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   PROJEKT: 

 

    WSPÓŁPRACA STRAŻAKÓW BEZ GRANIC 

Partner Wiodący: Gmina Porąbka 

Partnerzy projektu: Gmina Kozy, Miasto Turzowka 

 

Temat 2.3: Projekty sieciowe 

 

Wartość dofinansowania z EFRR: 299 987,10 € 

 
Opis projektu:  
 

Gmina Porąbka i Gmina Kozy są miejscowościami pięknie 

położonymi na północnych krańcach Beskidu Małego 

posiadającymi zróżnicowane walory turystyczne. Jednakże, 

z uwagi na ukształtowanie terenu charakteryzujące się 

występowaniem zlewni górskich rzek i zbiorników wodnych 

istnieje realne zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia, 

szczególnie  w okresach topnienia śniegów,  bądź wiosenno – 

letnich intensywnych deszczy. Zjawiska te mają co prawda 

lokalny zasięg, ale przebiegają bardzo intensywnie powodując 

szczególnie duże szkody oraz zagrożenia bezpieczeństwa. 

Podobnie sytuacja przedstawia się w Mieście Turzovka, 

położonym w pięknym krajobrazowo terenie Bukowiny nad 

górską rzeką, która w sytuacjach zagrożeń bywa 

nieprzewidywalna. Inspiracją do przygotowania projektu i jego 

wdrażania były smutne doświadczenia zarówno mieszkańców 

gmin partnerskich, którzy doświadczyli skutków katastrof, jak i 

ratowników – jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

borykających się  z podstawowymi brakami sprzętowymi oraz 

lukami w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej w sferze 

profesjonalnej ochrony przeciwpowodziowej. Projekt obejmował 

m.in.: wspólne szkolenia, warsztaty, ćwiczenia operacyjno-

taktyczne służb ratowniczych, wypracowanie strategii 

współdziałania służb ratowniczych a także zakup sprzętu m.in. 

zestawów ratownictwa powodziowego.  

więcej na stronie: www.strazacybezgranic.porabka.pl  

 
 

 

 

Zdjęcia:  Gmina Porąbka 



                                                                                

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou  

z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spoločné školenia, dielne poľských a slovenských hasičov:  

 

 

 
Fotografie: Obec Porąbka 

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  

POL’SKO – SLOVENSKÁ  REPUBLIKA  

2007-2013 
 

 

PROJEKT: 

 

SPOLUPRÁCA HASIČOV BEZ HRANÍC 

Vedúci partner: Obec Porąbka 

 

Projektový partneri: Obec Kozy, Mesto Turzowka 

 

Oblast` podpory 2.3: Vytváranie sietí 

 

Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja: 299 987,10 € 

 
Popis projektu:  

 

Obec Porąbka a Obec Kozy su miesta krásne ležiace na 

severnom okraji Malých Beskýd majúce rozlíšné turistické 

hodnoty. Avšak, vzhľadom na umiestnenie v teréne 

charakterizujúce sa vyskýtom sútokov horských riek a vodných 

nádrzi existuje reálne ohrozenie bezpečnosti osôb a majetku, 

predošetkým v období topenia snehu alebo podčas prívalových 

jarno – letných dažďov. Tieto javy však majú miestny dosah, ale 

sú veľmi intenzívne a spôsobia mimoriadne veľké škody aj 

ohrozenie bezpečnosti. Rovnaká situácia je v meste Turzovka, 

ktoré sa nachádza v krásnej krajinnej oblasti Bukoviny nad 

horskou riekou, ktorá v prípade ohrození je nepredvídateľná. 

Inšpíraciou pre prípravu projektu a jeho zavádzania boli aj 

smutné skúseností partnerských obcí, ktorí čelili katastrofám, ako 

aj skúseností záchranných jednotiek – dobrovoľných hasičov, 

ktorí trpia na nedostatok základného vybavenia aj medzery 

v teoretických a praktických vedomostiach v oblasti 

profesionálnej ochrany pred povodňami. Projekt zahŕňal o. i.: 

spoločné školenia, dielne, operačno-taktické cvičenia 

záchranných služieb, vypracovanie stratégie spoluúčinkovania 

záchranných služieb a tiež nákup vybavenia o. i. zariadenia na 

ochranu pred povodňami.  

 

Viac na stránke: www.strazacybezgranic.porabka.pl  

 

 


