
 
 

SUDECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W ŚWIDNICY 

 
 

Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 jest współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   

Projekt "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 je spolufinancován 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Zaproszenie na spotkanie partnerówbprojektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” 
Pozvánka na setkání partnerů projektu „Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí“.  

 
Grupa robocza ds. rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej na pograniczu czesko-polskim 

Pracovní skupina pro hospodářský rozvoj a obnovitelné energie v česko-polském pohraničí 
 
Data: 05.06 – 06.06.2018 
 
Miejsce/místo:                         Pensjonat Katarzynka, Boleścin 8, 58-100 Świdnica 

                                      
Program 05.06.2018                12:30 - 13:30  Przyjazd i zakwaterowanie/ Příjezd a ubytování 

                                             13:30 - 14.30  Obiad / Oběd 
14.30 – 15.00 Przejazd do Zagórza / Přejezd do Zagórza 

     15.00 – 17.00 Zwiedzanie tamy i elektrowni wodnej w Zagórzu  

                         / Prohlídka přehrady a vodní elektrárny v Zagórze 

    17.00 – 17.30 Powrót do Boleścina / Návrat do Boleścina 
17.30 – 19.30 Narada partnerów / Porada partnerů projektu 

19.30 -  20.30 Kolacja /  Večeře 

     20.30 -              Kontynuacja narady partnerów / Pokračování porady 
partnerů 

Program 06.6.2018               08.00 – 09.00 Śniadanie / Snídaně  
 09.00 – 09.45 Przejazd do Bielawy / Přejezd do Bielawy 
 09.45 – 11.15 Zwiedzanie szkoły zerooenergetycznej – Centrum  

budownictwa energooszczędnego / Návštěva školy s nulovou 

energií – Centrum nízkoenergetických budov 

     11.15 – 12.00 Przejazd do Boleścina / Přejezd do Boleścina 

     12.00 – 13.00 Obiad i zakończenie spotkania/ Oběd a závěr setkání  

  
Całość spotkania będzie tłumaczona na j. czeski 

 
Kontakt do organizatora / 
 Kontakt na organizátora:  Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy 

Paweł Ułaszewski, telefon: +48.607.559.660 
e-mail: pawel.ulaszewski@siph.pl 
 

Sprawy organizacyjne 
Organizační záležitosti:  do 29.5.2018 proszę o przesłanie informacji o ilości osób biorących udział w 

spotkaniu oraz zapotrzebowaniu na zakwaterowanie – pokoje jedno lub 
dwóosobowe.      
do 29.05.2018 nám prosím pošlete informaci o počtu zúčastněných osob a 
požadavky na ubytování – do dispozici jsou jedno a dvou lůžkové pokoje   

mailto:pawel.ulaszewski@siph.pl

