílem podpořit cestovní 
ruch a zviditelnit místní turisticky zajíma-
vá místa. Důvodem takového jednání je 
malebná poloha obou měst a velký rozsah 
místních památek a zajímavostí, které rok 
co rok přitahují turisty z Polska a také ze 
zahraničí. Dostupnost finančních prostřed-
ků z Evropské unie, které podpírají městský 
rozpočet při finalizaci nejdůležitějších in-

vestic, hraje nemalou úlohu. nedávno se 
zastupitelé Jelení Hory a Klodska rozhodli 
dát k dispozici obyvatelům a turistům mo-
bilní aplikaci, která má plnit funkci rozší-
řeného virtuálního průvodce městem.

Z důvodu organizování a shromáždění in-
formací na jednom místě na téma Jelení Hory 
byla vytvořena aplikace „Jelení hora virtu-
ální Krkonoše“. Aplikace zahrnuje široký 
rámec informací od aktuálností, kalendář 
akcí, seznam ubytování, restaurací a hospod 
a končí soutěžemi. Aplikace je dokonalým 
zdrojem informací o turistických atrakcích 
v Jelení Hoře a také v nejbližším okolí. Popisy 
turistických objektů jsou obohaceny fotogra-
fiemi spolu s podrobnostmi o dané lokalitě. 
Dodatečná upřesnění poskytují informace 
o otevírací době a odkazy na www stránky. 
Díky GPS službě nebude mít turista žádný 
problém najít místo, které ho zajímá.

Pro turisty, kteří se blíže zajímají o Klodsko, 
je dostupná aplikace s názvem „Klodsko“. 
Ohledně provozních zásad a informační zá-
kladny je aplikace zkonstruovaná na podob-
ném principu jako „jeleniogórska“. „Klodsko“ 
je virtuální průvodce revitalizace Klodska. 
Umožňuje získat informace na téma revi-
talizačních investicí města, jako jsou např. 
osvětlení městského opevnění, podzemní 
turistická trasa nebo také Kanal Młynówka. 
Aplikace „Klodsko“ je také skvělým nástro-
jem pro získání přehledu událostí, aktualit, 
map a turistických tras. Díky neustálé aktu-
alizaci informační báze ví turista poprvé na-
vštěvující město vše, co potřebuje vědět, ale  
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Polsko-czeski tomik wierszy

Polsko-česká sbírka básní

W Nocy Poetów od lat uczestniczy m.in. Vera Kopecka, poetka z Broumowa.
/ Noci básníků se již několik let účastní mimo jiné i básnířka Věra Kopecká z Broumova.

Tegoroczna, dziewiąta już 
edycja nocy Poetów cy-
klicznej imprezy literackiej 
organizowanej w Klubie 

Pozytywka w Bielawie ma być wzbogacona  
o tomik wierszy autorów pogranicza pol-
sko-czeskiego, którzy od lat biorą udział  
w tym swoistym maratonie poetyckim.

W listopadzie do Bielawy od lat zjeżdżają 
poeci z Polski i Czech, by przez całą noc czy-
stać poezję, śpiewać ją, rozmawiać, delekto-
wać się słowem. Już w tamtym roku powstała 
incicjatywa wydania antalogii wierszy tych 
poetów, którzy w Nocy Poetów uczestniczą, 
ale projekt nie doszedł do skutku. W tym 
roku organizatorzy postanowili go wreszcie 
zrealizować i nawet pozyskać na to środki 
zewnętrzne w kwocie 1500 euro (w ramach 
projektu polsko-czeskiego).

(BIELAWA) Letošní, již 
devátý ročník opakující se 
literární události noc bás-
níků, který se bude konat 

v Klubu Pozytywka ve městě Bielawa, bude 
obohacen o vydání sbírky básní spisovate-
lů polsko-českého pohraničí, kteří se každý 
rok účastní básnického maratonu.

Každý listopad po několik let se do města 
Bielawa sjíždějí básníci z Polska i z Čech, aby 
celou noc recitovali básně, zpívali, mluvili  
a vychutnávali si slovo. Již v minulém roce se 
objevila iniciativa vydat antologii veršů těch-
to básníků, kteří se účastní Noci básníků, ale 
projekt se neuskutečnil. Letos se organizátoři 
rozhodli záměr konečně uskutečnit a získat 
externí finanční prostředky ve výši 1500 eur 
(v rámci česko-polského projektu).
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Jest to możliwe, bo Klub Pozytywka funk-
cjonuje w strukturach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bielawie, a gmina ma swojego 
czeskiego partnera w Hronovie. Do tej pory 
biblioteki nie realizowały żadnego wspólnego 
projektu, to pierwsza taka inicjatywa i miej-
my nadzieję – nie ostatnia. Instytucje złożyły 
projekt na sfinansowanie tomiku wierszy, 
który byłby wydany na IX Noc Poetów, któ-
ra odbędzie się 14 listopada br., tradycyjnie  
w Klubie Pozytywka w Bielawie.

– tomik będzie zawierał wiersze poetów 
z Polski i Czech. Każdy wiersz zostanie 
przetłumaczony. Chcemy wydać 450 eg-
zemplarzy tej książki – mówi Bohdan Ja-
neczek, mediator kultury polsko-czeskiej, 
koordynator projektu wydania tomiku.

Anna Augustyniak

To je možné, protože Klub Pozytywka je 
součástí Městské veřejné knihovny ve městě 
Bielawa a obec má svého českého partnera 
město Hronov. Zatím knihovny neuskuteč-
nily žádný společný projekt. Jedná se o první 
iniciativu a budeme doufat, že nebude po-
slední. Instituce předložily návrh na financo-
vání sbírky básní, která by mohla být vydaná 
během devátého ročníku Noci básníků, jenž 
se bude konat dne 14. listopadu tohoto roku 
již tradičně v Klubu Pozytywka ve městě  
Bielawa.

„Sbírka bude obsahovat verše básníků 
z Polska a z čech. Každý verš bude přelo-
žen. Rádi bychom vydali 450 exemplářů 
této sbírky,“ říká Bohdan Janeczek, me-
diátor polsko – české kultury, koordinátor  
projektu.

Jelenia góra i Kłodzko, teraz bardziej mobilnie

i místní obyvatel zde najde užitečné informa-
ce pro sebe. Mobilní aplikace byla vytvořena 
v rámci projektu „Revitalizace města Klodska 
– programování rozvoje města a propagace 
činností v oblasti podpory“ spolufinancova-
ného z prostředků Regionálního operačního 
programu pro Dolnoslezské vojvodství.

Aplikace „Jelení Hora virtuální Krkonoše“ 
a aplikace „Klodsko“ mají podobný mecha-
nismus činnosti a díky dobře připravenému 
rozhraní, které poskytuje všechny informace 
ve formě katalogu rozděleného do několika 
oblastí, je využití aplikace rychlé a efektivní. 
Dokonce i nezkušený uživatel nemá problém 
s obsluhou všech nabízených možností soft-
waru. Největší výhodou aplikace je imponu-
jící rozsah údajů poskytovaných uživateli. 
Přístup k nejnovějším informacím o turis-
tických atrakcích, mapách, hotelech, obcho-
dech a restauracích zvyšuje pohodlí návštěvy 
ve městě a také umožňuje rychle a pružně 
zvolit způsob, jak optimálně trávit volný čas 

ve městě. Uživatel si na základě vlastních 
kritérií, které zpracuje aplikace, vybírá nej-
optimálnější způsob pro sebe jak objevovat 
město. Do seznamu výhod takového typu 
zařízení lze také zahrnout snadný přístup, 
rychlost získání informací a impozantní in-
formační banku. Přístup do obou mobilních 
aplikací je zdarma. Aplikace jsou k dispozici 
prostřednictvím mobilních zařízení v systé-
mech Windows Phone, iOS nebo Android.

Pozitivní přijetí aplikací uživateli ukazuje, 
že stále více turistů odkládá tradiční papíro-
vé průvodce a využívá kapesních softwaro-
vých zařízení. 
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opracowaniu wniosków dotacyjnych do 
funduszy UE. Przewidziane jest również do-
radztwo w dziedzinie aplikowania do fundu-
szy Venture Capital. Opisane formy wspar-
cia to tylko część inicjatyw realizowanych 
w ramach projektu SPINqbator ZDolnego 
Śląska. W ramach projektu realizowane są 
również szkolenia dotyczące: prowadzenia 
działalności gospodarczej, zarządzania wła-
snością intelektualną, autoprezentacji, wy-
stąpień publicznych, rozmów z inwestorem, 
pozyskiwania kapitału na przedsięwzięcia 
podwyższonego ryzyka. Dopełnienie szko-
leń stanowi indywidualne specjalistyczne se-
sje doradcze w trakcie, których opracowane 
zostaną dokumenty aplikacyjne umożliwia-
jące uczestnikowi projektu wnioskowanie 
o wsparcie finansowe planowanego przed-
sięwzięcia. Doświadczeni doradcy są goto-
wi pomóc w przygotowaniu: wniosków do 
funduszy Venture Capital, banków, funduszy 
pożyczkowych, programów dotacyjnych itp. 
Młodzi przedsiębiorcy mogą też brać udział 
w indywidualnych sesjach coachingowych  
w trakcie, których opracowane będą tzw. 
„Roadmaps” – indywidualne ścieżki rozwo-
ju biznesowego. Jedną z najatrakcyjniejszych 
form wsparcia dla przyszłych biznesmenów 
stanowią symulację biznesowe. Jest to dosko-
nała okazja do spotkania się z przedstawicie-
lami funduszy Venture Capital, funduszy 
pożyczkowych, banków oraz sieci Aniołów 
Biznesu.

(KARPACZ) Ve dnech 25. 
– 29. srpna 2014 se v kon-
ferenčním centru Krucze 
skały v Karpaczi uskutečni-

ly pětidenní interdisciplinární Tábory Ino-
vací. Tato setkání jsou realizovaná Dolno-
slezskou Agenturou regionálního rozvoje 
S.A. ve spolupráci s Mezinárodní Vysokou 
školou logistiky a transportu ve Wroclavi, 
s Birmingham City Council a s Dolnoslez-
skou společností Dozamel. 

Tábory Inovací jsou součástí projektu 
SPINqbator z Dolního Slezska, jehož cílem 
je rozvoj akademického podnikání v Dolno-
slezském Vojvodství a především příprava 
pro samostatné podnikání spin- off/out v ob-
lastech klíčových pro hospodářství Dolního 
Slezska. Realizátoři projektu si za hlavní cíl 

(KARPACZ) W dniach 25-29 
sierpnia 2014 w ośrodku kon-
ferencyjnym Krucze skały  
w Karpaczu miały miejsce 

pięciodniowe interdyscyplinarne Obozy 
Innowacji. Wspomniana inicjatywa re-
alizowana jest przez Dolnośląską Agencję 
Rozwoju Regionalnego S.A. działającą  
w partnerstwie z Międzynarodową Wyższą 
Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocła-
wiu, Birmingham City Council, Dolnoślą-
skimi Zakładami Usługowo-Produkcyjny-
mi DOZAMEL. 

Obozy Innowacji są częścią projektu SPI-
Nqbator ZDolnego Śląska, którego celem 
jest rozwój przedsiębiorczości akademickiej 
w Województwie Dolnośląskim, poprzez 
przygotowanie do samodzielnego prowadze-
nia działalności gospodarczej spin-off/out 
w dziedzinach kluczowych dla gospodarki 
Województwa Dolnośląskiego. Realizatorzy 
projektu za główny cel stawiają sobie rów-
nież promocję idei przedsiębiorczości aka-
demickiej wśród studentów, absolwentów 
oraz pracowników naukowo-dydaktycznych 
dolnośląskich uczelni wyższych.

Program Obozu Innowacji powstał w opar-
ciu Campguide - przewodnik metodologicz-
ny duńskiego instytutu IDEA. Pomysł orga-
nizacji obozów innowacji doceniła Dyrekcja 
Generalna Komisji Europejskiej Przedsię-
biorstwa i Przemysł, wskazując obozy jako 
„best practice” w obszarze wsparcia przedsię-
biorczości akademickiej. Na sierpniowe obo-
zy innowacji do Karpacza przyjechali przede 
wszystkim studenci, absolwenci, doktoranci, 
pracownicy naukowi oraz naukowo-dydak-
tyczni dolnośląskich uczelni wyższych, chcą-
cy doskonalić swoje umiejętności w dziedzi-
nie zakładania oraz rozwijania pomysłów na 
biznes. Istotne było, że każdy z uczestników 
musiał posiadać własny indywidualny po-
mysł na biznes, który w trakcie warsztatów 
zostanie udoskonalony oraz rozwijany. Or-
ganizatorzy zadbali również, aby projekty 
biznesowe wpisywały się w założenia Dolno-
śląskiej Strategii Innowacji. 

W Karpaczu o stronę merytoryczną wyda-
rzenia zadbali doświadczeni trenerzy, którzy 
czuwali nad tym aby każdy z uczestników 
otrzymał kompletne wsparcie oraz opiekę 
mentorską w trakcie pracy nad projektem. 
Należy podkreślić, że Obozy Innowacji sta-
nowią jedynie pierwszy etap wsparcia dla 
przedsiębiorców akademickich, bowiem po 
zakończeniu programu Obozu Innowacji, 
uczestnicy mogą liczyć na wsparcie przy 

vytyčili také propagaci akademického pod-
nikání mezi studenty, absolventy a pracov-
níky vědecko – didaktických vysokých škol 
v Dolním Slezsku.

Program Táboru Inovací vznikl podle 
Campguide - metodická příručka dánského 
institutu IDEA. Nápad organizovat tábory 
inovací ocenilo Generální ředitelství Evrop-
ské komise pro podnikání a průmysl a to je 
důkazem, že tábory jsou nejlepší praxí v ob-
lasti podpory akademického podnikání. Na 
srpnové tábory inovací přijeli do Karpacze 
především studenti, absolventi, doktorandi, 
vědečtí pracovníci a vědecko- didaktičtí pra-
covníci z dolnoslezských vysokých škol, kteří 
chtěli zdokonalit svoje dovednosti v oblasti 
vzniku a rozvíjení podnikatelských nápadů. 
Bylo důležité, aby každý z účastníků měl svůj 
vlastní podnikatelský záměr, který v průběhu 
workshopů bude dále zdokonalován a rozví-
jen. Organizátoři též dbali o to, aby obchodní 
projekty byly součástí Dolnoslezské nadace 
pro inovační strategie. O věcné záležitosti se 
v Karpaczi postarali osvědčení trenéři, kte-
ří dohlíželi nad tím, aby každý z účastníků 
obdržel kompletní podporu a poradenství 
během práce nad projektem. Je třeba zdů-
raznit, že Tábory Inovací jsou pouze prvním 
stupněm podpory akademického podniká-
ní, protože po zakončení programu táborů 
inovací můžou účastníci počítat s podporou 
grantových žádostí a finančními prostředky 
EU. Rovněž se předpokládá poskytnutí po-
radenství v oblasti Venture Capital. Popsané 
formy podpory jsou pouze součástí iniciativ 
v rámci projektu SPINqbator Dolní Slezsko. 
Součástí projektu jsou i školení týkající se ří-
zení obchodu, řízení duševního vlastnictví, 
sebeprezentace, veřejných prezentací, diskuzí 
s investorem a získání kapitálu pro rizikové 
projekty. Ukončení školení stanoví individu-
ální poradenské sezení, během kterého bu-
dou vypracované dokumenty žadatele, které 
umožní účastníkovi žádat o finanční podpo-
ru navrhovaného projektu. Zkušení poradci 
jsou připraveni pomoci při přípravě žádostí 
do fondů Venture Capital, do bank, do úvěro-
vých fondů, do grantových programů atd.

 Mladí podnikatelé se také mohou podílet 
na individuálních koučovacích sezeních, 
jejichž výstupem budou tzv. Roadmaps - in-
dividuální cesty pro rozvoj podnikání. Jedna 
z nejatraktivnějších forem podpory budou-
cích obchodníků je obchodní simulace. Je to 
skvělá příležitost setkat se s představiteli fon-
du Venture Capital, s úvěrovými fondy a sítí 
Business Angels.                  

 Tomasz Charkot

Inovace na česko-polském pomezí20

Obozy innowacji w Karpaczu 

Tábory inovací 
v Karpaczi
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(SEMAnÍn) Czy chcesz 
ochłodzić swoje nogi w 
upalny dzień, czy tylko po 
prostu chcesz hartować w 

zimnej wodzie i nie chce ci się wchodzić do 
rzeki. To ci podpowiem. Możesz pojechać 
na rowerze, możesz się przejść, możesz też 
pojechać samochodem.

Niedaleko Česká Třebové znajduje się gmi-
na Semanín. Okolice Semanína są splecione 
ścieżkami edukacyjnymi, których częścią 
jest wszystko, co możesz oczekiwać od na-
tury. Ale przede wszystkim są tam miejsca 
do hartowania – czyli system wydrążonych 
belek z przepływającym strumieniem wody 
z potoku do hartowania według księcia ba-
warskiego Sebastiana Kneippa, działającego 

w drugiej połowie XIX wieku. Miejsce do 
hartowania (knajpowania) i program ście-
żek jest wynikiem pracy ochraniarzy natury 
z CSOP Podorlicko oraz dziełu też pomogła 
pomoc przesuniętych Niemców semanin-
skich, którzy często i chętnie wracają do 
swojego miejsca urodzenia i przywracają za-
pomniane tradycje. 

Na placu wiejskim stoi stary kościół  
z plebanią. Kościół popadł w ruinę, jednak 
niedawno kilka zapalonych entuzjastów 
stowarzyszenia Dla Semanína, skupiło się 
i po etapach odnowili zrujnowany kościół.  
W kościele znajduje się stała wystawka hi-
storyczna z ery renesansu, nad którą czu-
wają fachowi pracownicy muzeum w Českej 
Třebovej. Jeśli chcielibyście zobaczyć wysta-
wę lub odwiedzić udostępniony ogród para-
fialny, gdzie możecie wyłowić sobie pstrąga  
i zjeść coś dobrego, wystarczy zadzwonić na 
dzwonek parafialny. Drzwi otworzą prze-
mili właściciele plebanii, państwo Smyčko-
wie, i zaproszą was do swojego domu. Tutaj  
w miłym i przyjacielskim środowisku może-
cie wypocząć, lub zaplanować nawet dłuższy 
pobyt od razu tutaj na plebanii. 

Yveta Seibertová

(SEMAnÍn) Chcete si 
zchladit nohy v parném dni 
nebo se jen tak otužovat  
a nechce se Vám lézt do 

řeky. Pak Vám dám tip. Můžete jet na kole, 
můžete jít pěšky a můžete jet i autem.

Poblíž České Třebové se nachází obec Se-
manín. Okolí Semanína je protkáno naučný-
mi stezkami, jejichž součástí je vše, co mů-
žete v přírodě čekat. Jsou tam ale především 
knajpoviště, což je soustava vydlabaných klád 
s protékající potoční vodou pro otužování 
podle bavorského kněze Šebestiána Kneippa, 
činného v 2. polovině 19. století. Knajpoviště 
a náplň stezek je výsledkem práce ochránců 
přírody z ČSOP Podorlicko a dílu prospě-
la také pomoc odsunutých semanínských 
Němců, kteří se do svého rodiště neustále 
rádi vrací a obnovují zašlé tradice. 

Na návsi stojí starý kostel s farou. Kostel 
chátral, avšak nedávno se několik nadšen-
ců občanského sdružení Pro Semanín dalo 
dohromady a po etapách chátrající kostel 
opravili. V kostele je stálá historická expozi-
ce z období renesance, nad níž bdí odborní 
pracovníci muzea v České Třebové. Chce-
te-li si expozici prohlédnout či navštívit 
zpřístupněnou farní zahradu, kde si může-
te vylovit pstruha a občerstvit se, zazvoníte 
na farní zvonek. Otevřou Vám milí majitelé 
fary, manželé Smyčkovi, a pozvou Vás dál 
do svého domu. Zde v přátelském a krás-
ném prostředí si můžete odpočinout nebo 
naplánovat i delší pobyt přímo na faře.

Bohatou fotodokumentaci a informace o souvisejících aktivitách můžete nalézt na 
/ Bogatą fotodokumentację i informacje o związanych działaniach na stronie internetowej

www.smyckovi.cz

Knajpoviště a pstruzi na faře
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Na czym zaoszczędzić 
w branży turystycznej?

Jeśli prowadzisz hotel, pen-
sjonat, agroturystykę czy gastronomię, Twój 
obiekt korzysta z energii elektrycznej i ciepl-
nej przez cały rok non-stop, bez względu na 
to, czy ma klientów, czy nie. Czas na znale-
zienie oszczędności. Jak przekonuje Ryszard 
Sobański, prezydent Sudeckiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej w Świdnicy – to możliwe. 
I łatwe – dzięki finansowanemu z funduszy 
unijnych projektowi, który SIPH prowadzi 
w partnerstwie z Solutions for Technology 
Sp. z o.o. oraz pro4 Sp. z o.o.

Projekt Oszczędne Zarządzanie ener-
gią twojej Firmy, który jest skierowany 
do mikro, małych i średnich przedsiębior-
ców branży turystycznej z terenu całej Pol-
ski, to odpowiedź na potrzeby związane  
z podnoszeniem kwalifikacji pracodawców 
oraz pracowników w zakresie rozwiązań 
ekologicznych. Jego celem jest zwiększenie 
oszczędności energii, modernizacja firm  
w celu ograniczenia energochłonności oraz 
inwestowanie w odnawialne źródła energii, 
a co za tym idzie – zwiększanie konkuren-
cyjności przedsiębiorstw.

dlaczego branża turystyczna? – To 
specyficzny rodzaj działalności, w którym 
energia jest kosztem stałym, ponoszonym 
bez względu na to, czy obiekt jest pełen go-
ści, czy stoi pusty. Gość może się przecież 
zjawić w każdej chwili – tłumaczy Ryszard 
Sobański, którego żona prowadzi pensjonat. 
– Hotel, pensjonat, agroturystyka czy obiekt 
gastronomiczny musi więc być zimą ogrze-
wany, musi być oświetlany i musi zapewniać 
ciepłą wodę. Akurat w tej branży ten koszt 
trudno powiązać z przychodem. Nasz pro-
jekt pomaga szukać oszczędności właśnie 
związanych z energią, przy okazji promując 
rozwiązania innowacyjne i ekologiczne.

Jak to działa? 
Firma, która zgłosi się do udziału w pro-

jekcie, jest najpierw analizowana pod kil-
koma kątami – czy zamówiona przez nią 
moc energii elektrycznej jest na właści-
wym poziomie (często już tu znajdują się 
pierwsze oszczędności), czy zużycie energii 
na niektórych elementach jest opłacalne  
(a więc czy ich zmiana na nowocześniejsze 
nie przyniesie obniżki kosztów), czy zmiana 
rodzaju oświetlenia, np. na LED, nie przy-
niesie w perspektywie znaczących oszczęd-
ności. – Obiekty często grzeją latem wodę 
za pomocą bojlerów elektrycznych, gdy 
tymczasem warto zainwestować w innowa-
cyjne i ekologiczne rozwiązania, takie jak 

Jak uspořit 
peníze v oblasti 
cestovního ruchu?

Pokud provozuješ hotel, penzion, agro-
turistiku či gastronomické služby, využíváš 
elektrickou energii nebo tepelnou energii 
celý rok non – stop bez ohledu na to, zda 
máš klienty nebo nemáš. To je důvod ke 
změně. Prezident SIPH Richard Sobański je 
přesvědčen, že změna je možná. A lze ji pro-
vést jednoduše díky financování projektu 
z fondů EU, které SIPH uskutečňuje s part-
nerem Solutions for technology Sp. z o. o.  
a spol. Pro4 Sp. z o. o.

pompy ciepła odzyskujące ciepło z kuchni, 
albo panele słoneczne – tłumaczy Sobań-
ski. – Często za pomocą nawet drobnych 
zmian, jak choćby założenie na grzejnikach 
głowic termostatycznych, można uzyskać 
oszczędności. To są bezpośrednie korzyści 
dla przedsiębiorcy, które można uzyskać 
bezkosztowo. Ale są to także korzyści dla 
samej Unii Europejskiej, która popiera roz-
wiązania zmierzające do ochrony powietrza, 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, bo jest 
to bezpośredni efekt ekologiczny.

Oczywiście, inwestycje, takie jak pom-
py ciepła, panele słoneczne czy wymiana 
oświetlenia albo termomodernizacja obiek-
tu kosztują. Nie jest to jednak problem, 
ponieważ projekt OZE Twojej Firmy daje  

innowacyjne formy zarządzania energią

inovace v hospodaření  s energií

Wymiana oświetlenia na LED-owe to w efekcie końcowym bardzo duża oszczędność dla obiektu 
turystycznego. Na zdjęciu pensjonat Dom w Ogrodzie „Katarzynka” w Boleścinie.
/ Výměna na LED osvětlení je velkou úsporou pro turistický objekt. Na fotografii je penzion v zahradě 
„Katarzynka“ v Boleścinie. 

w efekcie końcowym gotowe narzędzia  
i wiedzę potrzebną do ubiegania się o do-
tacje unijne na ten cel. Główną osią pro-
jektu są bowiem szkolenia – pracodawców, 
pracowników dotyczące oszczędnego za-
rządzania energią i budujące świadomość 
ekologiczną, a także usługi doradcze, jakie 
konkretne rozwiązania należy wdrożyć pod 
kątem danej firmy. Etap końcowy to opraco-
wanie (bądź aktualizacja) dokumentu stano-
wiącego program lub plan wdrażania działań 
proekologicznych u każdego przedsiębiorcy 
wraz z kalkulacją kosztów wprowadzenia 
oszczędności, a także wspomniane szkolenia 
dotyczące dotacji na inwestycje związane  
z podniesieniem efektywności energetycznej 
i ekologią dostępne w nowym okresie pro-
gramowania funduszy unijnych.

Projekt „hospodárné využití energie ve 
Vaší firmě“, který je zaměřen na mikro, 
malé a střední podnikatele v oblasti ces-
tovního ruchu z celé Polské republiky, je 
odpovědí na potřebu zvyšování kvalifika-
ce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti 
ekologických řešení. Jeho cílem je energetic-
ká využitelnost, modernizace firem s cílem 
snížení energetické náročnosti a investice do 
obnovitelných zdrojů energie a s tím spoje-
né zvyšování konkurenceschopnosti firem. 

Proč cestovní ruch? Jedná se o specific-
ký způsob podnikání, ve kterém je spotřeba 
energie stálým nákladem bez ohledu na to, 
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inovace v hospodaření  s energií

W dniu 2 września w cze-
skiej Ostrawie miały miej-
sce międzynarodowe spo-
tkania bilateralne, pod 

nazwą Brokerage Event Horizon 2020 - 
Research, Development and Innovation. 

W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci 
instytucji m.in. z Czech, Węgier, Polski, Nie-
miec, Hiszpanii, Słowacji a nawet tak egzo-
tycznych krajów jak Izrael. Uczestnicy zosta-
li zaproszeni do Auli Głównej Uniwersytetu 
Technologicznego w Ostrawie, gdzie miały 
miejsce wcześniej zaaranżowane spotkania 
bilateralne. Podczas spotkań dyskutowano 
głównie o możliwościach stworzenia między-
narodowych konsorcjów i wspólnej aplikacji 
o środki w ramach Horyzontu 2020. Przed-
siębiorcy oraz naukowcy prezentowali swoje 
innowacyjne pomysły, dla których szansą na 
wdrożenie lub rozwój są granty dostępne w 
ramach Horyzontu 2020. Poza spotkania-
mi bilateralnymi, uczestnicy mogli również 
wziąć udział w wizycie studyjnej, pozwalając 
na zapoznanie się z zapleczem technicyzm 
oraz potencjałem laboratoryjnym Uniwersy-
tetu Technologicznego w Ostrawie.

(OSTRAVA) Dne 2. září 
2014 se v Ostravě konaly bi-
laterální setkání s názvem 
Brokerage Event Horizon 

2020 – výzkum, vývoj a inovace. 

Setkání se účastnili zástupci institucí 
z Čech, Maďarska, Polska, Německa, Špa-
nělska, Slovenska, ale také zástupci exotic-
kých zemí jako je Izrael. Účastníci byli po-
zvaní do hlavního sálu Technické university 
v Ostravě, kde se dříve konala bilaterální se-
tkání. Během setkání diskutovali především 
o možnostech vytvoření mezinárodních 
konsorcií a společné žádosti o prostředky 
v rámci programu Horizont 2020. Podni-
katelé a výzkumní pracovníci prezentovali 
své inovativní nápady, které mají v rámci 
programu Horizont 2020 šanci na realiza-
ci. Kromě bilaterálních setkání se mohli 
účastníci podílet na studijní návštěvě, kde 
se mohli seznámit s technickým zázemím 
a laboratorním potenciálem Technické uni-
versity v Ostravě.             

       Tomasz Charkot

spotkania bilateralne w Ostrawie

Bilaterální setkání v Ostravě

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 
2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Obecnie 
trwa nabór wniosków. / Projekt je rea-
lizován od 1. ledna 2014 do 30. června 
2015. Momentálně je období výzev.

Szczegóły na stronie / Podrobnosti na 
www.oze-siph.pl.

zda je nemovitost plná hostů či není. „host 
se přece může objevit kdykoli,“ vysvětluje 
Richard Sobański, jehož žena provozuje pen-
zion. Hotely, penziony, objekty agroturistiky 
nebo restaurace musí být v zimě vyhřívané, 
musí být osvětlené a musí být vybavené tep-
lou vodou. Jen v cestovním ruchu je tento 
náklad obtížné propojit s příchodem hostů. 
Náš projekt pomáhá hledat úspory energie 
prostřednictvím propagace inovativních  
a ekologických řešení.

Jak to funguje? 
Firma, která se přihlásí do projektu, je 

nejprve pečlivě prozkoumána - zda odebírá 
elektrickou energii na odpovídající úrovni 
(zde jsou často úspory možné ihned), zda 
nejsou některé spotřebiče zastaralé (vý-
měna za novější spotřebiče znamená oka-
mžitou úsporu), zda změna typu osvětlení 
např. na LED nepřinese úspory. „Objekty  
v průběhu léta často ohřívají vodu elektric-
kými bojlery, přestože se vyplatí investo-
vat do inovativních a ekologických řešení, 
jako jsou tepelná čerpadla využívající tep-
lo z kuchyně nebo solární panely,“ vysvět-
luje Sobański. Často i malé změny, jako jsou 
např. termostatické hlavice na radiátorech, 
uspoří energii. To jsou přímé výnosy pro 
podnikatele, které lze získat bez nákladů. 
Ale jsou to také výnosy pro EU, která pod-
poruje opatření na ochranu ovzduší, snížení 
emisí z důvodu přímého dopadu na životní 
prostředí.

 Samozřejmě, že investice, jako jsou tepel-
ná čerpadla, solární panely, výměna osvětle-
ní nebo tepelná modernizace objektu, něco 
stojí. To není problém, protože projekt OZE 
vaší firmě poskytuje nástroje a znalosti po-
třebné pro vytvoření žádosti o grant z EU 
za tímto účelem. Hlavní osou projektu jsou 
především školení zaměstnavatelů, zaměst-
nanců a jejich efektivního hospodaření 
s energií a vytváření povědomí o životním 
prostředí, dále poradenské služby v řešení 
konkrétní situace. V závěrečné fázi je vy-

tvořen nebo aktualizován program a plán 
opatření a jejich realizace v oblasti životního 
prostředí společně s kalkulací nákladů při 
zavádění úspor. Dále jsou to školení v rám-
ci dotací v oblasti využití energie a podpory 
ekologie v novém programovém období EU.
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nedávno nově založe-
ná obchodní společnost 
Zet Trade s.r.o. se sídlem 
v Rychnově nad Kněžnou 

v současné době spolupracuje se svým ob-
chodním partnerem společností LEMEX 
s.r.o. se sídlem Wroclavi která přístroj na 
potlačování vzlínající vlhkosti v budovách 
nabízí na polském trhu. 

Jedná se o unikátní elektronický přístroj 
značky DryBand, který umožňuje odstra-
nit úpornou vzlínající vlhkost ve stěnách 
či podlahách zděných stavebních objektů. 
Inovativním způsobem je tu využíván prin-
cip elektroosmózy, kdy trvale zapojený, ale 
energeticky nenáročný přístroj umístěný na 
vhodném místě zajistí postupné vysušení 
stavebních konstrukcí až na normovou úro-
veň (optimálně 2-3%). To vše bez nutnosti 
nákladných a složitých stavebních zásahů do 
stavebních konstrukcí, které často nejsou ani 
možné, zejména u historických staveb nebo 
staveb v uliční frontě.

Zeptal jsem se jednatele společnosti Jiřího 
Zatloukala z Rychnova nad Kněžnou:

Máte sám zkušenosti s využitím toho-
to přístroje?

Ano, před čtyřmi lety mi přístroj pomohl 
zbavit se nepříjemné vlhkosti na mé chalupě 
a před dvěma lety byl přístroj instalován i v 
našem domě v centru Rychnova n. Kn. Obě 

aplikace byly po roce pro-
kazatelně účinné, 

účinky se začaly 
projevovat již 
po 3-6 měsí-
cích. Samozřej-
mě je nutné 

před instalací tohoto 
zařízení provést od-
borný stavebně-tech-
nický průzkum s cílem 
posoudit vhodnost využití 
přístroje.

inovace v odstranění vlhkosti zdiva

innowacja w usuwaniu wilgoci murów

Kolik instalace přístroje stojí? 
Záleží na zvoleném typu přístroje a na jeho 

konkrétní instalaci. Náklady se pohybují již 
od 40 tisíc korun. V porovnání s náklady na 
„klasické“ stavební řešení je to velmi přija-
telná částka. Přitom s garancí, pokud by se 
ukázalo, že přístroj nebude správně fungo-
vat, bude demontován a uhrazené prostřed-
ky budou vráceny.

Jak budete nyní rozvíjet své obchodní 
aktivity v Polsku?

V prvé řadě máme zájem na vybudová-
ní sítě několika autorizovaných prodejců, 
kteří budou přístroj DryBand nabízet. Bu-
dou prová- dět stavebně-
technický p r ů z k u m  
a reali- zovat od-
bornou i n s t a l a c i  
p ř í - stroje.

niedawno nowo otworzona 
spółka handlowa Zet Trade 
s.r.o. z siedzibą w Rychno-
vie nad Kněžnou obecnie 

współpracuje ze swoim partnerem han-
dlowym spółką LEMEX s.r.o. z siedzibą 
we Wrocławiu, która urządzenie do tłu-
mienia niegodziwej wilgoci w budynkach 
oferuje na rynek polski. 

Chodzi o unikalne urządzenie elektronicz-
ne marki DryBand, umożliwiające usuwanie 
uporczywą wilgoć w ścianach lub podłogach 
murowanych budynków. Dzięki innowacyj-
nego sposobu jest tutaj wykorzystywana zasa-
da elektroosmozy, kiedy na stało podłączone, 
jednak energetycznie niewymagające urządze-
nie, umieszczone w odpowiednim miejscu, 
zapewni systematyczne wysuszanie konstruk-
cji budowlanych aż do poziomu normowa-
nego ( optymalnie 2-3%). Bez konieczności 
kosztownych i skomplikowanych interwencji 
budowlanych, które często są nawet niemożli-
we, szczególnie u budynków zabytkowych lub 
budynków w licznej szeregówce.

Zapytaliśmy Prezesa spółki Pana Jerzego 
Zatloukala z Rychnova nad Kněžnou:

Czy macie już doświadczenia z wyko-
rzystania tego urządzenia?

Tak, cztery lata temu mi pomogło to urzą-
dzenie pozbyć się nieprzyjemnej wilgoci na 

moim domku rekreacyjnym i dwa lata temu 
zostało urządzenie zainstalowane także w 
naszym domu w centrum miasta Rychnova 
n. Kn. Obydwie aplikacje pokazały się po 
roku stosowania znacznie skuteczne, efekty 
już były po stosowaniu wciągu 3-6 miesię-
cy. Oczywiście, przed zainstalowaniem tego 
przyrządu należy wykonać profesjonalne 
budowlano-techniczne badania z celem oce-
ny właściwości zastosowania przyrządu. 

Ile kosztuje zainstalowanie urządzenia? 
Zależy to od wybranego typu i od jego 

konkretnej instalacji. Koszty poruszają się w 
granicach od ok. 40 tysięcy koron czeskich. 
W porównaniu z kosztami za „klasyczne“ 
rozwiązania budowlane, jest to kwota do 
przyjęcia. Jeśli by się w ramach gwarancji 
pokazało, że urządzenie niewłaściwie działa, 
zostanie zdemontowane i zapłacone środki 
zostaną zwrócone.

Jak teraz będziecie rozwijać swoją 
działalność handlową w Polsce?

W pierwszej kolejności jesteśmy zaintere-
sowani zbudowaniem sieci kilka autoryzowa-
nych sprzedawców, którzy będą urządzenie 
DryBand oferować. Jednocześnie będą wyko-
nywać badania budowlano-techniczne oraz 
realizować profesjonalny montaż urządzeń.

Jiří Daniel
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(POLIČKA) Zabýváte se 
domácím moštováním? Za-
ujmou vás možná novinky 
z OPP Polička, který vyrábí 

lis na ovoce již dlouhou dobu, ale v posled-
ních letech byla jeho konstrukce vylepšena 
v praktických detailech. Tento robustní bu-
kový lis se prodává po celé Evropě. 

„Před lisováním je však potřeba ovoce 
vždy podrtit. Proto padlo rozhodnutí vy-
vinout také drtič na ovoce k našim lisům. 
Hlavním cílem bylo, aby se s ním pracova-
lo s lehkostí elektrického drtiče a za cenu 
drtiče ručního. A právě taková varianta se 
podařila najít. Nerezový drtič DON využívá 
pro pohon běžnou vrtačku, jakou má doma 
téměř každý. Takže není potřeba namáhavě 
otáčet madlem nebo klikou. Vrtačka rozto-
čí nůž uvnitř nádoby a ten za pár okamžiků 
připraví drť podle požadavku,“ řekl Michal 
Kadlec, obchodní manažer firmy OPP Po-
lička a pokračoval: „Zkrácením času je drť 
hrubší, více protočení nadrtí jemněji, aby se 
z jakéhokoliv ovoce dalo vytěžit maximum. 
Vše je velmi rychlé a díky víku s bajoneto-
vým uzávěrem i čisté a bezpečné.“

K domácímu moštu je potřeba pouze šťav-
naté ovoce. Drtič na ovoce tedy reprezentuje 
poslání podniku dělat věci jednoduché, kva-
litní a efektivní.

(POLIČKA) Czy zajmujesz 
się swoją własną produk-
cją domowych moszczy? 
To zainteresuje Cię nowość 

z OPP Polička, który produkuje prasy do 
owoców już kilka lat, jednakże w ostatnich 
latach została ulepszona ich konstrukcja 
w praktycznych szczegółach. Ta mocna 
prasa z drzewa bukowego sprzedawana 
jest w całej Europie. 

„Przed rozpoczęciem prasowania musimy 
wcześniej owoce rozgnieść. Dlatego pojawił 
się pomysł, a potem nasza decyzja” aby roz-
winąć technologicznie kruszarkę do owoców 
do naszych pras. Głównym celem było, aby 
praca z nią była lekka, za pomocą elektro-
nicznego rozdrabniacza, i w cenie ręcznego 
rozdrabniacza. I właśnie taki wariant udało 
nam się znaleźć. Rozdrabniacz nierdzew-
ny DON korzysta do napędu jaki posiada 
zwykła wiertarka, jaką dziś prawie każdy 
posiada w domu. Tak więc nie ma potrzeby 
ciężkiej pracy przy kręceniu uchwytem lub 
korbą. „Wiertarka rozkręci nuż wewnątrz 
pojemnika i ten w krótkim czasie przygo-
tuje miazgę według życzenia“ - powiedział 
Michal Kadlec, menadżer handlowy firmy 
OPP Polička i kontynuował dalej: „Dzięki 
krótszemu czasu pracy miazga grubsza jest 
grubsza, z kolei więcej obrotów rozdrob-
ni miazgę drobniej, by z dowolnego owocu 
uzyskać najwięcej. Wszystko pracuje bardzo 
szybko i dzięki pokrywie z zaworem bagne-
towym także czysto i bezpieczne“.

Więcej na / Více na 
www.opp.cz

Do wyprodukowania domowego mosz-
czu musimy stosować tylko soczyste owoce. 
Rozdrabniacz owoców prezentuje dewizę 
zqakładu: produkować rzeczy proste, o do-
brej jakości i efektywne.       

    Jiří Daniel

drtič ovoce na vrtačku

rozdrabniacz owoców na wiertarkę
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(PSTRAŽnÁ) Slunce, ze-
lené kopce, staré doškové 
chalupy, expozice zachova-
ných zemědělských strojů  

a nářadí v restaurované staré stodole, vůně 
sušených bylin a starodávných textilií, 
nostalgie uvnitř stavení s příběhy dávných 
obyvatel, ale také spoustu návštěvníků, 
stánky s občerstvením a dobrým pivem. 

To vše jste mohli vidět a zažít při slavnost-
ním otevření nově zrekonstruované stodo-
ly s českou expozicí zemědělských nářadí, 
nástrojů a předmětů v Muzeu lidové kul-
tury Sudetského pohoří v Kudowě Zdroj – 
Pstražná (polsky Pstrążna) dne 2. srpna to-
hoto roku. Ve skanzenu máte možnost vrátit 
se do 18., 19. století a první poloviny 20. 
století a pocítit etnické soužití lidí různých 
národností na malém kousku země.

Dokončení rekonstrukce historické stodoly 
s muzejními exponáty zapůjčenými z Muzea 
v Radči je zároveň ukončením účasti polské 
strany na společném projektu Muzea venko-
va – Operační program přeshraniční spolu-
práce ČR – PL v letech 2007 – 2013 ze zdro-
jů Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Českým partnerem projektu je občanské 
sdružení Chalupění, které se podílí na re-
konstrukci Zemědělského muzea v Radči.

skanzen
Pstražná : česká expozice

(PSTRĄŻnA) Słońce, zie-
lone wzgórza, stare chatki  
z dachem słomianym, wy-
stawa zachowanych ma-

szyn rolniczych i narzędzi w odrestauro-
wanej starej stodole, zapach suszonych 
ziół i starych tkanin, nostalgia budynków 
i opowieści dawnych mieszkańców, jak 
również wielu turystów, stragany z jedze-
niem i dobrym piwem. 

To wszystko mogliście Państwo zobaczyć  
i przeżyć podczas uroczystego otwarcia 
nowo odrestaurowanej stodoły z czeską 
ekspozycją narzędzi rolniczych, osprzętu i 
przedmiotów w Muzeum Kultury Ludowej 
Wzgórza Sudeckiego w Kudowie Zdrój – 
Pstrążna, która odbyła się w dniu 2 sierpnia 
tego roku. W skansenie możecie Państwo 
wrócić w czasie do XVIII, XIX i pierwszej 
połowy XX wieku oraz poczuć współżycie 
etniczne różnych narodowości na małym 
kawałku ziemi.

Podrobnosti ohledně skanzenu naleznete 
/ Szczegółowe informacje na temat skan-
senu znajdziecie na stronie internetowej: 

www.skansen.kudowa.pl

Polský přízvuk v Polici / Polski akcent w Policach

(POLICE nAD METUJÍ) Již pět let se v Polici nad 
Metují scházejí básníci z Čech a Moravy při pří-
ležitosti události s názvem Police plná poezie. Po-
slední tři roky má akce i polský přízvuk, své verše 

zde hraje a zpívá obyvatelka města Bielawa Barbara Pachura.

Letošní setkání se konalo ve dnech 8. – 10. srpna. Jako vždy, čas 
byl vyplněný nejenom poezií, ale i mnoha atrakcemi. Básníci navští-

vili mimo jiné Muzeum papíru, kde se učili skládat origami. Dále 
se byli podívat v Domě Seniorů, v kterém Barbara Pachura zahrála 
koncert plný emocí. Celé tři dny byli však hlavně vyplněné poezií. 
Jeden z večerů poezie se odehrál na terase informačního místa trhu 
pod hvězdami.

Setkání od samého počátku organizuje Jitka Bonaventurová a pat-
ronkou je starostka Police nad Metují Ida Jenková.

Zakończenie odbudowy zabytkowej stodo-
ły z eksponatami muzealnymi wypożyczo-
nymi z Muzeum w Radču jest jednocześnie 
zakończeniem udziału polskiej strony we 
wspólnym projekcie „Muzeum wsi” – zre-
alizowanym z programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007 
– 2013 ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Czeskim partne-
rem projektu jest stowarzyszenie obywatel-
skie Chalupění (Zabawa z chatkami), które 
uczestniczyło w trakcie odbudowy Muzeum 
Rolnictwa w Radču.           

Yveta Seibertová
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Mikroprojekt Šachy Rych-
nov – Radkow v Euroregio-
nu Glacensis, který realizuje 
Gminné CKST v Radkowie 

a Region Panda Rychnov n. K., byl zamě-
řen na aktivity šachistů českých a polských 
klubů. 

Dlouhodobá spolupráce šachistů v eurore-
gionu vyústila tentokrát ve vzájemné utkání 
českých a polských seniorů na lázeňské kolo-
nádě v Polanici Zdrój, kde byla sehrána dvě 
propagační utkání účastníků Memoriálu Aki-
by Rubinsteina v Polanici Zdrój a Mistrov-
ství České republiky seniorů v Rychnově nad 
Kněžnou. 

První zápas vyhráli Češi 25,5:19,5, druhý jen 
19:18. Účastníci rychnovského festivalu napl-

nili dva autobusy českých šachistů – seniorů  
a navštívili také Šachový park v Polanici 
Zdrój, sochu nejlepšího šachisty světa v roce 
1914 Akiby Rubinsteina a čerstvě otevřenou 
českou expozici ve skanzenu Pstrazna nedale-
ko Kudowy Zdrój, projekt, u jehož zrodu a re-
alizace výrazně asistuje rovněž Region Panda. 

Mikroprojekt Szachy Rych-
nov – Radków w Euroregio-
nu Glacensis, realizowany 
przez Gminę CKST w Radko-

wie i Region Panda Rychnov n. K., skoncen-
trowany był na działania klubów czeskich  
i polskich szachistów. 

Długotrwała współpraca szachistów w euro-
regionie zaowocowała tym razem wspólnym 

Polanica Zdrój - rychnov n. / Kn.

Večer poezie na terase / Wieczór poetycki na 
tarasie. (básnířka a zpěvačka / poetka 
i śpiewaczka Barbara Pachura)

Od pięciu lat poeci z Czech i Moraw spotykają się w Policach na Metuji na im-
prezie zatytułowanej Police pełne poezji. Od trzech lat impreza ma polski ak-
cent – swoje wiersza gra i śpiewa tam bowiem bielawianka Barbara Pachura.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniach 8-10 sierpnia. Jak zawsze czas był wypełniony 
wieloma atrakcjami, nie tylko poetyckimi. Poeci odwiedzili m.in. Muzeum Papiernictwa, gdzie 
uczyli się wykonywać origami. Odwiedzili też Dom Seniora, w którym Barbara Pachura dała 
koncert pełen wzruszeń. Przede wszystkim jednak te trzy dni były wypełnione poezją. Jeden 
z wieczorów poetyckich odbył się na tarasie Punktu Informacji w Rynku, pod gwiazdami. 

Imprezę od początku organizuje Jitka Bonaventurova, a patronuje jej starosta Ida Jenkova.
Anna Augustyniak

meczem czeskich i polskich seniorów na dep-
taku uzdrowiskowym w Polanicy Zdrój, gdzie 
odegrano dwa mecze promujące uczestników 
Memoriału Akiby Rubinsteina w Polanicy 
Zdrój i Mistrzostwa Republiki Czeskiej senio-
rów w Rychnowie nad Kněžnou. 

Pierwszy mecz wygrali Czesi 25,5:19,5, dru-
gi tylko 19:18. Uczestnicy festiwalu rychnow-
skiego zapełnili dwa autobusy czeskimi sza-
chistami – seniorami, a także odwiedzili Park 
Szachowy w Polanicy Zdrój, rzeźbę najlepsze-
go szachisty świata z 1914 roku Akiby Rubin-
steina oraz świeżo otwartą czeską ekspozycję 
w skansenie Pstrążna niedaleko Kudowy 
Zdrój - projekt, u którego powstania i realiza-
cji znacznie pomaga także Region Panda. 

Jiří Daniel

Więcej na / Více na 
www.panda-rk.cz
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(POLICE nAD METUJÍ) 
Právě nyní je to 20 let od 
chvíle, kdy představitelé 
obou měst podepsali dohodu 

o spolupráci. Zajímavostí je, že Swidnice je 
městečko, které má bezmála 60 tisíc obyva-
tel, a Police nad Metují sotva 4 000 obyva-
tel. Mohlo by se zdát, že s takovým rozdílem  
v měřítku obyvatel bude velmi obtížné na-
jít podobnosti měst, které se stanou jádrem 
spolupráce. A přesto se během těchto let 
vzájemné spolupráce podařilo zorganizovat 
řadu společných kulturních akcí, jako jsou 
např. četné akce malování pod širým nebem, 
soutěže a výstavy fotografií. Od počátku to-
hoto období úspěšně spolupracovaly knihov-
ny, které přibližovaly polsko-českou a česko-
polskou literaturu lokálním společnostem.
Třešničkou na dortu je spolupráce školek.

Ve dnech 22. – 24. srpna 2014 se ve Swid-
nici organizovaly oslavy výročí, na které byli 
pozváni umělci, baviči, modeláři, zaměstnan-
ci informačního centra a zástupci obce Police 
nad Metují. Akce byla spojena s výročním sjez-
dem Świdniczan a „Svátkem kance” nebo slav-
ností odkazující na historii Swidnice. Starým 
městem v těchto dnech prošlo několik tisíc lidí 
zajímajících se o nabídku stánků, koncertů, 
atrakcí připravených speciálně pro tuto příle-
žitost. Naši čeští přátelé organizovali dílny pro 
děti a zároveň představili regionální řemesla, 
výrobky kutilství a svoji turistickou nabídku. 

V sobotu večer se na podiu postaveném 
na swidnickém historickém trhu odehrálo 

slavnostní podepsání Dopisu Jubilea. Byl to 
symbolický vstup do nové fáze spolupráce, 
nového programového období fondů EU na 
období 2014-2020. Představitelé města Swid-
nice a Police nad Metují s velkou nadějí oče-
kávají nové finanční prostředky. Vzhledem  
k tomu, kolik projektů se podařilo zrealizo-
vat v pohraničí do této doby, je téměř jisté, 
že i tentokrát budou obě města bohatě čerpat  
z dostupných zdrojů. „Věřím, že mladí lidé, 
kteří byli se mnou, budou postupně usku-
tečňovat společné akce, aby partnerství bylo 
smysluplné a radostné,“ řekla paní starostka 
Police nad Metují Ida Jenková a poděkovala za 
společné oslavy.

(POLICE nAD METUJÍ)  
Mija właśnie XX lat od 
chwili, gdy przedstawicie-
le obydwu miast podpisali 

porozumienie o współpracy. Co ciekawe, 
Świdnica to niemal 60-tysięczne miasto,  
a nieduże Police zaledwie 4-tysięczne. Mo-
głoby się wydawać, że przy takiej różnicy  
w skali trudno będzie znaleźć podobieństwa, 
które staną się zalążkiem współpracy. A jed-
nak, przez te wszystkie lata udało się zor-
ganizować mnóstwo wspólnych wydarzeń 
kulturalnych, jak np. liczne plenery malar-
skie, konkursy i wystawy fotograficzne. Od 
początku tego okresu udanie współdziałały 
biblioteki, których polsko-czeskie i czesko-
polskie projekty przybliżają literaturę sąsia-
da lokalnym społecznościom. Wisienką na 
torcie jest współpraca… przedszkoli.

Jubileusz współpracy partnerskiej
W dniach 22-24 sierpnia 2014 roku w Świd-

nicy zorganizowano obchody rocznicowe, 
na które zaproszono z Polic artystów, ani-
matorów kultury, modelarzy, pracowników  
informacji turystycznej i przedstawicieli 
władz miejskich. Wydarzenie połączone było 
z dorocznym Zjazdem Świdniczan i „świętem 
dzika”, czyli festynem nawiązującym do histo-
rii świdnickiej. Przez Starówkę, w tych dniach 
przewinęło się kilka tysięcy ludzi zaciekawio-
nych ofertą kramów, koncertami, atrakcjami 
przygotowanymi specjalnie na tę okazję. Nasi 
czescy przyjaciele prowadzili warsztaty dla 
dzieci prezentując jednocześnie regionalne 
wyroby rzemieślnicze, prace modelarzy i swo-
ją ofertę turystyczną.

W sobotę wieczorem, na scenie ustawionej 
w świdnickim Rynku odbyła się uroczystość 
podpisania Listu Jubileuszowego. Było to 
symboliczne wejście w kolejną fazę współ-
pracy zbiegającą się z rozpoczęciem nowego 
okresu programowania środków unijnych na 
lata 2014-2020. Zarówno władze Świdnicy, jak 
i Polic wiążą duże nadzieje z nowymi fundu-
szami, a biorąc pod uwagę jak wiele projektów 
udało się zrealizować na pograniczu do tej 
pory, jest niemal pewnym, że także tym ra-
zem oba miasta będą czerpały garściami z do-
stępnych zasobów. Wierzę, że młodzi ludzie, 
którzy byli ze mną, będą dalej kontynuować 
wspólne wydarzenia, aby partnerstwo było 
sensowne i radosne - powiedziała pani bur-
mistrz Polic nad Metują Ida Jenkowa dzięku-
jąc za wspólne świętowanie.

20 let


