
KONFERENCJA 

(23.11.2020 r.)

Konferencja podsumowująca realizację projektu 

pn. ,,Na przygranicznej wodzie bezpieczniej" 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001712 współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz ze środków Budżetu Państwa ,,Przekraczamy granice” 

w ramach Funduszu Mikroprojektów PWT Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska w Euroregionie Pradziad.



Konferencja dotyczy procedur reagowania i powiadamiania

na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych i wypadków

podczas imprez masowych oraz nawiązywania łączności

w sytuacjach kryzysowych.



PRELEKCJE

1.  Ogólne procedury postępowania w sytuacjach 
kryzysowych, w tym klęsk żywiołowych.
Pan Daniel Vítek (Komendant OSP Krnov).

2. Nawiązanie łączności radiotelefonicznej w sytuacjach 
kryzysowych.

Pan Andrzej Perucki (Wiceprezes Stowarzyszenia   
Krótkofalowców Euroregionu Pradziad).

3. Bezpieczeństwo na wodzie – jak postępować w sytuacjach 
zagrożenia życia.

Pan Krzysztof Kasprzyszyn (Prezes Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego).



DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 
PN. ,,NA PRZYGRANICZNEJ WODZIE BEZPIECZNIEJ” 



Zakup niezbędnego wyposażenia dla WOPR-u 

i Stowarzyszenia Krótkofalowców Euroregionu Pradziad. 

Sprzęt będzie wykorzystywany podczas szkoleń 

oraz w sytuacjach kryzysowych i realnego zagrożenia 

życia ludzkiego. 



Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Oddział Powiatu Prudnickiego

W ramach projektu został zakupiony sprzęt o wartości      
60 780,01 zł :

• skuter wodny (36 600,00 zł),

• przyczepa pod skuter wodny (3 900,00 zł),

• przpyczepa podłodziowa (3 790,00 zł),

• kombinezon ratowniczy - 3 szt. (5 970,01 zł),

• echosonda (6 250,00 zł),

• projektor multimedialny + kabel HDMI (1 990,00 zł),

• krótkofalówka - 4 szt. (1 700,00 zł),

• kamizelka ratunkowa - 2 szt. (580,00 zł).
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Kombinezony ratownicze – 3 szt.
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Projektor multimedialny



Krótkofalówki – 4 szt.



Kamizelki ratunkowe – 2 szt.



Stowarzyszenie Krótkofalowców Euroregionu Pradziad

W ramach projektu dla Stowarzyszenia Krótkofalowców    

Euroregionu Pradziad został przekazany sprzęt o wartości 

4 969,99 zł :

• radiostacja (2 850,00 zł),

• antena do radia (519,99 zł),

• antena na pełny zakres (1 600,00 zł). 









Radiostacja



Antena do radia



Antena na pełny zakres 



Opracowanie oraz wydanie dwujęzycznej broszury 

na temat udzielania pierwszej pomocy na szlakach 

turystycznych.

W  broszurze zostały zawarte:

• zasady udzielania pierwszej pomocy, 

• numery alarmowe do instytucji zapewniających 

bezpieczeństwo na pograniczu polsko-czeskim,

• procedury postępowania w przypadku wystąpienia 

klęsk żywiołowych.





Pokaz sprawności pracy ratowników na akwenie wodnym 
w Pokrzywnej - 29.08.2020 r.

Pokaz udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia 

życia został przeprowadzony przez ratowników Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Prudniku 

przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach projektu. 

Uczestniczyli w nim także strażacy z:

• OSP z Krnova, 

• OSP z Albrechtic,

• OSP z Łąki Prudnickiej,

oraz przedstawiciele Gminy Prudnik, PCM-u, 

Urzędu Miejskiego w Krnovie.













Pokaz ewakuacji budynku 

przy udziale służb ratowniczych 

(16.10.2020 r.)

Działanie miało na celu przetrenowanie procedur związanych 

z sytuacjami kryzysowymi.





















WARTOŚĆ PROJEKTU 

22 422,00 EUR

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) 

17 358,70 EUR

• Budżetu Państwa (5%) 

1 021,10 EUR

• Budżetu Powiatu Prudnickiego (10%) 

2 042,20 EUR



W 2014 r. zrealizowano projekt pn. ,,Współpraca służb 

ratowniczych na pograniczu polsko-czeskim”

PL.3.22/3.3.07/13.04165. Projekt był współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz 10% ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu  

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 

Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

,,Przekraczamy granice”.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt o wartości 

44 861,64 zł, który został użyczony oddziałowi WOPR 

Prudnik.



W ramach projektu został nabyty sprzęt o wartości 44 861,64 zł :

- deska ortopedyczna - 2 szt.,

- manekin,

- butla stalowa - 2 szt.,

- maska nurkowa - 2 szt.,

- fajka nurkowa - 2 szt.,

- płetwy - 2 pary,

- automat oddechowy - 2 szt.,

- manometr - 2 szt.,

- komputer nurkowy - 2 szt.,

- kamizelka nurkowa - 2 szt.,

- kamizelka ratunkowa - 6 szt.,

- pianka - 6 szt.,

- buty neoprenowe - 6 szt., 



- rękawice - 6 par,

- łódź wiosłowa - 2 szt.,

- kaski - 6 szt.,

- uprząż - 6 szt.,

- karabinek - 12 szt.,

- karabinek prosty - 6 szt.,

- karabinek zakręcany - 6 szt.,

- hak stalowy - 6 szt.,

- elementy zestawu ratowniczego - 4 kpl.

W ramach projektu odbyły się ćwiczenia i pokazy sprawności 

pracy ratowników, starażaków, policjantów, służb medycznych 

oraz krótkofalowców na akwenie wodnym w Dębinie 

oraz Moszczance.
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