
28 – 31.05.2018 r. – wizyta delegacji Powiatu Wodzisławskiego w Powiecie Sörmland 

w ramach realizacji trójstronnej umowy partnerskiej dotycząca zrównoważonego rozwoju 

Sörmland. 

Uczestnicy: delegacje partnerskie z Polski i Niemiec (Recklinghausen). 

 

Skład delegacji Powiatu Wodzisławskiego:  

1) Ireneusz Serwotka – Starosta Wodzisławski, 

2) Eugeniusz Wala – Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

3) Andrzej Kania – Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, 

4) Ryszard Zalewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

5) Arkadiusz Skowron – Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, 

6) Krystyna Szymiczek – Przewodnicząca Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

7) Sylwia Dąbek – Radna Powiatu Wodzisławskiego, 

8) Mirosława Nosiadek – Radna Powiatu Wodzisławskiego, 

9) Katarzyna Lerch – Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, 

10) Jagoda Glassmann-Kędziora – Inspektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień 

Publicznych, 

11) Tobiasz Wierzbicki – Inspektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, 

12) Łukasz Dycha – Inspektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. 

 

Delegacja uczestniczyła w konferencji, podczas której poruszono kwestię realizacji 

założeń Agendy 2030 – dokumentu ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Partnerzy 

ze Szwecji przedstawili sposób, w jaki realizują cele dokumentu. Dodatkowo zaprezentowany 

został sposób zarządzania parkiem krajobrazowym, by efektywnie dla natury i człowieka 

wykorzystywać możliwości i szanse związane z lokalizacją na wybrzeżu. Przedstawiony został 

projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. „Korzyści z życia na wybrzeżu”. 

W ramach prezentacji odbyła się wizyta studyjna na obszarach objętych rewitalizacją, 

połączona z przedstawieniem zakresu i skali projektu. 

W trakcie pobytu delegacje uczestniczyły również w wizycie studyjnej na lotnisku 

Stokholm – Skavsta, gdzie zostały zaprezentowane plany rozbudowy i rozwoju lotniska. 

Uczestnicy zobaczyli projekt budowy dworca kolejowego połączonego z lotniskiem, mogącego 

obsłużyć kolej wysokich prędkości.  

Ponadto delegacje zapoznano ze zmianami, jakie nastąpią po wyborach w Szwecji 

we wrześniu 2018 r. Powiat Sörmland planuje zmienić  sposób administrowania, dzięki czemu 

władze Sörmland zyskają lepszą koordynację zadań związanych z rozwojem regionalnym 

i większą kontrolę nad inwestycjami czy realizacją innych kluczowych zadań publicznych. 

W czasie trwania delegacji uczestnicy rozmawiali na temat zakresu i przyszłości 

współpracy trójstronnej. Dyskusje dotyczyły możliwości wskazania tematów, które poruszane 

będą w czasie rewizyt partnerskich. 



Członkowie delegacji wraz z przewodnikiem mieli także możliwość zwiedzenia miasta 

Nyköping, będącego siedzibą powiatu Sörmland. Delegacja zwiedziła również budynek 

starostwa wraz z salą obrad rady powiatu, gabinetem starosty oraz biurami pracowników 

merytorycznych. 

Podczas oficjalnego spotkania z reprezentantami władz powiatów, starosta 

wodzisławski oraz przewodniczący rady powiatu wodzisławskiego złożyli na ręce gospodarzy, 

tj. Åsy Kratz – Przewodniczącej Rady Sörmland i Christera Kaxa Sundberga – 

Wiceprzewodniczącego Rady Sörmland zaproszenia na uroczyste obchody jubileuszu 20-lecia 

Powiatu Wodzisławskiego. Zaproszenie otrzymali również przedstawiciele Powiatu 

Recklinghausen, z dr. Bertem Wagenerem – przewodniczącym niemieckiej delegacji – na czele. 

 


