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Sprawozdanie z wizyty powiatów partnerskich w Powiecie Wodzisławskim 

w terminie 5.09.2019 r. – 9.09.2019 r. w ramach realizacji projektu 

pn.: „Zarządzanie kryzysowe w samorządach – wymiana dobrych praktyk”. 

 

 

Wizyta powiatów partnerskich w Powiecie Wodzisławskim w terminie 5.09.2019 r. – 9.09.2019 r. 

odbyła się w ramach projektu pn.: „Zarządzanie kryzysowe w samorządach – wymiana dobrych 

praktyk”, współfinansowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, na zaproszenie 

Starosty Wodzisławskiego – Leszka Bizonia oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego – 

Adama Krzyżaka, w związku z realizacją: 

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

Powiatem Sörmland, a Powiatem Wodzisławskim, 

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

a Powiatem Wodzisławskim, 

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

a Powiatem Jelgava. 

Realizacja projektu wynikała z aktualnych i ważnych wyzwań stojących przed społeczeństwami Polski  

i krajów partnerskich w sferze szeroko rozumianego zarządzania kryzysowego, zwłaszcza w obszarze 

ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej. Celem projektu było wzmocnienie bilateralnej 

współpracy merytorycznej między Powiatem Wodzisławskim i powiatami partnerskimi. 

 

Skład delegacji partnerskich: 

Powiat Recklinghausen: 

1) Martin Böhme  – Naczelnik wydziału ds. ochrony ludności w Powiecie Recklinghausen,  

2) Dr. Nicolaus Schuback – Dyrektor służb ratownictwa w Powiecie Recklinghausen, 

3) Klaus Schild –  Pracownik wydziału ds. ochrony ludności, obszar zadaniowy: zagrożenia szczególne, 

planowanie w zakresie ochrony przed zagrożeniami, 

4) Matthias Berger – pełnomocnik THW (Federalna Służba Ratownictwa Technicznego) w Powiecie 

Recklinghausen, 

5) Przemysław Podeszwa – Pracownik administracji powiatowej. 

 

Powiat Jelgava: 

1) Līga Lonerte – Dyrektor Wykonawczy w Powiecie Jelgava, 

2) Modris Žeivots – Przewodniczący Komisji Administracji w Powiecie Jelgava, 

3) Inese Tarvida – Komendant Powiatowy w Powiecie Jelgava, 

4) Pēteris Veļeckis – Zarządca wsi Kalnciems, 

5) Tabita Skerberga –  Manager projektów zagranicznych, tłumacz. 

 

Powiat Tczewski: 

1) Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski,  

2) st. kpt. Zbigniew Rzepka – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Tczewie, 

3) mł. kpt. Michał Myrda – Starszy Inspektor Sztabowy w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, 

4) Magdalena Olszewska – Kierownik Biura Prezydialnego Starostwa Powiatowego w Tczewie,  

5) Ireneusz Zyntek – Kierowca. 
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W pierwszym tygodniu września delegacje z Niemiec, Łotwy oraz z Powiatu Tczewskiego wzięły 

udział w wizycie zorganizowanej przez Powiat Wodzisławski, poświęconej zarządzaniu kryzysowemu                 

w samorządach. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy 

partnerami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.  

W ramach wizyty zorganizowane zostały: 

1) dwie konferencje tematyczne połączone z wizytą studyjną na Polderze Buków oraz na budowanym 

Zbiorniku Racibórz Dolny,  

2) ćwiczenia praktyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej,  

3) pokazy specjalistycznego sprzętu strażackiego oraz ćwiczenia interaktywne na wodzie.  

Delegaci uczestniczyli również w uroczystym, symbolicznym otwarciu wsi Nieboczowy połączonym  

gminnymi obchodami Święta Plonów, czyli Dożynkami Gminnymi.  

Pierwsza z konferencji, która odbyła się 6 września 2019 r. w Domu Kultury w Nieboczowach, 

poświęcona została ochronie przeciwpowodziowej. Uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział  

w panelu dyskusyjnym, co pozwoliło lepiej poznać dobre praktyki oraz przybliżyć standardy i procedury 

w krajach partnerskich. Uczestników konferencji powitał starosta Leszek Bizoń. Wicestarosta Tadeusz 

Skatuła zapoznał gości z kolei  z historią powstania i rolą Polderu Buków – sztucznego zbiornika 

przeciwpowodziowego zlokalizowanego na rzece Odrze. O przebiegu procesu budowy Zbiornika Racibórz 

Dolny, który jest elementem systemu ochrony przeciwpowodziowej południa Polski i Niemiec, mówił 

Edward Nawirski z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach, natomiast Wójt Lubomi Czesław Burek omówił przebieg procesu przeniesienia 

miejscowości Nieboczowy oraz budowy nowej wsi, uznany przez Bank Światowy za wzorcowy w skali 

światowej. Po konferencji, jej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wizycie studyjnej po „odtworzonej” 

wsi Nieboczowy, relokowanej z czaszy budowanego zbiornika Racibórz Dolny, następnie udali się na 

Polder Buków, który jest podstawowym urządzeniem zabezpieczającym tereny zagrożone powodzią  

w powiecie wodzisławskim, oraz na jeszcze budowany Zbiornik Racibórz Dolny. 

7 września 2019 r., na terenie Powiatowego Centrum Konferencyjnego, zorganizowana została 

kolejna konferencja, którą otworzył starosta Leszek Bizoń, zapoznając gości z zadaniami własnymi 

powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. O tym, jak funkcjonuje system ratowniczo - gaśniczy                       

w Polsce, na przykładzie Powiatu Wodzisławskiego, mówił mł. bryg. Marek Misiura – Komendant 

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Po części oficjalnej, uczestnicy delegacji 

udali się na teren Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, gdzie 

nastąpiła prezentacja Komendy, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wodzisławiu Śląskim, a także wzięli 

udział w pokazie specjalistycznego sprzętu strażackiego oraz ćwiczeniach praktycznych dot. ochrony 

przeciwpożarowej. Kolejnym punktem realizowanego projektu była prezentacja wybranych jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Goście udali się do Rydułtów, gdzie zapoznali się  

z funkcjonowaniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rydułtowach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej,  

a następnie do Pszowa, gdzie miała miejsce prezentacja Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Po części teoretycznej, przyszedł czas na prezentację sprzętu do zabezpieczenia działań 

w zakresie ratownictwa wodnego oraz ratownictwa na lodzie z wykorzystaniem katamaranu, a także 

ćwiczenia interaktywne na wodzie (m.in.: pokaz sprzętu pływającego, podejmowanie poszkodowanych z 

wody). Goście mieli również okazję zobaczyć zaporę na śluzie Polderu Buków, gdzie prowadzone były 

pokazy. 
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Ostatniego dnia delegacje partnerskich samorządów wzięły udział w uroczystościach związanych 

z oficjalnym otwarciem nowo lokowanej miejscowości Nieboczowy oraz zorganizowanych tam  

w dożynkach gminnych czyli ludowym święcie plonów. 

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu „Zarządzanie kryzysowe w samorządach 

– wymiana dobrych praktyk”, współfinansowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.  

 

 


