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Współpraca międzynarodowa
1.1. Żmerynka( Ukraina)- współpraca
Pierwsze kontakty z miastem Żmerynka zostały nawiązane na Forum Miast Partnerskich zorganizowanym
w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 25 maja 2000 r. i wtedy została zawarta „Deklaracja o partnerstwie”. W styczniu
2001 roku w Skarżysku-Kamiennej został podpisany „List intencyjny w sprawie umowy o partnerstwie” a 28 lutego
2001 r. Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej powzięła uchwałę o nawiązaniu współpracy z miastem Żmerynka. Umowa
o partnerstwie pomiędzy miastem Żmerynka oraz miastem Skarżysko-Kamienna o współpracy handlowo-ekonomicznej, naukowo-technicznej i kulturalnej” została podpisana w dniu 5 lipca 2001 r. podczas wizyty władz miasta
Skarżyska-Kamiennej w mieście Żmerynka.
W roku 2015 Zastępca prezydenta Skarżyska-Kamiennej, Krzysztof Myszka i Rafał Lewandowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta gościli na Ukrainie, w naszym partnerskim mieście Żmerynka. Wizyta obfitowała w spotkania
m.in. z mieszkającą tam Polonią, ale była także okazją do zacieśnienia współpracy między miastami. Prezydent
Krzysztof Myszka i wiceprzewodniczący Rady Miasta Rafał Lewandowski spotkali się z władzami Żmerynki na czele
z burmistrzem Anatolijem Kusznirem. Była to okazja do podpisania Memorandum o współpracy między partnerskimi miastami: Skarżyskiem-Kamienną i Żmerynką. Zarówno prezydent Krzysztof Myszka, jak i burmistrz Anatolii
Kusznir wyrazili nadzieję na dalszą, owocną współpracę. Przedstawiciele Skarżyska-Kamiennej wzięli udział w koncercie z okazji Dnia Europy w Żmerynce. Uczestniczyli również w odsłonięciu tablicy, poświęconej Janowi Brzechwie,
który urodził się właśnie w tym ukraińskim mieście. W czasie pobytu na Ukrainie w obwodzie winnickim Krzysztof
Myszka i Rafał Lewandowski spotkali się z mieszkającą tam Polonią. Gościli również w szkole, w której odbywa
się nauka języka polskiego.
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Żmerynka na Ukrainie to nasze partnerskie miasto, z którym utrzymywane są stałe, bliskie kontakty. W kwietniu
2016 roku w Żmerynce gościła delegacja władz Skarżyska. Była to okazja do rozmowy na tematy łączące oba miasta,
a także do zaproszenia delegacji ze Żmerynki na czele z merem do udziału w II Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Skarżysku-Kamiennej.
Prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig, jego zastępca Andrzej Brzeziński oraz Rafał Lewandowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta w czasie pobytu w Żmerynce spotkali się z przedstawicielami tamtejszych władz na czele
z merem Anatolijem Kusznirem.
-Zaproszono mera wraz z delegacją przedsiębiorców do udziału w Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym,
które odbędzie się w naszym mieście 1-2 września 2017. Zaproszenie zostało przyjęte - Celem wizyty była nie tylko
współpraca międzynarodowa i zaproszenie na Forum, ale także wsparcie polskiej klasy w jednej ze szkół w Żmerynce. Przekazano książki, polskie stroje ludowe oraz laptopa –.ta wizyta przyczyniła się do promocji naszego miasta,
ale również do kultywowania polskości – Pobyt na Ukrainie obfitował w liczne spotkania. Delegacja ze Skarżyska
zwiedziła miasto, bliżej poznała historię i tradycję Żmerynki, została zaproszona również do obejrzenia występów
artystycznych. Rozmawiano także o wspólnej realizacji projektów unijnych i współpracy organizacji pozarządowych
z naszego terenu i z Ukrainy. Prezydent Skarżyska, Konrad Krönig i mer Żmerynki, Anatolii Kusznir zadeklarowali dalszą, ścisłą współpracę pomiędzy miastami. W Żmerynce urodził się polski poeta Jan Brzechwa. W mieście znajduje się
poświęcona mu tablica, a mieszkańcy Żmerynki mogą poszczycić się dobrą znajomością jego twórczości.
1.2. Współpraca z USA
Sukcesy miasta i regionu w trakcie misji gospodarczej w USA
Prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig i Barrett Pedersen, burmistrz Franklin Park w USA podpisali umowę o współpracy partnerskiej obu miast. To sfinalizowane zapoczątkowanej przed rokiem współpracy Skarżyska
z amerykańskimi samorządami i kolejny krok do ścisłej kooperacji naszego miasta, a także regionu z miastami
amerykańskimi. Prezydent Skarżyska, goszcząc w USA, brał udział w odsłonięciu we Franklin Park pamiątkowej tablicy na cześć naszego miasta i w uroczystym nadaniu imienia „Świętokrzyskie” jednej z ulic w Chicago. We wrześniu 2015 roku w Skarżysku-Kamiennej gościła delegacja samorządowców z Franklin Park w stanie Illinois i Chicago
w USA. W czasie pobytu podpisany został list intencyjny o współpracy obu amerykańskich miast ze Skarżyskiem.
Zapoczątkowana wówczas współpraca rozwija się, a jej efektem ma być nie tylko wymiana doświadczeń, ale
również nawiązywanie kontaktów między lokalnymi przedsiębiorcami a amerykańskimi kontrahentami. Prezydent
Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig wraz z delegacją z regionu świętokrzyskiego w połowie listopada przebywał
w Stanach Zjednoczonych. To była bardzo owocna wizyta. Nie tylko sformalizowaliśmy współpracę z Franklin Park,
podpisując umowę o miastach partnerskich, ale nawiązaliśmy również wiele cennych kontaktów .
Skwer w USA na cześć Skarżyska-Kamiennej:
Burmistrz Franklin Park, który w 2015 roku gościł w Skarżysku-Kamiennej, równie ciepło przyjął w swoim mieście
delegację z naszego miasta i regionu. Włodarze obu miast podpisali ważny dokument – umowę o partnerskiej
współpracy. Na pamiątkę współpracy nadano imię na cześć naszego miasta placowi przed Urzędem Miasta we
Franklin Park. Stanęła tam pamiątkowa tablica. Zarówno Berrett Pedersen, jak i Konrad Krönig wyrazili zadowolenie
ze sfinalizowania podjętych przed rokiem rozmów. Liczymy na to, że kontakty będą się zacieśniać
Świętokrzyskie w Chicago Trwa także współpraca z Chicago. W czasie wizyty delegacji z naszego regionu właśnie
w Chicago nadano imię „Świętokrzyskie” jednej z ulic. Jak podkreślano, to wyraz szacunku dla tych mieszkańców Chicago,
których korzenie wywodzą się z regionu świętokrzyskiego. Mówiono również, iż jest to forma bardzo dobrej promocji tej
części Polski w USA. Nazwa ulicy „Świętokrzyskie” ma być nie tylko akcentem nawiązującym do korzeni znacznej części
Polonii, ale ma również zachęcać do poznania źródła jej pochodzenia, a więc zainteresowania naszym regionem.
Misja gospodarcza: Druga część planu wizyty delegacji Skarżyska-Kamiennej i regionu w USA obfitowała w spotkania biznesowe. Samorządowcom z Polski towarzyszyli również przedsiębiorcy z regionu świętokrzyskiego oraz
polonijnych firm działających na terenie USA..Rozmawiano z przedstawicielami izb przemysłowo-handlowych
z kilku stanów, m.in. z Nevady, Waszyngtonu, czy Illinois. Goście z USA potwierdzili także udział w II Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym, które odbędzie się 1-2 września 2017 w Skarżysku. Delegacja z Polski gościła
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również na targach FABTECH, poświęconych branży metalowej i metalurgicznej, gdzie samorządowcy i przedsiębiorcy brali udział w spotkaniach B2B.
1.3. Międzynarodowe Forum Inwestycyjne
Po raz pierwszy 6-7.10.2016 w Skarżysku-Kamiennej odbyła się konferencja z udziałem zagranicznych gości, między
innymi inwestorów, przedsiębiorców lokalnych oraz cenionych ekspertów w zakresie współpracy międzynarodowej.
Konferencja oficjalnie rozpoczęła Międzynarodowe Forum Inwestycyjne Skarżysko-Kamienna 2016. Goście chwalili
profesjonalne przygotowanie spotkania i stworzoną możliwość wymiany kontaktów i doświadczeń. Była to również doskonała okazja do przedstawiania potencjału miasta. Konferencja odbywała się w Miejskim Centrum Kultury. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy ze Skarżyska, regionu i całego kraju, a także z zagranicy – Włoch, Belgii oraz
Francji. Nie zabrakło przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz ekspertów w zakresie
współpracy międzynarodowej.
Z uwagi na rangę wydarzenia i obecność zagranicznych gości, konferencja tłumaczona była symultanicznie na języki obce.
W bieżącym roku w dniach 1-2.09 odbędzie się II Międzynarodowe Forum Inwestycyjne. Jest to drugie organizowane na tak dużą skalę wydarzenie o charakterze międzynarodowym w mieście Skarżysko – Kamienna. Ma na celu
promocję oferty inwestycyjnej naszego miasta oraz całego regionu świętokrzyskiego jako atrakcyjnego i przyjaznego dla Inwestorów zewnętrznych. II Międzynarodowe Forum przyczyni się do rozwoju relacji gospodarczych
w regionie w ciągu najbliższych lat a także spowoduje pozytywne oddziaływanie na dynamikę współpracy handlowej pomiędzy krajami i poszerzy ją o obszar usług, kapitału i swobodnego przepływu pracowników.
Bardzo pozytywnie przełoży się to również na dalsze zacieśnianie więzi między gospodarkami - zachęci polskich
przedsiębiorców do aktywniejszych działań na rynkach innych krajów, a być może także w przyszłości zaowocuje tworzeniem spółek z partnerami zagranicznymi czy nawiązywaniem bliższych więzi kooperacyjnych. Dzięki
współpracy z ważnymi partnerami zagranicznymi, Forum będzie idealnym miejscem do nawiązania wartościowych
kontaktów zawodowych, a także spotkania cenionych ekspertów w zakresie współpracy międzynarodowej.
1.4. Różne spotkania międzynarodowe
1.4.1. Wiceministrowie gospodarki Polski i Rumunii u prezydenta Skarżyska
2 września prezydent Skarżyska, Konrad Krönig przyjął w swoim gabinecie Arkadiusza Bąka – wiceministra
gospodarki, Sorina Encutescu – sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Rumunii i Botonda Kovessi – pierwszego sekretarza Ambasada Rumunii w Polsce. Towarzyszyła im delegacja z Ministerstwa Gospodarki.
Rozmowy dotyczyły branży zbrojeniowej w naszych krajach. Minister gospodarki Rumunii, zainspirowany
podpisanymi przez Skarżysko listami intencyjnymi o współpracy z amerykańskimi samorządami, zaproponował kooperacje między Skarżyskiem a rumuńskimi miastami związanymi z branżą zbrojeniową. Prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig i wiceminister Arkadiusz Bąk otrzymali zaproszenie do Rumunii. Po spotkaniu
u prezydenta miasta, delegacja udała się do Mesko.
1.4.2. Wizyta ambasadora Bangladeszu
W Skarżysku 10.03.2017r gościł ambasador Ludowej Republiki Bangladeszu w Polsce, Mahfuzur Rahman.
Wizytę w naszym regionie rozpoczął od zwiedzenia wystawy prac skarżyskiego artysty, Ryszarda Rosińskiego,
która znajduje się w Miejskim Centrum Kultury.
Ambasador Bangladeszu w Polsce wizytę w regionie rozpoczął od Skarżyska – zatrzymał się w Miejskim Centrum Kultury, by obejrzeć prace lokalnych artystów, w tym obrazy autorstwa Ryszarda Rosińskiego. Ambasadora
w Skarżysku powitali: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak oraz zastępcy prezydenta
Skarżyska-Kamiennej Krzysztof Myszka i Andrzej Brzeziński, a także dyrektor MCK Katarzyna Michnowska-Małek.
Ambasador Mahfuzur Rahman z wykształcenia jest architektem, a z zamiłowania malarzem, dlatego z przyjemnością obejrzał prace zebrane w galerii skarżyskiego MCK: obrazy Ryszarda Rosińskiego oraz prace artystów ze
Skarżyskiego Klubu Twórców SKART. W spotkaniu uczestniczył również malarz Ryszard Rosiński. Gość z uwagą
i zaciekawieniem obejrzał prace i dopytywał o szczegóły. Prezydenci Skarżyska zaprosili ambasadora do
udziału w II Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym, które odbędzie się w naszym mieście we wrześniu
i wyrazili nadzieję, iż będzie miał okazję bliżej poznać Skarżysko.
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Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego powstał w 2015 r.
Jest państwową jednostką budżetową podległą MSWiA.
Działa na rzecz dalszej profesjonalizacji samorządu terytorialnego i administracj publicznej.
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