Projekt „Zarządzanie kryzysowe w europejskiej praktyce (The crisis management in European
experience)” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu
„Europa dla obywateli”

Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast
Udział: projekt umożliwił spotkanie 75 obywateli, z których 15 pochodziło z miasta Pasvalys
(Litwa), 14 z miasta Montceau-les-Mines (Francja), 14 z miasta Kamp-Lintfort (Niemcy),
32 z miasta Żory (Polska)
Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Żorach, Polska w dniach od 09/11/2015 do 11/09/2015
Krótki opis:
Dzień 09/09/2015
Poświęcono na Debatę Europejską, podczas której przedstawiciele poszczególnych miast
zaprezentowali wykorzystywane w ich krajach i samorządach metody zarządzania
kryzysowego.
Debatę, która odbyła się w żorskim kinie „Na Starówce” rozpoczęło wystąpienie Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, Grzegorza Fischera. Opowiedział
on o bezpieczeństwie pożarowym w naszym mieście i posiadanych zasobach, potrzebnych
do reagowania na zagrożenia. Następnie swoją prezentację dotyczącą zarządzania
kryzysowego przedstawili Litwini. Zaprezentował ją Linas Mainonis z Urzędu Miasta
Pasvalys, który opowiedział m.in. o ciekawym systemie ostrzegania mieszkańców przez smsy
oraz zaprezentował film z ćwiczeń reagowania na sytuacje kryzysowe. Po gościach Litwy
na scenę wyszła Marie-Claude Jarrot, Mer Montceu-les-Mines, która z użyciem filmowej
prezentacji przedstawiła przykłady działań antykryzysowych we Francji. Jako ostatni
z zagranicznych gości swoją prezentację przedstawili reprezentanci niemieckiego
Kamp-Lintfort. O działaniach w obliczu kryzysu opowiedzieli Zastępca Prezydenta Miasta –
Jurgen Preuss oraz Michael Rademacher – komendant miejskiej straży pożarnej. Debatę,
w której uczestniczyło ok. 200 osób, zakończyło wystąpienie polskiej grupy projektowej.
Prezentację pod tytułem „Zarządzanie kryzysowe w Żorach – rola, miejsce, zadania”
przedstawił Piotr Krówka z Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych Urzędu Miasta Żory. Obecność reprezentantów z różnych państw UE pozwoliła
także na poruszenie podczas debaty tematyki zintegrowanego podejścia do skuteczniejszej
komunikacji kryzysowej oraz uwarunkowań prawnych służących zapobieganiu
i minimalizowaniu skutków wypadków i katastrof stwarzających zagrożenie dla człowieka
i środowiska.

Dzień 10/09/2015
Poświęcono na spotkanie warsztatowe z młodzieżą z klas policyjnych Zespołu Szkół nr 3
w Żorach. Podczas zajęć omówione zostały działania służb bezpieczeństwa i numery
alarmowe. Przeszkoleni ratownicy przeprowadzili także pokazy resuscytacji. Uczestnicy
projektu mogli przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej przy użyciu
fantomu oraz defibrylatora AED.
Po warsztatach, na zamkniętych odcinku ul. Okrężnej w Żorach uczestnicy projektu wzięli
udział w manewrach taktyczno-operacyjnych, symulujących wypadek drogowy z interwencją
połączonych służb policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Przeprowadzono akcję
reagowania na symulowany wypadek drogowy z ryzykiem rozprzestrzenienia się substancji
niebezpiecznych, w którym wzięły udział samochód osobowy i autobus. Przybyli na miejsce
strażacy rozcięli samochód i uwolnili kierowcę osobówki. Inna grupa zajęła się ewakuacją
uczniów z rozbitego autobusu. Ranni zostali podzieleni według skali odniesionych obrażeń.
Oddziałom Państwowej Straży Pożarnej z pomocą przybyli strażacy z OSP. Ranni zostali
odwiezieni prze karetki pogotowia do szpitala. Manewry toczące się przy ul. Okrężnej
obserwowało setki osób.
Resztę dnia przeznaczono na zawody strzeleckie zorganizowane na strzelnicy Dębina przez
Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Żor. Zwycięzcą strzeleckich zmagań został Jacek Arasim,
Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Podczas zawodów
przeprowadzono także pokaz Grupy Szybkiego Reagowania z Komendy Miejskiej Policji
w Żorach. Podczas pokazowej akcji żorscy policjanci zatrzymali uciekających samochodem
sprawców napadu. Po ich aresztowaniu musieli dodatkowo zmierzyć się z kolejną grupą
napastników, próbujących odbić swoich wspólników. Akcja zakończyła się sukcesem Grupy
Szybkiego Reagowania, której członkowie rozbroili i aresztowali wszystkich napastników.
Grupa zaprezentowała swoje umiejętności operacyjne.
Dzień 11/09/2015
Poświęcono na wizyty studyjne w Szkole Policji w Katowicach oraz Muzeum Ognia
w Żorach.
Uczestnicy wizyty studyjnej w Szkole Policji w Katowicach dowiedzieli się, jak wygląda
szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przyszłych policjantów w naszym kraju
oraz zwiedzili teren szkoły. Mogli obejrzeć m.in. ulicę Symulacyjną, czyli miejsce, gdzie w
warunkach zbliżonych do tych, jakie spotykamy na co dzień, młodzi policjanci mogą ćwiczyć
udział w różnego rodzaju interwencjach. Uczestnicy projektu obejrzeli też policyjną
strzelnicę, sale do ćwiczeń oraz sale dydaktyczne.
Podczas wizyty w Muzeum Ognia w Żorach, uczestnicy projektu mogli poznać historię
naszego miasta i unikatowego na skalę światową Święta Ogniowego. W multimedialnej
odsłonie odkryli też zagadnienia związane m.in. z niszczycielską siłą żywiołu i technikom
walki z ogniem.

Projekt „Zarządzanie kryzysowe w europejskiej praktyce” jest realizowany przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich
zawartość merytoryczną.

