
Sprawozdanie z wizyty powiatów partnerskich w Powiecie Wodzisławskim 

z okazji Jubileuszu „15-lecia Polski w Unii Europejskiej” w terminie 

3.06.2019 r. – 7.06.2019 r. 

 

Wizyta powiatów partnerskich w Powiecie Wodzisławskim w terminie 3.06.2019 r. – 7.06.2019 r. 

odbyła się w ramach Jubileuszu „15-lecia Polski w Unii Europejskiej” na zaproszenie Starosty 

Wodzisławskiego – Leszka Bizonia oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego – Adama 

Krzyżaka, w związku z realizacją: 

 

– umowy o współpracy zawartej dnia 22 czerwca 2010 r. pomiędzy Powiatem Recklinghausen, Powiatem 

Sörmland, a Powiatem Wodzisławskim, 

– umowy o współpracy zawartej dnia 28 maja 2013 r. pomiędzy Powiatem Tczewskim, 

a Powiatem Wodzisławskim, 

– umowy o współpracy zawartej dnia 30 sierpnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim, 

a Powiatem Jelgava. 

 

 

Skład delegacji partnerskich:: 

Powiatu Recklinghausen: 

1. Cay Sűberkrűb    – Starosta, 

2. Klaus Schild     – Radny, Przewodniczący frakcji SPD w radzie powiatu, 

3. Urlich Hempel    – Radny CDU, przewodniczący komisji ds. pracowniczych 

    w radzie powiatu, 

4. Przemysław Podeszwa    – Pracownik administracji powiatowej, 

5. Andreas Thunert   – Kierowca. 

 

+ grupa młodzieży niemieckiej  (9 uczniów, 2 opiekunów) ze szkół: Paul-Spiegel-Berufskolleg Dorsten 

oraz Berufskolleg Castrop-Rauxel. 

 

Powiat Jelgava: 

1. Ziedonis Caune   –  Starosta, 

2. Aija Tarcuma   –  Wicestarosta,  

3. Valdis Buividaitis  –  Z-ca Dyrektora Wykonawczego, 

4. Tabita Skerberga  –  Manager projektów zagranicznych. 

 

Powiat Tczewski 

1. Mirosław Augustyn    – Starosta,  

2. Witold Sosnowski   – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 

3. Magdalena Olszewska  – Kierownik Biura Prezydialnego, 

4. Ireneusz Zyntek   – Kierowca. 

 

W pierwszym tygodniu czerwca delegacje z Niemiec, Łotwy oraz z Powiatu Tczewskiego wzięły 

udział w wizycie zorganizowanej przez Powiat Wodzisławski w ramach Jubileuszu „15-lecia Polski w Unii 

Europejskiej”.  Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń związanych z uczestnictwem Polski i innych 

krajów w Unii Europejskiej oraz było okazją do poznania nowych władz Rady i Zarządu Powiatu. 



Podczas wizyty przedstawiciele partnerskich powiatów wzięli udział w „VI Szkolnym Forum 

Przedsiębiorczości”, które odbyło się 4 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu 

Śląskim. Spotkanie poświęcone zostało edukacji formalnej i nieformalnej w obszarze lokalnym 

oraz europejskim i rozpoczęło się od wystąpienia starosty Leszka Bizonia, który podkreślił, jak ważna jest 

rola współdziałania szkół i przedsiębiorców na rzecz pełnego rzetelnego ukształtowania młodego 

człowieka na niwie zawodowej. O współpracy między pracodawcami, a szkołami mówili m.in. dyrektor 

Pol-Eko-Aparatura sp. j. Sebastian Kowalski oraz dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Maria Lach. 

Ważną, poruszoną podczas Forum kwestią było zaangażowania nauczycieli i uczniów w realizację 

projektów europejskich. Podsumowano dotychczasowe doświadczenia europejskie, jak również 

nawiązano do najbliższej perspektywy finansowej.  

Zaproszone delegacje razem z licznie przybyłymi gośćmi: europosłem, władzami samorządowymi 

powiatu, wójtami i burmistrzami, przewodniczącym rady oraz starostami poprzednich kadencji, 

reprezentantami biur poselskich, służb mundurowych, dyrektorami szkół i placówek oświatowych, 

przedstawicielami organizacji zrzeszających pracodawców oraz lokalne firmy, kierownikami jednostek 

organizacyjnych oraz naczelnikami i kierownikami komórek organizacyjnych starostwa uczestniczyli 

również w konferencji podsumowującej projekt: „Razem dla Europy – 15 lat rozwoju”, która odbyła się 

5 czerwca 2019 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim. W trakcie 

wydarzenia podkreślone zostały wartości i cele Unii Europejskiej. Konferencję otworzyła Katarzyna 

Zöllner-Solowska – naczelnik Wydziału Oświaty wraz z Marcinem Kopczyńskim – z-cą dyrektora 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. Następnie głos zabrał gospodarz 

konferencji starosta Leszek Bizoń, podkreślając jak wielkim dobrem i cenną wartością funkcjonowania 

w UE jest wspólnota. Konferencja była także okazją do wręczenia nagrody, przyznanej przez prof. Jerzego 

Buzka uczniowi Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim – laureatowi drugiego miejsca 

w tegorocznej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Uhonorowani zostali także laureaci 

powiatowych konkursów, jakie w ramach projektu edukacyjnego „Razem dla Europy – 15 lat rozwoju” 

realizował Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. Równolegle 

do konferencji, tuż przed wejściem do budynku, młodzież wodzisławska wraz z młodzieżą z niemieckiego 

Powiatu Recklinghausen tworzyła wspaniałą pamiątkę – mural zjednoczonej Europy. Udział w tworzeniu 

tego dzieła mieli także starostowie delegacji partnerskich, którzy po części oficjalnej włączyli się  

w malowanie muralu. Ostatnim punktem konferencji było wystąpienie Petrosa Tovmasyana 

– konsultanta Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Wygłosił prelekcję 

na temat przyszłości Polski i Unii Europejskiej w kontekście projektów strategicznych 

Młodzież z Powiatu Recklingahzusen, ze szkół: Paul-Spiegel-Berufskolleg Dorsten oraz 

Berufskolleg Castrop-Rauxel uczestnicząca w obchodach „15-lecia Polski w Unii Europejskiej” została 

zapoznana z placówkami oświatowymi Powiatu Wodzisławskiego: Zespołem Szkół Ekonomicznych, 

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. W ramach wizyty uczniowie zwiedzili pracownie szkolne, a także 

uczestniczyli w warsztatach gastronomicznych, językowych oraz plastycznych. Wizyta była okazją do 

wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy w zakresie szkolnictwa zawodowego, jak również 

zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w powiecie. Podczas spotkania zapowiedziana została 

rewizyta młodzieży w Powiecie Recklinghasuen. 

 

 

 


