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„SZTAFETA PL-MD Umacniamy Demo-
krację to projekt powstały po to, by prze-
kazywać polskie doświadczenia, które 
mogą pomóc społecznościom mołdaw-
skim w  zmianach transformacyjnych. 
Celem jest rozwój prowincji jako obszaru 
oddziaływania Towarzystwa Kulturalne-
go „Echo Pyzdr” w Polsce i Stowarzysze-
nia „Civis” w Mołdawii. Obie organizacje 
współpracują od 2009 roku realizując 
szereg projektów społecznych, których 
największe rezultaty to 8 podpisanych 
porozumień o współpracy między samo-

rządami Polski z okolic Kalisza i Mołdawii z okolic Orhei. „Indeks ofert 
i idei” zawiera przykłady inspirujących rozwiązań sprawdzonych na 
polskiej prowincji jak: modelowy program stypendialny dla mło-
dzieży, wiejski uniwersytet dla osób starszych, szkoła prowadzona 
przez stowarzyszenie, organizacja w  której zgodnie współpracują 
biznes, samorządy i  lokalni liderzy czy młodzieżowa rada gminy. 
Dołączone zostały wybrane dokumenty mogące usprawnić procesy 
legislacyjne przenoszonych na nowy grunt idei. Zapraszam do lek-
tury!

Wika Kowalska, prezes Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”

Indeks ofert i idei
Indeks ofert i idei

Krzysztof Stanowski, 
Fundacja Solidarności 
Międzynarodowej:

Fundacja Solidarności Międzynarodowej powstała, by dzielić się 
dobrem wspólnym wypracowanym przez obywateli Rzeczypospolitej 
w  ciągu ostatnich dziesięcioleci. Doświadczeniem konsekwentnego 
stania w  obronie wartości ale jednocześnie szukania kompromisu. 
Wolnego rynku, który daje możliwość wykazania się najpracowitszym, 
najzdolniejszym, najbardziej zdeterminowanym ale też wyrównywania 
szans szczególnie edukacyjnych, by miejsce urodzenia nie zamykało 
szans na rozwój. Wreszcie doświadczeniem wchodzenia w  europejską 
wspólnotę, która może być szansą rozwoju nie odbierając tożsamości. 
Fundacja od trzech lat wspiera wspólne inicjatywy polskich organizacji 
pozarządowych oraz partnerów z  krajów Europy Wschodniej, Azji 
Centralnej czy Afryki Północnej. Znaczna część projektów poświęcona 
jest wsparciu demokracji lokalnej. 

W ciągu ostatnich kilku lat w powiecie kaliskim powstało niezwykłe za-
głębie współpracy polsko-mołdawskiej. Dzięki inicjatywie Wiesi Kowal-
skiej z Towarzystwa Kulturalnego Echo Pyzdr oraz stowarzyszenia Civis 

z Mołdawii, zaangażowaniu władz 
lokalnych zrealizowano szereg 
projektów, nawiązano systema-
tyczną współpracę, która dopro-
wadziła m.in. do podpisania osiem 
formalnych porozumień między 
lokalnymi władzami. Doświad-
czenia polskich samorządów, pol-
skiego lokalnego biznesu, wresz-
cie organizacji obywatelskich są 
wzorem dla mołdawskich partne-
rów. W planach na najbliższy czas 
współpraca biznesowa, wymiana 
młodzieży, wsparcie mołdawskich 
partnerów w  uzyskaniu grantów 
ze środków europejskich... 

Krzysztof Stanowski
Prezes Zarządu 

Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Warszawie
 

/Fundacja Solidarności Międzynarodowej przyznała grant na realiza-
cję projektu: „Sztafeta PL-MD Umacniamy Demokrację/

Długość trasy samochodowej 
Kiszyniów – Warszawa
to ponad 1000 km.

Czas podróży samochodem:
15-20 godz.
Wschodnia strefa czasowa
(1 godz. do przodu;) 
Liczba ludności: ok. 3,5 mln (2012)
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Projekt „SZTAFETA PL-MD Umacniamy Demokrację” 
wygrał w konkursie o grant na 2014 rok!

Anatolie Zolotcov minister rozwoju 
regionalnego Republiki Mołdawii:

Iurie Bodrug, Ambasador 
Republiki Mołdawii w Polsce:

Relacje na poziomie regionalnym i lokalnym pomiędzy naszymi krajami, między gminami i powia-
tami Mołdawii i Polski, uważam za bardzo ważne, a być może najważniejsze. Wielka polityka rodzi 
się w stolicach, wysokich gabinetach, a jej praktyczne realizacje odbywają się na poziomie gminnym 
i powiatowym. Doświadczenie, które ma Polska z czasu transformacji po ’89 roku, po słynnym Okrą-
głym Stole i Solidarności, które przyszło do nas jako forma walki z ówczesnym reżimem komunistycz-
nym, jest dla nas bezcenne.

 /Dla TK „Echo Pyzdr, Blizanów, październik 2013/

Partnerstwa samorządowe podjęte w rezultacie 
działań TK Echo Pyzdr i Stowarzyszenia CIVIS

Primarija Oxentea - gmina Lisków; 
Primarija Mascauti - gmina Koźminek; 
Miasto Causeni - miasto Nowe Skalmierzyce; 
Rejon Criuleni - Starostwo Ostrzeszów 
Rejon Orhei - Starostwo Kaliskie 
Miasto Orhei - miasto Kalisz 
Primarija Mitoc - gmina Blizanów 
Primarija Malaesti - gmina Rzgów, Ceków 
Kolonia 

KALISZ

Lisków
Ceków Kolonia

Koźminek

NoweSkalmierzyce

Rzgów

Poznań

Pyzdry

OstrzeszówPionierskie partnerstwo polsko-mołdaw-
skie podpisane zostało w  2013 r. między 
gminami Mitoc w  Mołdawii i  Blizanów 
w Polsce.

WOJEWÓDZTWO 
WIELKOPOLSKIE

Konkurs został ogłoszony przez Fundację 
Solidarności Międzynarodowej jesienią 2013 r. 
Realizacja możliwa była od marca 2014 r. Pula 
wygranej to ponad 68000 zł, co pozwoliło zre-
alizować dwie wizyty studyjne polskich przed-
stawicieli samorządów i  organizacji pozarzą-
dowych w Mołdawii oraz rewizytę Mołdawian 
w Polsce. Wnioskodawcy to Towarzystwo Kul-
turalne „Echo Pyzdr” i  Stowarzyszenie „Civis”, 
a rezultaty przerosły wszelkie oczekiwania. 

Wiosną 2014 rejon Orhei wizytowała grupa 
5 polskich ekspertów reprezentujących różne 
instytucje: samorząd powiatowy, samorządy 
gminne, stowarzyszenie oraz lokalną organi-
zację turystyczną /LOT/ skupiającą samorzą-
dy, biznes i  NGOs. Przeprowadzone zostały 
szkolenia, podczas których eksperci zaprezen-
towali wiedzę o różnych formach aktywności 
na polskiej prowincji, o programie stypendial-
nym kreującym lokalnych liderów, o młodzie-
żowej radzie gminy, o wiejskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku, związku komunalnym gmin, 
szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia 
oraz o  organizacjach społecznych pracują-
cych w partnerstwie trójsektorowym. 

Jesienią 2014 nastąpiła druga wizyta 
w  Mołdawii dwojga Polaków związanych 
z programem stypendialnym „Mecenat”, który 
realizuje TK Echo Pyzdr. W rezultacie urucho-
miony został bliźniaczy program w  gminie 
Mitoc, w  rejonie Orhei. Program „Mecenat” 
zaprezentowali prezes TK Echo Pyzdr Wika 
Kowalska oraz były stypendysta, a dziś praw-
nik Dominik Styczyński. Eksperci przekazali 
wiedzę o  szczegółach programu zarówno 
jego dorosłym organizatorom jak młodym 
beneficjentom. Przekazali oni też pieniądze 
(750 Euro) zebrane spontanicznie w  swoim 
otoczeniu na start programu stypendialnego 
w  Mitoc. Pierwsi polscy sponsorzy to Sławo-
mir Musioł, Andrzej Grzeszczak, Janusz No-
wak, Krzysztof Nosal z pracownikami urzędu 

Starostwa Powiatowego w  Kaliszu oraz Wika 
i Przemo Kowalscy. Wszyscy zaangażowani są 
we współpracę z  Mołdawią i  znają rezultaty 
Programu „Mecenat” w Polsce. Integruje on lo-
kalną społeczność do samopomocy w formie 
wsparcia zdolnej młodzieży z  lokalnego śro-
dowiska i angażuje stypendystów do wolon-
tariatu i działań liderskich w tej społeczności.

Jesień 2014 to także rewizyta Mołdawian. 
Dzięki oszczędnościom udało się zaprosić 
do Polski dwa razy więcej osób niż planowa-
no oraz wydłużyć ich pobyt o 1 dzień. Grupa 
12 osób miała okazję zobaczyć wiele przy-
kładów rodzinnego biznesu oraz rozwiązań 
komunalnych i  infrastrukturalnych realizo-
wanych przez samorządy Blizanowa, Rzgowa, 
Starostwa Kaliskiego i  miasta Kalisza. Miały 
też miejsce trzy seminaria, na których podpi-
sywano porozumienia o partnerstwach.

W  projekcie „SZTAFETA PL-MD” planowano 
podpisanie 2 umów, a podpisano ich aż 7! Wio-
senna wizyta polskich ekspertów w Mołdawii 
skutkowała także nieplanowanymi spotkania-
mi, a te zaproszeniem do Polski grupy 50 Moł-
dawian, którzy reprezentowali 4 samorządy 
nieobjęte projektem. Wizyta w  Polsce odbyła 
się z początkiem sierpnia mimo, że nie była pla-
nowana we wniosku o grant, a więc nie miała 
dofinansowania. TK „Echo Pyzdr, jako strona za-
praszająca, nadała jej nazwę: „Mołdawia w Pol-
sce – Solidarnie ku Europie”. Goście spędzili 

w Polsce 6 dni, podpisali 4 umowy o partner-
stwie. Tak spektakularne rezultaty możliwe były 
dzięki niezwykłemu zaangażowaniu Starostwa 
Powiatowego w  Kaliszu, które przygotowało 
zakwaterowanie, wyżywienie i  program oraz 
gmin goszczących, które ten program wspólnie 
ze Starostwem realizowały. Seminaria towarzy-
szące wizytom w sierpniu i wrześniu zaszczycili 
obecnością Ambasador Republiki Mołdawii 
Iurie Bodrug oraz Prezes Fundacji Solidarności 
Międzynarodowej Krzysztof Stanowski.

Projekt „SZTAFETA PL-MD Umacniamy 
Demokrację realizowany był przez 9 miesię-
cy, zrodził pierwszy program stypendialny 
w  Mołdawii i  7 porozumień partnerskich, 
w  które zaangażowanych jest 15 samorzą-
dów: gminy Oxentea – Lisków, Mascauti – 
Koźminek, Malaesti – Rzgów i Ceków Kolonia; 
miasta Causeni - Nowe Skalmierzyce; Orhei – 
Kalisz oraz rejony Criuleni – Starostwo Ostrze-
szów, Orhei - Starostwo Kaliskie. Listę dopeł-
niają gminy Mitoc i Blizanów, które podpisały 
porozumienie w marcu 2013.

Projekt: „SZTAEFETA PL-MD Umacniamy 
Demokrację” został dofinansowany z Progra-
mu „Wsparcie Demokracji” finansowanego 
w ramach programu polskiej współpracy roz-
wojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
RP, którego operatorem jest Fundacja Solidar-
ności Międzynarodowej. 

Wika Kowalska

jeden z  elementów integracji całej Mołdawii 
z Europą. Ważne, by wasze inwestycje i stan-
dardy przenieść do nas, by przybliżyć nas 
standardom Unii Europejskiej. Mam nadzieję, 
że porozumienia takie jak dzisiejsze podpisa-
ne zostaną także z  innymi miejscowościami 
Mołdawii. Dziękujemy wam za waszą pomoc 
dla Republiki Mołdawii. 

/wypowiedź Anatolie’a  Zolotcova - Mi-
nistra Rozwoju Regionalnego Republiki 
Mołdawii dla TK „Echo Pyzdr”, Malaiesti 
26.04.2014/

„To bardzo ważny moment, ze zostało pod-
pisane porozumienie między primariją Mala-
iesti a polską gminą. To dla nas bardzo ważny 
moment, bo dzięki takim inicjatywom bę-
dziemy mogli przyciągać inwestorów z Polski. 
W  sali, gdzie miało miejsce spotkanie, więk-
szość na widowni stanowiły kobiety i  dzieci. 
Mężczyźni wyjechali niestety „za chlebem” 
do Włoch, Hiszpanii, Rosji dlatego, że tutaj 
nie ma miejsc pracy. Wasze polskie przed-
stawicielstwo inwestowało już w  tej okolicy 
w  zakresie przetwórstwa mleka, owoców 
i  warzyw. Pomoc tę od razu widać. Z  pew-
nością inne wsie chciałyby takiej pomocy. To 

Mascauti 

Mitoc

Malaesti

Blizanów

Iurie Bodrug

Anatolie Zolotcov Akt zawarcia partnerstwa miast: Kalisz
i Orhea, 2014

Mołdawscy i polscy przedstawiciele samorządów  i NGO z ambasadorem Republiki
Mołdawii Iuri’em Bodrug’iem (drugi od lewej), seminarium Kalisz 2014

Podpisanie umowy partnerskiej między mia-
stami Causeni i Nowe Skalmierzyce, 2014

Spotkanie w Mascauti, kwiecień 2014

Akt zawarcia partnerstwa:
Oxentea-Lisków, 2014
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Wywiad z Vitalie Colun’em, 
burmistrzem miasta Orhei

dzielnie podejmować decyzje jak rozwijać 
swoją gminę czy powiat w każdym niemal 
zakresie. U nas wprawdzie jest zapis praw-
ny o decentralizacji, o samorządzie, ale nie 
mamy jeszcze takich standardów, które 
by mówiły, że został on wdrożony w  całej 
Mołdawii. Także ważne dla nas jest wasze 
doświadczenie w rozwijaniu infrastruktury, 
dlatego że po upadku ZSSR wy sami rozwi-
jaliście kraj bez udziału środków z Unii Eu-
ropejskiej, ale już w kierunku unijnych stan-
dardów. Drogę tę przechodziliście przez 
14 lat do momentu wejścia do struktur UE. 
Ten okres doświadczeń jest dla nas bardzo 
ważny.

W.K.: - Jakie priorytety rozwojowe ma 
mer miasta Orhei?

V.C.: - Po pierwsze projekty infrastruk-
turalne jak oświetlenie, kanalizacja, wo-
dociągi, drogi, chodniki, wszystko to, co 
najważniejsze dla każdego miasta. Od swo-
ich priorytetów nie chcę oddzielać progra-
mów socjalnych. Jak widziałem na Państwa 
prezentacjach chciałbym także zapewnić 
możliwość rekreacji mieszkańcom Orhei 
i  zachęcić ich do współpracy, byśmy nie-
które sprawy mogli rozwiązywać wspólnie, 
w partnerstwie. Przez te 24 lata, jakie mamy 
po okresie sowieckim, bardzo rozwinął się 
indywidualizm. Każdy człowiek zamyka się 
w swoim domu i nie zwraca uwagi na to, co 
dzieje się tuż obok, choćby u sąsiada. To, co 
u nas było społeczne zamieniło się na indy-
widualne> Ludzie nie chcą być aktywni dla 
tego, by rozwijać coś wspólnego, wspólne 
dobro. Było by naprawdę dobrze mieć takie 
programy, dzięki którym ludzie byliby ak-
tywni dla rozwoju wspólnego społecznego 
dobra. To powinniśmy rozwijać, bo to stra-
ciliśmy przez ostatnie 24 lata.

W.K.: - A  jaką widzi pan role dla mło-

dzieży. Wszyscy mówi, że to najcenniej-
sze dobro społeczne…

V.C.: - W  tej przestrzeni społecznej 
z ostatnich 24 lat po okresie sowieckim są 
tacy, którzy urodzili się jeszcze w sowieckim 
sojuzie, sa tacy, którzy pracowali w ZSRR, są 
tacy, którzy urodzili się w  naprawdę trud-
nym okresie stagnacji lat 90.tych i  są tacy, 
którzy urodzili się w  latach po 2000 roku 
i  mają zupełnie inne spojrzenie. Ważnym 
zadaniem dla nas jest zjednać te wszystkie 
pokolenia, ponieważ każde z nich ma swoje 
osobliwe doświadczenie, także w motywa-
cji pracy dla dobra wspólnego. To spoiwo 
społeczne może mieć bardzo duże znacze-
nie dla rozwoju naszej młodzieży. To, co naj-
gorsze dla nas obecnie, to fakt, że młodzież 
wyjeżdża z  Mołdawii w  poszukiwaniu lep-
szego życia. Trzeba zrobić wszystko, by mia-
ła dobrą alternatywę życia u siebie w kraju 
ojczystym. Dlatego tak ważne byłyby pro-
gramy, które angażują młodzież w  sprawy 
społeczne.

W.K.: - Czy program stypendialny, któ-
ry omawialiśmy przy okazji prezentacji 
polskich ekspertów jest dla was atrak-
cyjny?

V.C.: - Tak, to bardzo ciekawa idea, po-
nieważ pokazuje, że można motywować 
zdolną młodzież, która ma bardzo trudne 
warunki materialne. Dla nich mieć stypen-
dium na naukę w uniwersytecie, czy dobrej 
szkole średniej to skuteczne wsparcie , a do-
datkowo inwestycja zwraca się, ponieważ 
angażuje tę młodzież do pracy społecznej 
w  swoim lokalnym środowisku. Dla spo-
łeczności lokalnej to bardzo dobry rezultat, 
podobnie jak doświadczenie, by szkoły od-
dawać stowarzyszeniom, które samodziel-
nie dbają o  ich rozwój. Te doświadczenia 
chcielibyśmy przejąć i wdrożyć w Mołdawii.

Wywiad z Ion’em Stefirta,
merem rejonu Orhei

doświadczeń w pracach wspólnych z NGO, 
ale następuje rozwój także w tej sferze. Jest 
u nas partnerstwo publiczno-prywatne an-
gażujące pieniądze prywatne i państwowe. 
Na tej osnowie chcemy rozwinąć infrastruk-
turę, projekty rozwijające naszą gospodar-
kę, stworzyć miejsca pracy.

W.K.:- Jeśli chodzi o  wasze perspek-
tywy, nadzieje na przyszłość, co jest dla 
was teraz ważne i  jaką rolę widzicie dla 
młodzieży w tym procesie zmian Mołda-
wii?

I.S.:- Teraz zajmujemy się bardzo inten-
sywnie rozwojem infrastruktury, ponieważ 
uważamy że to musi być pierwszy krok, 
dzięki któremu rozwinie się gospodarka, 
bo najważniejsze by powstały nowe miej-
sca pracy. Chcemy zatrzymać emigrują-
cych, stworzyć im warunki, by mogli oni 
razem ze swoimi rodzinami tutaj zarabiać 
i  żyć. To ma ogromny wpływa na rozwój 
kraju. Bardzo interesuje nas rynek zbytu. 
My jako kraj rolniczy mamy terenów rol-
nych nieco więcej niż kraje od nas większe. 
Musimy szukać nowych rynków zbytu za 

granicą. Mamy nadzieję, że będzie miejsce 
dla naszych produktów na rynku europej-
skim. Jeśli 4 miliony Mołdawian będzie 
pracować, to damy radę podtrzymać nasz 
rynek i  wejść na europejski rynek z  naszą 
produkcją. Na pewno na początku będzie 
trudno, ponieważ jakość będzie musiała 
być na pierwszym miejscu. (…) Nie wie-
my jak kształtować się będzie rynek win-
ny, ponieważ dotąd naszym rynkiem była 
Rosja. Teraz rynek ten straciliśmy. Z  jednej 
strony dobrze, że go straciliśmy, ponieważ 
chcąc sprzedawać na europejskim rynku 
będziemy musieli podnieść jakość, jednak 
nie wiemy jakie kwoty otrzymamy. Do Rosji 
mogliśmy sprzedawać wszystko, co produ-
kowaliśmy. W  tej chwili nie produkujemy 
tak dużo jak wcześniej, ale teraz koniecz-
ne są nowe gatunki, jakość, opakowania, 
wszystko to czego potrzebujemy, by zna-
leźć się na europejskim rynku, byśmy mogli 
konkurować z  producentami, którzy funk-
cjonują tam od setek lat. Będzie trudno, ale 
jesteśmy optymistami. Bez optymizmu nie 
moglibyśmy żyć.

Wika Kowalska: - Jaka jest Pana ocena 
sytuacji w  Mołdawii. Czy Mołdawianie 
czują się bezpiecznie?

V.C.: - Myślę, że ludzie zrozumieli sytuację 
geopolityczną po wydarzeniach jakie mają 
miejsce w  Ukrainie. Są bardziej zdecydo-
wani, by zbliżyć się do Europy. Zobaczyli, 
że np. Rosja zapragnęła Krymu i  zajęła go 
i że my możemy mieć to samo z Naddnie-
strzem. Obywatele poczuli to zagrożenie 
w  bezpośredniej bliskości i  bliżsi są war-
tościom europejskim. Nie sądzę, by u  nas 
stało się to samo co na Ukrainie. Nasi ludzie 
są nieco spokojniejsi. Unia Europejska obie-
cała nam podpisanie umowy stowarzysze-
niowej w  końcu czerwca 2014 i  granice 
Unii będą otwarte dla Mołdawii. Dla nas to 
bardzo dobry motyw, by czuć się bardziej 
ufnym, że granicą Unii Europejskiej będzie 
w przyszłości Mołdawia.

W.K.: - Co jest waszą strategią na po-
czątek?

V.C.: - Pierwsze to podniesienie standar-
dów we wszelkich możliwych kierunkach 
,tj. w  wykształceniu, medycynie, budow-
nictwie, w programach socjalnych itd. One 
wszystkie muszą być dostosowane do po-
ziomu wymaganego przez Unię Europej-
ską. W  tej chwili jakość naszych standar-
dów tkwi mocno w standardach ZSRR z lat 
70.tych. Trzeba to urealnić. Nie przyjdą Po-
lacy, Francuzi czy Niemcy, by to za nas zro-
bić. Musimy wdrożyć je sami, dzięki czemu 
podniesie się poziom naszego życia.

W.K.: - Co z doświadczeń polskich uwa-
ża Pan za ważne dla Mołdawii?

V.C.: - Najważniejsze jest doświadczenie 
decentralizacji. Lokalne władze w  Polsce 
stały się na tyle autonomiczne, że mogą 
same podejmować decyzje finansowe czy 
normatywne. Władza lokalna może samo-

Wiesława Kowalska:- Jak widzi pan 
perspektywę rozwoju Mołdawii w  kon-
tekście UE?

Ion Stefirta:- po 28 kwietnia będzie u nas 
ruch bezwizowy. Już do tego momentu 
nasi obywatele mieli kontakty, prowadzili 
przedsięwzięcia z  krajami UE, ale nie były 
ona tak otwarte. Wielu Mołdawian miało 
problemy, by odwiedzić kraje europejskie. 
Teraz będzie to łatwiejsze. Ten sukces cieszy 
wszystkich mieszkańców naszego kraju. 
Mamy nadzieję, że współpraca z  innymi 
krajami stworzy silniejsze więzi, będziemy 
uczyć się jak kraje te przeszły przez podej-
mowane reformy, ponieważ my także sto-
imy teraz przed reformami nie tylko w rol-
nictwie, ale także w innych sferach rozwoju 
naszego kraju.

W.K.:- A w tym konkretnym przypadku 
czego oczekuje rejon Orhei od swojego 
polskiego partnera jakim jest Starostwo 
Kaliskie?

I.S.:- Najważniejsze dla nas jest wasze 
doświadczenie transformacyjne, jak nale-
ży przechodzić przez reformy. Oczywiście 
chcielibyśmy w naszym rejonie zrealizować 
inwestycję z pomocą europejską. Sądzimy, 
że wy Polacy możecie nam pomóc w  tym 
zakresie. W naszym kraju potrzeba projek-
tów, które są realizowane obecnie u  was 
dlatego, że Mołdawia ma zużytą infrastruk-
turę i  bardzo potrzebuje środków na wo-
dociągi, drogi, gazyfikację, elektryfikację. 
Sądzimy, że jeśli te zagadnienia przerobimy 
wspólnie z  wami, z  krajami Europy które 
przeszły już doświadczenie transformacji , 
to rezultaty będą bardzo dobre.

W.K.:-Jakie problemy uważa pan jako 
mer rejonu za priorytetowe?

I.S.:- My do tej chwili nie znamy waszych 
możliwości udzielenia nam pomocy, ale 
mamy nadzieję, że pomożecie nam rozwi-
nąć lokalną infrastrukturę. 

W.K.:- A jeśli chodzi o stronę mentalną 
mołdawskiego społeczeństwa. Czy uwa-
ża pan, że Mołdawia jest krajem bez-
piecznym i stabilnym. Jakie są nastroje?

I.S.:- Reformy u  nas trudno zrealizować, 
ponieważ byliśmy związani ze ZSRR i  dla 
niektórych trudne do wyobrażenia jest jak 
będzie dalej, gdy będziemy w Europie. Sta-
ramy się wyjaśniać wszystkim, że zbliżenie 
z Europą to dobry krok, dzięki któremu roz-
wój naszego kraju będzie szybszy i  lepszy 
nie tylko w  sferze socjalnej, ale też w  go-
spodarce.

W.K.:- A  jak widzi pan współpracę 
z  NGO i  rolę NGO w  rozwoju lokalnym 
i w rozwoju kraju?

I.S.:- U  nas robimy w  tym kierunku do-
piero pierwsze kroki. Na razie nie mamy 
doświadczeń współpracy z  organizacjami 
pozarządowymi, nie mamy też bogatych 

Vitalie Colun podczas spotkania w Orhei Od lewej: Wika Kowalska i Ion Stefirta

Wnętrze cerkwi

Monastyr w Starej Orhei
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pejską, ponieważ rozwój Republiki Mołda-
wii zależy od Europy. 

W.K.: - Jakie są pana możliwości jako 
niezależnego kandydata, większe czy 
mniejsze od tych, którzy reprezentują 
partie polityczne?

G.R.: - Nie chcę się chwalić, ale w wy-
borach wygram. W poprzedniej kadencji 
pierwszy rok musiałem poświęcić na za-
poznanie się z nowym rodzajem pracy, 
czyli z zarządzaniem miastem. Teraz trudno 
będzie podważyć moją pozycję. Prawda 
jest taka, że z czasem partie składają jakieś 
propozycje znanym niezależnym samorzą-
dowcom. Chcieliśmy założyć jako niezależ-
ni własną partię, ale to się nie powiodło. Na 
poziomie lokalnym ludzie nie chcą głoso-
wać na partie, ale na człowieka, na dobre-
go gospodarza, organizatora, który może 
zrobić coś dobrego dla miasta. Ja nigdy w 
życiu nie byłem w żadnej partii. 

W.K.: - A czy samorządy mołdawskie 
współtworzą jakieś stowarzyszenie?

G.R.: - Jest u nas bardzo silna organizacja 
primarów. Działamy bardzo aktywnie. Byli-
śmy na wizytach studyjnych we Francji, w 
Brukseli. Spotykamy się co miesiąc w Kiszy-
niowie, pracujemy.

W.K.: - Jakie są Pana priorytety w pracy 
samorządowej?

G.R.: - Przebudować miasto zaczynając 
od wodociągów, kanalizacji, oświetlenia, 
dróg. Pierwszy priorytet to zorganizować 
dobre warunki dla życia mieszkańców.

W.K.: - A jak wygląda uczestnictwo 
mieszkańców w tych działaniach?

G.R.: - Proszę zrozumieć, że jeszcze nie 
wszyscy nasi mieszkańcy odczuwają, że je-
steśmy w Europie. Wielu z nich myśli jeszcze 

nio około 100 dolarów miesięcznie, za co 
trudno wyżyć. Dlatego mogą oni pomóc 
swoimi rękoma pracując przy projekcie fi-
zycznie, ale nie mogą dołożyć pieniędzy. 
My wychodzimy wtedy do nich, zachęcamy 
ich pracując z nimi razem. Ja też pracuję fi-
zycznie na ulicy, by zachęcić do współpra-
cy. Moi pracownicy pukają do domów na 
ulicy i mówią: „chodźcie, zrobimy porządek 
razem”. To moje pierwsze cztery lata w sa-
morządzie, chcę pokazać, że możemy osią-
gnąć razem wiele. Bywa też i tak, że nagle 
połowa budżetu zostaje mi obcięta. No cóż, 
to nie piękne, ale milczę, po prostu pracuję 
dalej. Teraz zaproponowano mi rekompen-
satę za to, że zabrano mi pieniądze z powro-
tem do budżetu, ale nie mogę zapłacić np. 
przedszkolom. No ale cóż jakoś dopniemy 
budżet tego roku licząc na to, że następny 
będzie już normalny. Trzeba powiedzieć, że 

Wywiad z Valeriu Rusu,
wójtem gminy Oxentea

Wiesława Kowalska: - Wy próbujecie 
budować wszystko od początku, oddol-
nie. Czy w  Naddniestrzu też jest takie 
podejście?

V.R.: - Nie, oni nie mogą. U  nich jest ro-
syjskie KGB i  oni nie mogą otwarcie robić 
tego co my. Oni popierają nasz kierunek, 
ale nie mogą mówić tego publicznie. Kto 
tylko ujawni swoje poglądy, otrzymuje 
ostrzeżenie lub biorą go do więzienia. Ro-
sjanie chcieli wstawić swoich ludzi w naszą 
społeczność, żeby podnieść napięcie. Gdy 
zginął nasz człowiek na moście zastrzelony 
na przejściu granicznym, ja z mieszkańcami 
naszej wsi poszliśmy do nich wykrzyczeć 
im, że są wandalami, okupantami. Byłem 
po tamtej stronie jak persona non grata. 

Aresztowali czterech młodych ludzi z  mo-
ich stron. Wyciągnąłem ich. Oni chcieli 20 
000 Euro od nich za uwolnienie. Walczyłem 
o  nich, poszedłem do ambasady Niemiec, 
do ambasady Ameryki, Rosji, Ukrainy. Wy-
ciągnąłem ich bez pieniędzy. W  końcu mi 
powiedzieli: „My ciebie złapiemy i  aresztu-
jemy”.

W.K.: - Czy jesteś dumny ze swojej po-
stawy?

V.R.: - Ja walczę, walczę za demokrację, 
za połączenie obu brzegów, za to, by nie 
było tu separatystów, tylko by była jedna 
Mołdawia. Chciałem wam podziękować, że 
daliście się przekonać, by do nas przyjechać 
mimo, że nie było to częścią programu tej 
wizyty. Wspólnie przeszliśmy przez naszą 

wieś, porozmawialiśmy z  mieszkańcami. 
To pierwszy bardzo ważny krok. Ja mówi-
łem im, że to nasi przyjaciele, że będziemy 
współpracować, że będą oni u  nas częsty-
mi gośćmi. Będziemy pracować w partner-
stwie Oxentea – Lisków /w Kaliskiem/. Dzię-
kujemy wam za to, że daliście pomost po 
to, byśmy mogli po nim przejść. Jesteście 
pierwszymi posłami pokoju i dobra. Polska 
strzeliła w „10”. Myślę, że z dobroci polskie-
go narodu i  naszego narodu powstanie 
możliwość, byśmy się rozwijali nie patrząc 
na to, że my przechodzimy przez bardzo 
ciężki czas. Najważniejsza rzecz tego czasu 
to fakt, że my Mołdawianie oderwaliśmy się 
od imperium. To samo w  sobie postępek 

Wywiad z Grigor’em Repesciuc’em, 
burmistrzem miasta Causeni,
niezależnym kandydatem w wyborach samorządowych

Valeriu Rusu: - Mołdawianie, to specyficz-
ny naród, „trudolubivyi”, to znaczy uniwersal-
ny, nie boi się żadnej pracy, np. taki murarz 
nie tylko stawia dom, ale też zbuduje piec, 
wyłoży płytki, zainstaluje elektrykę. Wszystko 
w jednym człowieku…

My jesteśmy położeni w strefie tzw. konflik-
tu, w Naddniestrzu, i kiedy spotykamy tych 
separatystów, to oni mówią nam, że oni nie 
wyłączają oświetlenia wsi, bo prąd mają bez-
płatny, a nas na to nie stać, my musimy wyłą-
czać oświetlenie np. o 1.00 w nocy. Oni wte-
dy mówią: „o jak wy żyjecie, nie stać was na 
oświetlenie, żyjecie w ciemnocie”, ja im wtedy 
odpowiadam: „to nic takiego, my podźwi-
gniemy się i będziemy jeszcze was oświetlać z 
naszej strony”. Między nami taka konkurencja 
jest...

u nas problemem jest duża korupcja, np. 
mówią, że ja na ciebie głosowałem, byś był 
primarem, więc ty winien mi jesteś jakąś 
wdzięczność. 

Ludzie nie pokazują swoich należności 
podatkowych, bo wiadomo, że pracują czę-
sto w szarej strefie. Zachęcamy ludzi, by re-
jestrowali swoją działalność.

W.K.: - A w czym my Polacy możemy 
Wam pomóc?

R.G.: - Nasz pierwszy problem to oświe-
tlenie miasta. Jest u nas jakieś 6-7 kilome-
trów ulic, gdzie jest po prostu strasznie 
ciemno. Kiedyś było tam oświetlenie, ale 
zostało rozebrane. Drugi problem, to jeśli 
byłaby możliwość wspólnego projektu na 
kanalizację, a także na drogi które nie mają 
żadnej nawierzchni. Jest tez potrzeba pro-
jektu na przedszkola, by pilnie wymienić 
zużyte okna. Niezależnie od wszystkiego 

naszym pierwszym działaniem będzie po-
stument poświęcony postaci naszego króla 
Stefana Calmare. W naszym mieście nie ma 
on żadnego pomnika i to trzeba zmienić. 
Mamy możliwość postawić go na dużym 
placu. Chcielibyśmy zbudować pomnik na 
dzień święta niepodległości 31 sierpnia. To 
byłby początek dla alei ludzi wybitnych po-
chodzących z naszego miasta. Jest ich wie-
lu, a nikt dziś o nich nic nie wie, nie pamięta. 
Jest to praca rozpisana na wiele lat do przo-
du. Są problemy, dla których rozwiązania 
próbuję znaleźć wspólny język z innymi. 
Często odczucie jest takie, że jeśli ty nie je-
steś z nami, to znaczy, że jesteś przeciwko 
nam. Tak nie powinno być, bo nie ma wtedy 
merytorycznej dyskusji. Staram się każde-
mu coś zaoferować, każdemu coś pomóc; 
jeśli nie mogę inaczej, to chociaż wysłuchać 
problem, tak po ludzku…

mentalnością ZSRR i oczekuje, że primar 
powinien wszystko zrobić sam. Ja nato-
miast uważam, że ja sam nie powinienem 
wszystkiego realizować, tylko pomagać w 
organizacji. Na szczęście większość miesz-
kańców mnie rozumie…, biorą udział w 
projektach, uczestniczą w nich finansowo, 
jak np. przy oświetleniu ulic, czy kanalizacji. 
Mołdawia jest biedna. Wielu zarabia śred-

Wiesława Kowalska: - Chciałabym za-
pytać o tę „niezależność”. Ilu jest nieza-
leżnych kandydatów w wyborach samo-
rządowych w Mołdawii?

Grigore Repesciuc: - Z naszych 27 rejo-
nów jest po jednym z miasta i maksymalnie 
po dwóch z wiosek, bardzo mało. 

W.K.: - Jak duże jest miasto Causeni?
G.R.: - Miasto liczy teoretycznie 20 tyś. 

mieszkańców, ale migracja jest teraz 
ogromna. Jest ułatwiona przez zniesienie 
wiz. Z jednej strony to może lepiej, bo kto 
chce wyjechać lub wrócić nie ma problemu. 
Realnie jest nas około 17 tyś. W listopadzie 
u nas wybory, wszyscy biegają za rezulta-
tem, wszyscy chcą wygrać, wszyscy chcą 
być u władzy. Ja uważam, że powinniśmy za 
wszelką cenę być zintegrowani z Unią Euro-

Grigor Repesciuc podczas spotkania
w Causeni

Krajobraz mołdawski

Okoloce Dniestru w Mołdawii środkowej

Valeriu Rusu podczas pobytu w Polsce
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Wywiad z Veacheslav’em Tiron’em, 
przedsiębiorcą

Wiesława Kowalska: - Od 5 dni rozma-
wiamy z przedstawicielami samorządów 
mołdawskich, którzy deklarują chęć by-
cia w  Unii Europejskiej. Co myśli przed-
stawiciel początkującego biznesu, mło-
dy niezwiązany z polityką Mołdawianin?

Veacheslav Tiron: - Myślę, że są tego 
plusy i minusy, ale by znać odpowiedź sta-
tystyczną Mołdawian należy spytać ludzi 
pracujących, biznesmenów, dlatego że ad-
ministracja płaci za to, by urzędnicy robili 
agitację partii, która jest u  władzy. A  jeśli 
spytać mieszkańców, to będzie inna opinia. 
Możliwe, ze około 60% chce wstąpić w unię 
z Rosją, a tylko 40% z Europą.

W.K.: - Skąd znane są Ci takie dane?
V.T.: - To zrobiła amerykańska organizacja 

społeczna. Było to w telewizji.
W.K.: - A co znaczy twoje sformułowa-

nie, że „władza płaci za opinię”?
V.T.: - To znaczy, że wszyscy nasi merowie, 

starostowie, wszyscy oni byli wybrani nie 
oddolnie jak u was, ale zostali osadzeni na 
stanowiskach przez wyższych urzędników, 
a wyżsi urzędnicy mają swoje interesy. Każ-
dy odnosi się do jednej czy drugiej partii 
rządzącej i dlatego, co oni każą im mówić, 
to mówią.

W.K.: - Realizowaliśmy także spotka-
nia z  radnymi we wsiach Mołdawii. Byli 
oni bardzo zainteresowani jak jest w za-
chodniej Europie, jak żyją ludzie w  Pol-
sce, jakie doświadczenia mają Polacy ze 

związków z  Unią Europejską. Jaka jest 
twoja ocena, czy to źle, że oni chcą do 
Europy, nawet jeśli jest ich tylko 40%?

V.T.: - Nie sądzę żeby to było źle, to do-
brze. Po prostu bardzo trudno jest zmie-
nić mentalność. Żeby coś zmienić trzeba 
pracować z  ludźmi, a nie tylko z organami 
wyższej administracji. Oni jeżdżą w delega-
cje po Europie, oni widzą jak pracują tam 

ludzie i jak żyją, a zwykła społeczność nicze-
go nie widzi... i po pierwsze ludzie bardzo 
się boją, że gdy wejdziemy w  Europę, to 
podniosą się ceny, a zarobki nie. Ceny pod-
niosą się od razu, a o pensjach nikt nie wie 
za ile lat mogłyby się podnieść czy za rok, 
czy za dwa, czy może za 10 lat. A odczucie 
jest, że już ceny lekko idą w górę.

Wyborne wina

Wygrzane słońcem winogrona

heroiczny. Podjęliśmy drogę przejścia ku 
Europie, ku demokracji i bardzo potrzebu-
jemy wsparcia. Pomożecie nam, a my bar-
dzo szybko zaczniemy pomagać innym. 

Opowiedziałem wam nasz wybór, naszą 
ścieżkę ku demokracji. Bardzo się cieszę, 
że troszkę poczuliście nas, nasz byt, naszą 
dumę, nasze tradycje i  że nas przyjęliście 
i  zrozumieliście. Jesteśmy tacy jacy jeste-
śmy i chcemy zmieniać się na lepsze

W.K.: - My z  wami, my także chcemy 
zmieniać się na lepsze...

V.R. Wy zrobiliście dziś, poprzez uczest-
nictwo w  naszym paschalnym święcie, 
dużą politykę. Każdy z mieszkańców wracał 
dziś do domu z  wrażeniami ze spotkania 
z wami. 

W.K.: U  nas jest takie powiedzenie 
gdzie jest najtańsza i  najdroższa woda. 
Najdroższa woda jest w kiełbasie i mię-
sie, a  najtańsza w  przemówieniach po-
lityków. Zapraszamy was do nas, po-
patrzycie co u nas jest i popatrzymy, co 
możemy zrobić razem.

V.R.: - Politycy zawsze podlewają wodą, 
ale my staramy się być mądrymi ludźmi 
i  rozróżnić kto mniej wody dolewa, a  kto 
więcej… Staramy się uwalniać od polity-
ków którzy leją wodę. str. 10

Święto paschalne na cmentarzu w Oxentei

Od lewej: Valeriu Rusu i Sławomir Musioł

Od lewej: Veacheslav Tiron, Rusłan (wolontariusz), Wika Kowalska

Dyrektor domu kultury w Oxentei prezentuje dawne instrumenty

Step

Wójtowie gmin Rzgów i Malaiesti przygotowują narodowe potrawy Mołdawii i Polski, 
Rzgów 2014
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W.K.: - Pracujesz w  biznesie. Co dla 
ludzi biznesu może przyjść z Europu do-
brego, a co złego?

V.T.: - To co u nas jest złe to bardzo wie-
le błędów w  prawodawstwie, niejasnych 
przepisów. W Europie jest inaczej. Jeśli po-
siadasz dobrego prawnika i  księgowego, 
to możesz spokojnie pracować, a  u  nas 
możesz mieć najlepszego prawnika i  naj-
lepszego księgowego, ale jeśli nie masz do-
brych znajomych, to nie wiesz co może ci 
przynieść kolejny dzień.

W.K.: - Mołdawia znana jest w Europie 
jako kraj jeden z  najbiedniejszych. Ja 
jeżdżę tu od 5 lat i widzę ogromne zmia-
ny. Mołdawia jest pełna życia i kreatyw-
ności ludzi pracujących ciężko dla zmia-
ny. Powiedz, jeśli ktoś ze świata chciałby 
pomóc Mołdawii, to co uważasz za naj-
ważniejsze dla biznesu, samorządu i or-
ganizacji społecznych?

V.T.: - Jeśli chodzi o biznes to tylko part-
nerstwa i  współpraca na lokalnym pozio-
mie, by firmy były silniejsze, mogły tworzyć 
miejsca pracy i uczyć się eksportować. Lo-
kalnie u nas rynek konsumencki jest słaby 
i dlatego tak ważny jest eksport, by pomna-
żać dochody przedsiębiorców dających 
miejsca pracy. Jeśli chodzi o NPO uważam, 
że należy pracować przede wszystkim z or-
ganizacjami na prowincji, by zmienić ich 
myślenie i  dać nowe umiejętności pracy. 
To wymaga pieniędzy, ale trzeba zaczynać 
od szkół, by nadać młodzieży nową kulturę 
myślenia i nowe pryncypia.

W.K.: - Co jest esencją problemu?
V.T.: - Problemem jest brak zajęć, brak 

wielu rzeczy i pomieszczeń. Jeśli jest miej-
sce na grę w piłkę, to nie ma piłek do gry. 
Jeśli jest pianino, nie ma nauczyciela gry na 
nim, jeśli są przysłowiowe piłki do gry, to 
nie ma pomieszczeń na ćwiczenia.

W.K.:- Wspominałeś o  zmianie men-
talności. Co jest nie tak z tą mołdawską 

mentalnością?
V.T.: - Problemem jest to, że dzieci my-

ślą tak, jak myślą ich rodzice, a  ich rodzice 
myślą tak jak ich wyuczyli w  komunizmie 
i tak jak przywykli żyć, gdzie ze wszystkim 
jest ciężko, wszystko jest trudno osiągalne, 
że najlepiej wyjechać za granicę, że nale-
ży pracować rękoma, by coś wypracować 
. A to nie jest tak. Trzeba zawsze pracować 
głową. A tego nie uczą w szkołach i nigdzie 
indziej. Inaczej jest już choćby w Rumunii. 
Tam w  telewizji są kanały, które pokazują 
inne wzorce, które kultywują kulturę, bo 
wszystko zaczyna się od idei. U nas odczu-
wa się wojnę, że tego w telewizji nie będzie, 
bo rosyjskie, tego nie będzie bo rumuńskie. 
W rezultacie nie mamy ni tego ni tamtego.

W.K.: - Jesteś patriotą?
V.T.: - Tak, i będę zawsze. Gdy Rumuni py-

tają mnie kim jestem, odpowiadam im, że 
jestem Dakiem.

W.K.: - Po tym co stało się ostatnio na 
Krymie i  w  Ukrainie dla wielu Polaków 
najbardziej niebezpiecznym sąsiadem 
wydaje się Rosja. Nasza historia była 
bardzo trudna włączając okres ponad 
120 lat, gdy Polski w  ogóle nie było na 
mapie świata, a  Rosja była jednym z  jej 
zaborców. A co myślą Mołdawianie?

V.T.: - W historii Mołdawii był okres ponad 
100 lat, gdy Mołdawię w I. wieku zajęli Rzy-
mianie i  mimo to Mołdawianie jeżdżą do 
Włoch…(śmiech). Niektórzy jadą tam, czują 
się tam dobrze i wielu pozostaje. Niektórzy 
żartują, że trzeba było, by Rzymianie nigdy 
nie odchodzili, bylibyśmy ich kolonią i było 
by nam o wiele lepiej. Inni z kolei żartują tak 
o Niemcach, że gdyby wygrali wojnę, wszy-
scy mówili by dziś po niemiecku i  żyli jak 
Niemcy. Jednak takie warianty historycz-
ne niczego nie gwarantowałyby, przede 
wszystkim tego, czy jeszcze byśmy żyli, 
jakie mielibyśmy prawa. Trzeba budować 
swoją ścieżkę życia.

Wspomnienia świadka historii i aktywnego obywatela…
Od monopolu władzy do partnerstwa

początkowo na stanowisko przewodniczą-
cego organizacji Solidarność Rolników In-
dywidualnych, a  następnie w  pierwszych 
wyborach samorządowych, na stanowi-
sko burmistrza Pyzdr. Pełniąc tę funkcję 
starałem się wspierać wszelkie oddolne 
inicjatywy. Był to okres popularności dla 
komitetów wodociągowych i  telekomuni-
kacyjnych, które jednoczyły mieszkańców 
do rozwiązywania problemów braku do-
brej wody i  łączności (jeszcze w  z  począt-
kiem lat 90.tych mój telefon domowy miał 
numer dwucyfrowy 50!). Rolą samorządów 
w tych inicjatywach była pomoc organiza-
cyjna, prawna i  finansowa. Społeczeństwo 
Mołdawii jest obecnie na podobnym etapie 

samoorganizacji. Dzięki partnerskiej współ-
pracy mieszkańców z  samorządem stan 
infrastruktury wodociągowej i telekomuni-
kacyjnej uległ ogromnej poprawie w czte-
ry lata trwania kadencji. Komitety te były 
jednak strukturą nietrwałą, która po zreali-
zowaniu konkretnych zadań rozwiązywała 
się, a jej członkowie przestawali być aktyw-
ni. W tym czasie w wielu gminach powstały 
też lokalne gazety skupiające w redakcjach 
najbardziej aktywnych i bezinteresownych 
mieszkańców. W  Pyzdrach wychodziła ga-
zeta „Echo Pyzdr”, której redaktorem była 
Wika Kowalska.

Po zakończeniu I. kadencji nie kandy-
dowałem ponownie, ponieważ bardziej 

SŁABE STRONY PARTNERSTW MOCNE STRONY PARTNERSTW

•	 Niewielka	liczba	organizacji	NGOs	mają-
cych potencjał kadrowy i finansowy, któ-
ry umożliwia sprawne działania w part-
nerstwie

•	 Uzależnienie	 NGOs	 od	 samorządu	 po-
przez finansowanie

•	 Większa	kreatywność	i skuteczność	dzia-
łania

•	 Niższe	koszty	działań
•	 Wzrost	aktywności	oddolnej
•	 Wzrost	poczucia	wpływu	na	zmiany
•	 Wzrost	 zaufania	 i  szacunku	 partnerów	

wobec siebie

ZAGROŻENIA SZANSE

•	 Brak	 przepisów	 uniemożliwiających	 sa-
morządom tworzenie pozornych orga-
nizacji partnerskich

•	 Brak	przepisów	wspierających	wymianę	
elit w samorządach co sprzyja monopo-
lizacji władzy

•	 Szkodliwe	 przepisy	 umożliwiające	 nie-
licznym NGOs przejmowanie większości 
środków z  odpisu 1% od podatku do-
chodowego, co powoduje że większość 
organizacji nie ma źródeł utrzymania

•	 Niewystarczająca	liczba	niezależnych	in-
stytucji wspierających NGOs

•	 Zmiany	polityczne	umożliwiające	wpro-
wadzenie przepisów wspierających 
NGOs

•	 Polityka	 UE	 wymuszająca	 rozwój	 part-
nerstw poprzez dotacje na działania re-
alizowane w ramach tych partnerstw

•	 Zmiana	postrzegania	NGOs	przez	społe-
czeństwo

Analiza SWOT
dla partnerstw trójsektorowych w Polsce
według Przemka Kowalskiego

odpowiadało mi połączenie pracy zawodo-
wej sadownika z  działalnością społeczną. 
Wspólnie z żoną i kilkoma innymi osobami 
stworzyliśmy nieformalną grupę, która or-
ganizowała m.in. polsko-ukraińskie plenery 
artystyczne w  Pyzdrach. Szybko okazało 
się, że działając nieformalnie nie możemy 
liczyć na wsparcie instytucji, a  nawet pyz-
drski samorząd stwarzał problemy z  uży-
czeniem pomieszczeń dla potrzeb pleneru. 
Zebraliśmy więc 20 osób i w roku 1996 za-
rejestrowaliśmy stowarzyszenie o  nazwie: 
„Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr”. Or-
ganizacja była traktowana przez lokalną 
władzę jako konkurencja i nie otrzymywała 
żadnego wsparcia. Szybko trzeba było na-
uczyć się pisać wnioski o  granty do insty-
tucji zewnętrznych jak Fundacja Sorosza, 
Ministerstwo Kultury, Ambasada Kana-
dy, Narodowy Bank Polski i  inne. Wysiłek 
warto było podjąć, ponieważ w  rezultacie 
staliśmy się niezależni od lokalnej władzy, 
często pozyskiwaliśmy granty, a więc duże 
pieniądze dla naszej społeczności lokalnej 
zyskując szacunek i zaufanie mieszkańców. 
Mając oparcie w mieszkańcach staliśmy się 
silnym i  atrakcyjnym partnerem dla wła-
dzy lokalnej, która zaczęła z  nami współ-
pracować. Wspólnie utworzyliśmy nową 
trójpartnerską organizację, która w oparciu 
o  dziedzictwo kulturowe buduje poten-
cjał turystyczny obszaru. W  tej organizacji 
każdy członek ma równe prawa, zarówno 
burmistrz miasta jak lokalny lider z  małej 
wsi. Różnica jest tylko w  wysokości skła-
dek członkowskich, gdzie samorząd płaci 
80 razy wyższą składkę niż lider. Organiza-
cją kierują lokalni liderzy. Organizacja ma 
3 lata i  zrealizowała dotąd m.in. badania 
etnograficzne i  architektoniczne obszaru, 

warsztaty z dawnych technik budowlanych, 
badania nad wzornictwem przedmiotów 
użytkowych i odświętnych, wydano pierw-
sze w historii mapę turystyczną i przewod-
nik, wydano materiały edukacyjne dla szkół 
do nauki o  lokalnym dziedzictwie, budo-
wane są przystanki-muzea łączące funkcje 
edukacyjne z  użytkowymi, powstaje film 

dokumentalny o  dawnych mieszkańcach. 
Projekt spodobał się bardzo miejscowej 
ludności (a jest to obszar około 1/20 teryto-
rium Mołdawii!), która do tej pory wstydziła 
się przyznać do swoich korzeni sądząc, że 
mieszka na obszarze bez znaczenia. Odro-
dziło się poczucie tożsamości.

Przemysław Kowalski

Moja przygoda z  pracą na rzecz lokal-
nej społeczności gminy Pyzdry zbiegła 
się z  przemianami ustrojowymi w  Polsce. 
W  momencie upadku komunizmu w  Po-
lakach zrodziła się ogromna energia tłu-
miona w  latach poprzednich. Objawiło 
się to w  przedsiębiorczości oraz w  sferze 
aktywności obywatelskiej, które rozwijały 
się błyskawicznie ze względu na ówczesny 
brak obciążeń biurokratycznych tak dotkli-
wych dzisiaj. Odrodziły się zdelegalizowa-
ne związki zawodowe i  partie polityczne. 
Jako były opozycjonista, mimo młodego 
wieku i  krótkiego okresu zamieszkiwania 
w  Pyzdrach, zostałem obdarzony manda-
tem zaufania przez mieszkańców i wybrany 

Wkracza nowoczesność...

Przemysław Kowalski prezentuje plakat „Wsparcie Demokracji” podczas spotkania w Malaiesti z okazji podpisywania porozumienia
partnerskiego z gminą Rzgów
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 Samorządy gminne w Polsce
 

Ich rolę i  zadania reguluje ustawa z  1990 
r. Samorząd oznacza niezależną od władzy 
odgórnej organizację, która decyduje o spra-
wach lokalnej społeczności w  sposób auto-
nomiczny. Podstawową jednostką samorzą-
dową w Polsce jest gmina. Organami gminy 
są: 
1/ rada gminy - organ stanowiący i kontrol-

ny, wybierany na 4 lata, do jej zadań na-
leżą uchwalanie budżetu gminy, statutu, 
miejscowego planu zagospodarowania, 
podatków gminnych, ustalanie kierunków 
działań wójta, powoływanie jednostek 
pomocniczych (sołectw, dzielnic), sprawo-
wanie funkcji kontrolnej nad działalnością 
wójta oraz gminnych jednostek organiza-
cyjnych i pomocniczych;

gię elektryczną i cieplną) jak socjalne (pomoc 
społeczna) i  społeczne (zdrowie, edukacja, 
porządek publiczny czy współpraca z NGO). 
Ustawa określa ponad 20 szczegółowych za-
dań, do których należy także współpraca ze 
społecznościami lokalnymi i  regionalnymi 
innych państw.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowią-
zek wykonywania zadań zleconych przez 
administrację rządową, ale wówczas gmina 
otrzymuje od rządu na realizację tych zadań 
niezbędne dofinansowanie.

Gmina może zawierać umowy z  innymi 
podmiotami, w tym z organizacjami pozarzą-
dowymi.

Związki 
międzygminne. Co 
można robić razem?

Związki międzygminne to specyficzne kor-
poracje prawa publicznego tworzone przez 
samorządy gmin w  drodze porozumień 
zatwierdzanych uchwałami rad tych gmin, 
w  celu wspólnego wykonywania zadań pu-
blicznych. Związek międzygminny ma oso-
bowość prawną.

Związki tworzy się w celu efektywniejsze-
go wykonywania zadań z  zakresu admini-
stracji publicznej.

Procedura utworzenia związku składa się 
z dwóch etapów:
1) uchwały o  utworzeniu „związku” podjęte 

przez rady zainteresowanych gmin 
2) przyjęcia statutu związku.
Członkostwo w  związku jest dobrowolne, 
każda gmina może swobodnie z  niego wy-
stąpić.

Związek Komunalny 
Gmin w Orlim Stawie 
koło Kalisza

Celem działania Związku jest zgodne 
z  wymogami Unii Europejskiej zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych w  rejonie 
działania Związku. Powstał w 1998 r. Skupia 
22 samorządy miast i gmin na obszarze 2 tys. 
km2, obsługuje ok. 320 tys. mieszkańców 
i zajmuje 22 ha.

Korzyści z tworzenia 
związków 
komunalnych

 
Podstawowa korzyść to niższe koszty za-

gospodarowania odpadów. Pojedyncze gmi-
ny nie byłyby w  stanie podjąć się budowy 
wysypiska i spalarni samodzielnie, ani pono-
sić bieżących kosztów eksploatacji.

Wywiad z Krzysztofem Nosalem, 
Starostą Kaliskim 

dalej na Wschód i  przekazywać swoje do-
świadczenie. To chcę robić. 

W.K.: - Jaka tematyka okazała się być, 
zdaniem Pana, najbardziej aktualna 
z  pięciu sektorów, które jako eksperci 
przygotowaliśmy na spotkania z  lidera-
mi samorządowymi w Mołdawii?

K.N.: - Myślę, że współpraca samorządu 
z organizacjami pozarządowymi jest aspek-
tem, na który powinniśmy zwrócić najwięk-
szą uwagę. Nam w  Polsce sporo udało się 
już zrobić. W Mołdawii jest to dopiero po-
czątek. Powinniśmy podzielić się doświad-
czeniem sukcesów i  porażek, bo błędy, 
trzeba przyznać, też popełniliśmy. Samo-
rządom trzeba pokazać tworzenie związ-
ków komunalnych, trzeba im też pokazać, 
że niektóre zadania mogą zlecać organiza-
cjom pozarządowym, bo one wykonają je 
lepiej i taniej, a jest to też podstawowy spo-
sób budowania społeczeństwa obywatel-
skiego, co powinno być celem nadrzędnym 

społeczeństw demokratycznych.
W.K.: - Jaki podałby Pan przykład po-

zytywny i  negatywny z  doświadczeń 
współpracy samorządów i  NGO w  Pol-
sce?

K.N.: - My na początku chcieliśmy robić 
wszystko sami, czyli każda gmina chciała 
mieć własny wodociąg, własne wysypisko 
śmieci, własną kanalizację. To było podej-
ście błędne. Dziś już tak nie jest. Mamy 
przykłady dobrze funkcjonujących związ-
ków gmin. Konsolidacja gmin dla realizacji 
wspólnych celów to skuteczne rozwiązanie, 

które może być bardzo cennym doświad-
czeniem zwłaszcza dla samorządów moł-
dawskich, gdzie gminy są bardzo małe ze 
skromną obsadą kadrową. Widoczne jest 
także, iż obiekty podległe samorządom jak 
np. szkoły są za duże jak na obecne potrze-
by. W  takiej sytuacji warto zaproponować 
doświadczenie polskie związane z  przeka-
zywaniem szkół stowarzyszeniom prowa-
dzonym przez rodziców dzieci, nauczycieli 
i lokalnych działaczy. 

W.K.: - Podczas wielu spotkań Mołda-
wianie podkreślali potrzebę kierowania 
pomocy polskiej na inwestycje. Czy jest 
to możliwe?

K.N.: - Sądzę, że jest to możliwe w sferze 
czystego biznesu. Możemy i  powinniśmy 
kontaktować biznes obu krajów, zachęcać 
własny do inwestycji w  Mołdawii. Oczywi-
ście biznes pójdzie tam, gdzie są do zarobie-
nia pieniądze, a  Mołdawia zdecydowanie 
jest miejscem z możliwościami inwestycyj-

nymi mimo, że to kraj niewielki . Ponieważ 
nie ma tam misji handlowych, gdzie nasi 
biznesmeni mogliby zapoznać się z ofertą, 
naszym zadaniem jest przekazanie im ze-
branych podczas wizyty wrażeń, zachęcić 
ich do analizy tych rynków . Mołdawianie 
znają i doceniają wartość rodzimej, zdrowej 
żywności , przywiązanie do tradycji. Traktu-
ją to naprawdę jako wielki swój walor, trze-
ba to w nich docenić i pomóc im, by w tym 
właśnie wytrwali. Myśmy w Polsce stosun-
kowo łatwo poddali się sieciom supermar-
ketów, plastikowemu jedzeniu.

 W.K.: - Mołdawianie wspominali też 
często o kłopotach z mentalnością i po-
trzebie wsparcia w tym zakresie. Czy na 
pewno moglibyśmy pomóc w  zmianie 
mentalności?

K.N.: - Myślę, że w Mołdawii bardziej niż 
w Polsce zakorzenione jest tzw. wschodnie 
myślenie, społeczna autosugestia, że tak 

2/ wójt (burmistrz, prezydent miasta) – organ 
wykonawczy gminy, wykonuje uchwa-
ły rady gminy i  zadania gminy określone 
przepisami prawa.

Zakres działania 
i zadania gminy

Gmina wykonuje zadania publiczne 
w  imieniu własnym i  na własną odpowie-
dzialność, czyli w sposób autonomiczny. Za-
dania własne obejmują wszystkie potrzeby 
lokalnej wspólnoty zarówno infrastruktural-
ne (drogi, ulice mosty, wodociągi, kanaliza-
cja, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w  ener-

Wika Kowalska: - Dlaczego Pan Staro-
sta pojechał do Mołdawii z  projektem: 
„Sztafeta PL-MD”. Co takiego atrakcyjne-
go było w tym wyjeździe?

K.N.: - Motywację miałem od momentu 
zaproszenia. Kiedy my jako kraj przygo-
towywaliśmy się do integracji z  Unią Eu-
ropejską, to bardzo często brałem udział, 
jako samorządowiec, w różnych projektach, 
jeździłem głównie do Francji, gdzie bardzo 
wiele się nauczyłem. Kiedy nam się już uda-
ło, to już wtedy wiedziałem, że mam dług 
wdzięczności, że teraz to ja powinien iść 

Spotkanie w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

Od lewej: Krzysztof Nosal Starosta Kaliski, Ion Stefirta Mer Rejonu Orhei podczas podpisywania 
porozumienia o współpracy

Trebujeni w Rejonie Orhei

Wizyta na terenie modelowego wysypiska śmieci „Orli Staw” 
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naprawdę niewiele od nich samych zależy, 
że władza i tak zrobi co będzie chciała i co 
uzna za stosowne, że na demokrację trze-
ba patrzeć przez palce… Sądzę, że z naszej 
strony jest tu wiele do zrobienia. Reforma 
samorządowa, stworzenie samorządu tery-
torialnego gminy wpisanej do konstytucji 
to jedna z  najważniejszych reform takich, 
które się w Polsce najbardziej udały. Trzeba 
pokazywać, że właśnie ta demokratycznie 
wybrana rada i wójt z dobrym zespołem ka-
drowym będą pisać projekty, będą włączać 
w te projekty społeczeństwo, dzięki czemu 
namacalny stanie się wspólny sukces i po-
czucie współuczestnictwa.

W.K.: - Jakich narzędzi możemy użyć, 

by dać odpowiedź na potrzeby komuni-
kowane nam przez Mołdawian?

K.N.: - Trzeba rozwijać współpracę w róż-
nych kierunkach. Czasami muszą to być ak-
cje dość spontaniczne. My nauczyliśmy się 
pracować z  planowaniem pewnych wyda-
rzeń daleko do przodu. Oni chcieliby zoba-
czyć efekty tu i teraz, by pokazać euroscep-
tykom, że wejście do Europy się opłaca. 
Trzeba ich zaprosić do nas, żeby zobaczyli 
jak my rozwijaliśmy się przez ostatnie 10 lat, 
co dała nam Unia Europejska, co w  ogóle 
dały nam przemiany demokratyczne w cią-
gu ostatnich 25 lat.

W.K.: - Nasz projekt nosi nazwę: „Szta-
feta PL-MD Umacniamy Demokrację”. 

Czy uważa Pan, że nazwa ta oddaje treść 
spotkań i  przeżyć doznanych w  Mołda-
wii?

K.N.: - Tak, oczywiście że tak. Widać z wie-
lu wypowiedzi, że istnieje silna potrzeba de-
mokratyzacji. Mołdawianie znają swoje bo-
lączki. Gdy mówiliśmy o swoich budżetach 
i o tym, że mamy wiele rzeczy zagwaranto-
wanych w przepisach, że wiemy, iż pewną 
pulę pieniędzy na pewne zadania na pew-
no dostaniemy, bo wiemy jaki mamy udział 
w  podatkach itd., to widać było, że im to 
imponowało, że jednak u nich póki co, jeże-
li nawet samorząd nazywa się samorządem 
gminnym wybranym w  demokratycznych 
wyborach, to on i  tak jest na łasce mera 
rejona. Widać potrzebę dla umacniania de-
mokratycznych mechanizmów.

W.K.: - Co, zdaniem Pana, mogłoby być 
dobrym do aplikacji w  Polsce doświad-
czeniem z Mołdawii?

K.N.: - Na pewno duże przywiązanie do 
tradycji, które u  nas powoli odradza się, 
a zostało porzucone na początku transfor-
macji. Myślę, że tego możemy się od Moł-
dawian nauczyć.

W.K.: - Czy projekt „Sztafeta PL-MD” 
służy także interesom Polski?

K.N.: - Być może zabrzmi to patetycznie, 
ale wszystko co robimy dla szeroko rozu-
mianej Unii Europejskiej jest dobre nie 
tylko dla tych, których chcemy z  Europą 
zintegrować, ale jest dobre dla Europy. Dzi-
siaj bardzo ważny jest kontekst globalny, 
ponieważ wszystkie procesy gospodarcze 
i  społeczne mają taki wymiar. Im większa 
będzie Europa, bardziej zwarta i silna, tym 
lepiej będzie nam się żyło. To nie jest tak, że 
jeśli Wielkopolska pomoże dziś Mołdawii, 
bo akurat i Wielkopolska i  Mołdawia mają 
podobny rolniczy charakter, to my tam 
sobie wyhodujemy konkurencję. Tak na-
prawdę konkurencja jest zupełnie gdzie in-
dziej, poza Europą. Powinniśmy się wszyscy 
w Europie bardzo mocno wspierać nie tylko 
pod względem gospodarczym, ale i  pod 
względem społecznym, bo zbyt mało uwa-
gi poświęcamy temu co dzieje się w świecie 
globalnym, za mało zdajemy sobie sprawę, 
że są duże zagrożenia, że cywilizacja euro-
pejska tak naprawdę może być w odwrocie.

W.K.: - Czego życzyłby Pan Mołdawia-
nom?

K.N.: - Trzeba im życzyć drogi ku Euro-
pie, bo to jedyna droga która może zmie-
nić Mołdawię nie tylko ekonomicznie, ale 
i  mentalnie. To też jedyna droga, by zbu-
dować społeczeństwo obywatelskie jako 
podstawę rozwoju kraju. Szeroko rozumia-
na Unia Europejska popełniła błąd w przy-
padku oferty dla Ukrainy. Powinniśmy być 
w  dialogu nawet jeśli nie mamy na razie 
zbyt wiele do zaoferowania, bo nie mamy 
jakiegoś wielkiego budżetu skierowanego 
w tamtą stronę. Powinniśmy okazywać na-
szą solidarność i wsparcie tym bardziej, że 
we wszystkich wypowiedziach naszych go-
spodarzy przejawia się wielka sympatia do 
Polaków i że nie tylko dzisiaj jesteśmy sta-
wiani za wzór, ale także w historii minionej. 

priorytet inwestycje infrastrukturalne. 
Czy jest możliwość, by polskie i mołdaw-
skie gminy podjęły wspólne projekty in-
westycyjne?

S.M.: - Robiłem wcześniej rozeznanie ja-
kie mielibyśmy w  ogóle możliwości reali-
zacji wspólnych projektów i  oprócz tego, 
co oferuje MSZ nie doszukałem się innych 
możliwości finansowania. Nie mamy zatem 
instrumentów, a tu ważne byłoby stworze-
nie np. puli funduszy unijnych i  polskich, 
które moglibyśmy transferować poprzez 
wspólne inwestycje do Mołdawii. Musi to 
być skonstruowane instytucjonalnie. Nie 
da się tego zrobić bezpośrednio przez sa-
morząd. Zresztą tak małe gminy jak nasze 
nie podołały by temu wyzwaniu nawet ze 
względów kadrowych czy administracyj-
nych. Trzeba stworzyć instytucje na szcze-
blu krajowym, które nie tylko dawały by 
możliwość transferu środków, ale także 
zajęły by się ich rozliczaniem. Gdy myśmy 
wchodzili do struktur Unii Europejskiej mie-
liśmy porozumienia podpisane w  Niem-
czech, Belgii, na Łotwie i  też nie dało się 
wówczas przetransferować środków finan-
sowych na projekty realizowane w  Polsce 
czy na Łotwie ze względu na brak odpo-
wiednich instrumentów prawnych. Projek-
tów twardych nie robiliśmy, tym niemniej 
czerpaliśmy z  doświadczeń partnerów jak 
należy się przygotować do akcesji. Nato-
miast środki unijne pozyskiwaliśmy przez 
programy przedakcesyjne np. z  programu 
Sapard, dla których operatorem była agen-
da rządowa. Już wtedy biorąc te środki 
ogłaszaliśmy przetargi publiczne w oparciu 
o tłumaczone bieżąco z języka angielskiego 
przepisy unijne, ponieważ nie było wów-
czas jeszcze w  polskim prawodawstwie 

ustawy o zamówieniach publicznych. 
W.K.: - Na czym może polegać na-

sza pomoc w  obecnych umocowaniach 
prawnych?

S.M.: - Możemy dzielić się doświadcze-
niem, podejmować wymianę kulturalną, 
wymianę dzieci, zapraszać, pokazywać Pol-
skę, polski samorząd, biznes. Odczuwalne 
są tutaj obawy przed Unią, która jest często 
kojarzona z zakazami, nakazami i podwyż-
ką cen. Trzeba pokazać, że Unia to nie jest 
zły wybór, że wchodząc w jej struktury moż-
na bardzo wiele zyskać nie zatracając toż-
samości narodowej. Trzeba jednak nad tym 
pracować, dobrze się przygotować, dbać 
o kulturę, folklor, przejmować wzorce z du-
żym rozmysłem. Tożsamość narodowa jest 
bardzo ważna. Mimo że jesteśmy w zjedno-
czonej Europie to i tak jesteśmy różnorodni 
i tak powinno pozostać.

Wywiad ze Sławomirem Musiołem, 
wójtem gminy Blizanów

Wika Kowalska: - Jak ocenia Pan, jako 
ekspert projektu: „Sztafeta PL – MD”, 
wartość działań małych organizacji spo-
łecznych w przenoszeniu wartości euro-
pejskich do krajów byłego bloku sowiec-
kiego?

 Sławomir Musioł: - To ważna rola, szcze-
gólnie organizatora, czyli stowarzyszenia 
„Echo Pyzdr”, którego duże doświadczenie 
przekłada się bezpośrednio na możliwość 
zaangażowania samorządów. Ogrom-
nym sukcesem są kolejne porozumienia 
o  współpracy. Gmina Blizanów skorzystała 
już z  poprzedniego projektu „Odkryć Moł-
dawię” realizowanego przez TK „Echo Pyzdr” 
w roku 2013, dzięki czemu od roku ma pod-
pisaną umowę o współpracy z gminą Mitoc, 
odbyła się wymiana oficjalnych delegacji 
dająca możliwość zapoznania się, szczegól-
nie samorządowcom mołdawskim, z  uwa-
runkowaniami pracy polskich samorządów. 
Dzięki porozumieniu możemy przekazywać 
nasze doświadczenia związane z przygoto-
waniem do wejścia w  struktury Unii Euro-
pejskiej, ze sposobami pozyskiwania przez 
nas środków przed- i  poakcesyjnych oraz 
z  rezultatami rozwojowymi w  naszej gmi-
nie. Pokazujemy jak duże są to środki oraz 
jak fakt ich przepływu na nowo standary-
zuje prace naszych urzędów. Jeśli mówimy 
o  roli stowarzyszenia, to jego działania są 
nieodzowne. Szczególnie chcę podkreślić, 
że tak małymi środkami można osiągnąć 
tak wiele. Te środki się dodatkowo pomna-
żane poprzez angażowanie do projektów 
samorządów i innych organizacji. Efekty są 
naprawdę imponujące.

W.K.: - Większość rozmówców mołdaw-
skich włącznie z Ministrem Rozwoju Re-
gionalnego Mołdawii wymieniają jako 

Podczas seminarium w Kaliszu, wzrzesień 2014

Sławomir Musioł

Delegacja polskich ekspertów z wizytą w gminie Mitoc, kwiecień 2014

Spotkanie z Merem Rejonu Orhei, kwiecień 2014

Gmina Blizanów znalazła się na 84 miejscu 
na 2500 gmin w Polsce pod względem tem-
pa rozwoju w okresie 2010-2014.
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Stypendia w partnerstwie

i wysokich wyników w nauce, musi wyrazić 
chęć pracy społecznej. By być stypendystą 
nie wystarczy osiągać dobre wyniki w  na-
uce, ale należy jeszcze wykazać się zaanga-
żowaniem i pracą na rzecz miejscowej spo-
łeczności przygotowując i realizując własne 
projekty. Jest to bardzo ważny element, 

który uczy właściwej postawy obywatel-
skiej, zaangażowania w życie własnej spo-
łeczności, pomocy potrzebującym, wzmac-
nia także wśród stypendystów poczucie 
własnej wartości. Stypendysta nabiera 
świadomości, że w  zamian za otrzymaną 
pomoc, na miarę swoich możliwości może 
pomóc również innym. Jeszcze jednym 
ważnym elementem, który słabo funkcjo-
nuje w przypadku przyznawanych stypen-
diów bezpośrednio przez gminę, to brak 
dogłębnego rozeznania sytuacji rodzinnej 
stypendysty. Gmina przyznając stypendia 
opiera się wyłącznie na dokumentach (za-
świadczeniach) , natomiast Stowarzyszenie 
przeprowadza dodatkowo wywiad rodzin-
ny i środowiskowy, co daje pełen obraz sy-
tuacji w jakiej znajduje się przyszły stypen-
dysta.

W.K.: - Jakie są z tego korzyści?
S.M: Stypendium wypłacane jest przez 10 

miesięcy w ciągu roku. Koszty stypendium 
po połowie pokrywa Gmina Blizanów i TK 
„Echo Pyzdr”, które znajduje sponsorów. 
Rocznie Gmina Blizanów na ten cel wyda-
je kwotę 3600 zł. Rada Gminy przeznacza-
jąc corocznie w  budżecie środki własne 
na stypendia, jest przekonana, że są to 
bardzo dobrze zainwestowane pieniądze 
, które pozwalają wielu młodym i zdolnym 

Wywiad z Andrzejem Grzeszczakiem, 
wójtem gminy Rzgów

środków zewnętrznych.
Wszystkie wyżej wspomniane firmy 

mogą służyć jako najlepszy przykład pro-
wadzenia rodzinnego biznesu.

Młodzieżowa Rada Gminy i  Uniwersytet 
III Wieku to organizacje należące do naj-
młodszych w gminie Rzgów. Ich działalność 

wyzwoliła duże zaangażowanie i  energię 
zarówno u  najmłodszych mieszkańców 
Gminy jak i seniorów.

Organizacje te są przykładem budowa-
nia obywatelskiego społeczeństwa oddol-
nie oraz realizowanie swoich pasji na rzecz 
dobra wspólnego społeczności lokalnej. 

uczniom będącym w  trudnej sytuacji ma-
terialnej, zdobyć wykształcenie i  zapewnić 
start w  dorosłe życie. Bardzo korzystnie 
przedstawia się tutaj współpraca z organi-
zacją społeczną TK „Echo Pyzdr”, chociażby 
ze względu na to, że środki przeznaczone 
przez gminę zostają podwojone a  co naj-

W gminie Blizanów, partnera gminy Mitoc, 
działa ponad 40 organizacji pozarządowych, 
w  tym 16 Stowarzyszeń Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, 15 Kół Gospodyń Wiejskich, 
6 klubów sportowych, 3 prowadzące szkoły 
i przedszkole i 2 wspierające inne cele. Ponad-
to Gmina współpracuje ze stowarzyszeniem 
spoza terenu gminy, tj. z Towarzystwem Kul-
turalnym „Echo Pyzdr ” w  zakresie dofinan-
sowania projektu stypendialnego dla lice-
alistów, którzy mieszkają na terenie Gminy 
Blizanów.

Wika Kowalska: Podczas rewizyty moł-
dawskich przedstawicieli samorządów, 
NGOs i  biznesu w  Gminie Rzgów (wrze-
sień 2014) pokazywał Pan gościom lokal-
ny biznes. Dlaczego właśnie przedsiębior-
czość rodzinną uznał Pan za najważniejszy 
motyw spotkań polsko-mołdawskich?

A.G.: - Wszystkie pokazane firmy rodzin-
ne mają swoja ciekawą specyfikę. Przede 
wszystkim są firmami bardzo prężnie dzia-
łającymi i  rozwijającymi się, wykorzystują-
cymi wcześniejsze doświadczenia zawodo-
we członków rodzin. 

Farma drobiu Pana Tomasza Jakubowicza 
jest kontynuacją prowadzonego wcześniej 
gospodarstwa i hodowli przez jego ojca. 

Firma Państwa Wawrzyniaków to rów-
nież dwa pokolenia pracującej w niej człon-
ków tej rodziny. Dodatkowo działalność 
ta została stworzona na tym miejscu od 
podstaw, co świadczy o dużej determinacji 
i przedsiębiorczości właścicieli. 

Natomiast hodowla jesiotra Pana Kowal-
skiego postawiła na innowacyjność oraz 
wykorzystanie środków UE do rozwoju 
firmy. Było to możliwe dzięki dużemu do-
świadczeniu ojca w działalności gospodar-
czej oraz aktywności córki w pozyskiwaniu 

Warsztat prowadzony przez Dominika 
Styczyńskiego, Mitoc 2014

Stypendyści 2014 w Pyzdrach

Młodzież z gminy Mitoc podczas warsztatów, 
wrzesień 2014

Warszaty Lider i jego projekt

Rosną przyszli stypendyści...

Andrzej Grzeszczak prezentuje walory gminy Rzgów

Wiesława Kowalska: - Program sty-
pendialny nazywa się „Mecenat” i jest to 
autorski program organizacji społecznej 
TK „Echo Pyzdr, w który gmina Blizanów 
zaangażowała się 4 lata temu. Czy to 
dobrze, że realizatorem jest organizacja 
społeczników? Czy nie lepiej kierowała 
by tym gmina?

Sławomir Musioł, wójt Gminy Blizanów: 
- Bardzo cenię sobie współpracę z Towarzy-
stwem Kulturalnym „Echo Pyzdr”, choć do-
dam, że Gmina przyznaje i wypłaca jeszcze 
stypendia socjalne z  dotacji budżetu Pań-
stwa, gdzie jedynym kryterium jest niski 
poziom dochodów rodziny oraz naukowe 
– z  własnych dochodów gminnych, gdzie 
kryteria to: dochody i wysokie wyniki w na-
uce. Wszystkim, którzy spełnią te dwa kryte-
ria wypłacane są comiesięcznie stypendia. 

Inaczej jest w  przypadku realizowanego 
wspólnie z TK „Echo Pyzdr” projektu stypen-
dialnego „Mecenat”. Rekrutacją stypendy-
stów zajmuje się komisja powołana przez 
stowarzyszenie „Echo Pyzdr”. Kandydat, 
oprócz spełnienia kryterium dochodowego 

ważniejsze trafiają do uczniów którzy reali-
zują w gminie wiele inicjatyw społecznych. 
Z całą pewnością można stwierdzić, że wy-
datkowanie środków w ramach wspólnego 
programu stypendialnego jest najbardziej 
efektywne i  korzystne dla wszystkich jego 
uczestników.

Pierwsza komisja stypendialna w gminie Mitoc powołana 9 września 2014
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Wywiad z Ewą Prus,
prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży w Rychnowie

Wika Kowalska: - We wsi Rychnów 
szkołę prowadzi od niedawna stowarzy-
szenie, a nie gmina. Jak to się stało?

Ewa Prus: - Powstało stowarzyszenie, by 
przejąć przeznaczoną do likwidacji małą 
wiejską szkołę podstawową. Założycielem 
stowarzyszenia była grupa rodziców dzieci, 
które uczęszczały do szkoły i  dyrektor pla-
cówki Stanisław Bednarek. To były osoby, 
które nie chciały pogodzić się z  zamknię-
ciem szkoły. Obecnie Stowarzyszenie liczy 
48 członków. 

W.K.: - Szkoła prowadzona jest przez 
stowarzyszenie od 2012 roku. Czy moż-
na mówić o efektach? 

E.P: - Podstawowym efektem jest nie-
zakłócona działalność szkoły, która nadal 
spełnia swoją funkcję, zachowując przy 
tym wysoki poziom nauczania w porówna-
niu z  innymi szkołami w  gminie. Znacznie 
wzrosło zaangażowanie rodziców w  spra-
wy szkoły. 

W.K.: - Jakie są szanse, a w czym widzi 
Pani zagrożenia dla szkoły-stowarzysze-

nia w Rychnowie? 
E.P.: - Szansą dla Stowarzyszenia jest spo-

dziewany większy napływ uczniów z innych 
miejscowości ze względu na wysoki poziom 
nauczania, czego mamy już przykłady .

Zagrożeniem jest niż demograficzny, co 
ograniczy szkołę finansowo.

W.K.: - Skąd pochodzą pieniądze na 
utrzymanie szkoły?

E.P.: - Za pośrednictwem samorządu 
otrzymujemy subwencję państwową usta-
loną na każde dziecko w Polsce. Piszemy też 
projekty, by pozyskać dodatkowe fundusze 
na dodatkowe zajęcia zarówno z Unii Euro-
pejskiej jak od lokalnego samorządu. Du-
żym wsparciem są darowizny od rodziców 
dzieci, np. na doposażenie sal lekcyjnych.

W.K.: - Czy raz jeszcze podjęlibyście się 
takiego zadania?

E.P.: - Oczywiście, że tak !!! Mimo, że ta 
działalność zabiera nam dużo prywatne-
go czasu, to sądzę, że jest tego warta. Na-
sze dzieci uczą się ,,u siebie”, a my, rodzice 
i  nauczyciele mamy większy wpływ na 
edukację i  życie wsi. Nasza szkoła to in-
stytucja z tradycjami . Działa od 1830r. Dla 
mieszkańców zawsze była synonimem jed-
ności i niezależności , miejscem aktywizacji 
społecznej. Wieś pozbawiona takich miejsc 
traci swoją tożsamość, dlatego postanowili-
śmy wziąć sprawy w swoje ręce.

Wywiad z Januszem Nowakiem, 
członkiem zarządu Powiatu Kaliskiego

Wiesława Kowalska: - W kwietniu 2014 
roku delegacja pięciu polskich eksper-
tów uczestniczyła w  wizycie studyjnej 
w  Mołdawii, podczas której powstała 
idea utworzenia programu stypendial-
nego dla zdolnej młodzieży wzorowa-
nego na modelu realizowanym przez 
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” 
w Polsce. Polscy uczestnicy zgodnie pod-
jęli decyzję o finansowym wsparciu pro-
gramu, by przyśpieszyć jego start. Wśród 
delegacji byli: Andrzej Grzeszczak, 
Sławomir Musioł, Wika Kowalska, Prze-
mysław Kowalski, Krzysztof Nosal. Pan 
dołączył do grupy darczyńców mimo, że 
nie był Pan członkiem tej delegacji. Co 
skłoniło Pana do tego bezinteresowne-
go gestu?

Janusz Nowak: - nie byłem członkiem tej 

delegacji, ale uczestniczyłem w  delegacji 
w  październiku 2013 r. Podczas pobytu, 
szczególnie w szkole, uświadomiłem sobie 
jak duża różnica materialna dzieli dzieci 
mołdawskie od naszych dzieciaków. Nasu-
wało się pytanie, czy pomimo posiadanych 
zdolności będą kontynuować dalej naukę, 
czy skończą edukację na poziomie podsta-
wowym, jak często bywało kiedyś w  pol-
skich biednych rodzinach. Kiedy dowiedzia-
łem się o  pomyśle utworzenia programu 
stypendialnego dla zdolnej młodzieży 
wzorowanego na modelu realizowanym 
przez Echo Pyzdr, który funkcjonuje bardzo 
dobrze, to bez wahania postanowiłem do-
rzucić swój wkład finansowy. Mam nadzie-
ję, że pieniądze te nie zostaną zmarnowane 
i  przyspieszą utworzenie tego programu 
oraz, że Mołdawianie będą się wzorować na 

Wywiad z Maciejem Gilem,
przedstawicielem Młodzieżowej Rady Gminy w Rzgowie

Wika Kowalska: - Skąd pomysł na radę 
gminy złożoną z młodzieży szkolnej?

Maciej Gil: - Powstanie Młodzieżowej 
Rady Gminy Rzgów związane jest z uczest-
nictwem delegacji gminy na konferencji 
Młodzieżowych Rad Gmin w  innej części 
Polski. Byliśmy tak zafascynowani tą ideą, 
że postanowiliśmy wdrożyć tę strukturę 
również na naszym terenie. Od początku 
patrzyliśmy na to jak na szansę aktywne-
go uczestnictwa młodzieży w życiu gminy. 
Uważam że nie ma sensu w  bezczynnym 
siedzeniu i  tak zwanym „zabijaniu czasu” 
kiedy można zrobić coś dla innych. Tworze-
nie projektów, wspólna praca, podejmo-
wanie inicjatyw to coś co „ładuje baterie” 
i  podnosi na duchu. Za cel postawiliśmy 
sobie integrowanie młodych ludzi, ale i nie 

pozostaliśmy obojętni na inne problemy. 
Młodzieżowa Rada nie jest zarejestrowaną 
pełnoprawną organizacją, jednak jest świet-
nym startem w dalszą działalność społecz-
ną. Zdobyte doświadczenie w planowaniu, 
organizowaniu, zarządzaniu, komunikacji 
i  współpracy z  pewnością przydadzą się 

w dalszym życiu na różnych płaszczyznach. 
Naszym przywilejem, jako ludzi żyjących 
w  demokratycznym państwie, jest to że 
możemy wpływać na otoczenie i zmieniać 
je na lepsze. Myślę, że Młodzieżowa Rada 
ma w sobie duży potencjał, który warto wy-
dobyć, bo przecież w młodzieży siła! 

Ewa Prus podczas prezentacji szkoły wiejskiej prowadzonej przez stowarzyszenie

Maciej Gil prezentuje działalność Młodzieżowej Rady Gminy

Delegacja z Mołdawii pokonuje promem rzekę Wartę 

Janusz Nowak

sprawdzonym polskim przykładzie jakim 
jest program stypendialny „Mecenat” pro-
wadzony przez Echo Pyzdr, ponieważ jest 
to program, na którym zyskuje cała spo-
łeczność lokalna. 

18 19



Wywiad z Przemysławem Kowalskim,
prezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej

Wywiad z Dorotą Eltman,
dyrektorką Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie

Wywiad z Wiką Kowalską, 
prezesem Towarzystwa 
Kulturalnego „Echo Pyzdr”

D.E.: -Z dotacji naszego urzędu gminy, ze 
składek członków i darowizn sponsorów 

W.K.: - Jakie macie Państwo rezultaty?
D.E.: - Przez 2,5 roku działalności prze-

prowadziliśmy 4 kursy komputerowe dla 
60 osób, 2 kursy języka angielskiego dla 
30 osób, 1 kurs języka niemieckiego dla 15 
osób, 10 seminariów, spotkań, szkoleń dla 
ok. 300 osób, 2 bale karnawałowe dla 250 
osób i 4 rajdy rowerowe dla 100 osób.

Społeczeństwo polskie starzeje się a mło-
dzi ludzie wyjeżdżają do dużych miast, 
opuszczają rodzinne wioski w  celu poszu-
kiwania pracy i  lepszego życia. Wychodzi-
my do mieszkańców starszego pokolenia 

kacyjnych i naukowych podnosząc nie tylko 
prestiż rodzimych wsi, ale poziom życia ich 
mieszkańcom. Proces ten wspomaga sku-
tecznie współpraca z sektorem samorządo-
wym, co jako model przenoszone jest obec-
nie do partnerów w gminie Mitoc, w rejonie 
Orhei. Praca projektowa, umiejętności pracy 
zespołowej, postrzeganie dobra wspólnego 
oraz zaangażowanie w praktyczne działania 
to umiejętności pilnie potrzebne Mołdawii, 
szczególnie na prowincji. Deficyty w  tych 
zakresach wynikają z wszechobecnego bra-
ku wzajemnego zaufania, co jest spuścizną 
epoki komunizmu, dla którego solidarność 
społeczna była zagrożeniem. 

z  nową ofertą kulturalno – edukacyjną. 
Potencjał seniorów potrzebny jest do or-
ganizacji różnego rodzaju spotkań, konkur-
sów, akcji i zabaw. Seniorzy pokazują swoje 
prace, rękodzieła, obrazy, rozwijają swoje 
hobby i  zainteresowania, mają możliwość 
wyjścia z  domu, przebywania wśród ludzi, 
czy po prostu porozmawiania z  drugim 
człowiekiem, nawiązują nowe znajomości, 
przyjaźnie, czują się potrzebni w  środowi-
sku a nie zepchnięci na margines życia spo-
łecznego.

Seniorzy wspierają działania Biblioteki 
Publicznej poszerzając i promując jej dzia-
łalność .

dla jego promowania. Do powstania LOT-
-ów dochodzi, gdy pojawią się oddolni 
liderzy mający wizję rozwoju turystyki na 
swoim obszarze. Gdy wizja jest atrakcyjna 
udaje się do współpracy wciągnąć podmio-
ty gospodarcze zainteresowane biznesem 
turystycznym oraz samorządy, które na 
początku działalności LOT-u wnoszą naj-
większy wkład finansowy. Taka sytuacja 
zaistniała na obszarze Puszczy Pyzdrskiej, 
która 5 lat temu była zupełnie nieznana. 

Pięć lat wystarczyło, by z obszaru bez zna-
czenia wykreować nową atrakcyjną krainę 
geograficzną. Nie byłoby to możliwe bez 
oddolnej współpracy liderów, którzy mieli 
pomysł i samorządów, które dały niewiel-
kie pieniądze w postaci corocznej składki 
członkowskiej wynoszącej 3000 PLN od 
każdej gminy. Te skromne środki finansowe 
posłużyły jako wkład własny w konkursach 
skierowanych na działania służące ratowa-
niu lokalnego dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego, bez którego nie zbuduje 
się w pełni wartościowego potencjału tury-
stycznego.

Samorządy gminne i powiatowe zajęte 
są głównie budową infrastruktury i działa-
ją w sztucznych granicach administracyj-
nych. Region turystyczny rządzi się innymi 
prawami; nie pokrywa się z granicami ad-
ministracyjnymi, dlatego potrzebne jest 
inne spojrzenie, by taki region dostrzec i 
wykreować. Nasz nowy region nazywa się 
„Puszcza Pyzdrska” i był bardzo potrzebny, 
bowiem już teraz większość mieszkańców 
identyfikuje się z nim.

Maria Orkiszewska: Udało się Panu w 
ciągu 5 lat stworzyć w Polsce region tu-
rystyczny, którego w ogóle wcześniej nie 
było. Co oznacza „LOT” i dlaczego taka 
forma współpracy jest najlepsza dla bu-
dowania potencjału turystycznego ob-
szaru?

Przemysław Kowalski: - Lokalna Organi-
zacja Turystyczna (LOT) to przykład trójpart-
nerskiej organizacji tworzonej dla budowa-
nia potencjału turystycznego a następnie 

Wika Kowalska: - Kto tworzy pierwszy 
wiejski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w gminie Rzgów?

Dorota Eltman: - Uniwersytet Trzeciego 
Wieku (UTW) w wiejskiej gminie Rzgów jest 
organizacją pozarządową, całkowicie nie-
zależną od organów władzy państwowej, 
apolityczną, przeznaczoną dla wszystkich 
mieszkańców w wieku 50 lat i więcej, czyli 
„50 plus”. Do UTW należą osoby o  różnym 
wykształceniu i  różnych zawodach. Po-
mysłodawcą utworzenia UTW na wsi był 
Andrzej Krakowski, emerytowany dyrektor 
szkoły, obecnie Prezes organizacji. Uni-
wersytet działa przy Gminnej Bibliotece 
w  Rzgowie na podstawie Regulaminu jaki 
został opracowany przez członków zarządu 
i zatwierdzony przez wszystkich członków. 
Jest to prawdopodobnie pierwszy Uniwer-
sytet jaki powstał na terenie wsi.

W.K.: - Dlaczego UTW powstało?
D.E.: - Takie było zapotrzebowanie spo-

łeczne. W  nas, Seniorach, drzemią duże 
pokłady wiedzy, duże doświadczenie, 
a  przede wszystkim olbrzymia chęć dzie-
lenia się tym wszystkim ze środowiskiem, 
z młodszym pokoleniem.

Chcemy być nadal pożyteczni, chcemy 
być jak najdłużej aktywni zawodowo i spo-
łecznie. Tak jak każdy normalny człowiek, 
chcemy być dostrzegani nie tylko w swoich 
rodzinach, ale także w szerszym wymiarze 
społecznym. Z  drugiej strony czujemy się 
młodo i  nadal chcemy zdobywać nową 
wiedzę, nowe doświadczenia, pielęgnować 
tężyznę fizyczną i zdrowy, jasny umysł.

W.K.: - Skąd są pieniądze na działalność?

Maria Orkiszewska: - Co wyróżnia Pro-
gram Stypendialny „Mecenat” przeno-
szony obecnie do Mołdawii?

W.K.: - TK „Echo Pyzdr” prowadzi od 18 
lat program stypendialny „Mecenat”, który 
za swą skuteczność w  angażowaniu mło-
dzieży do spraw społecznych otrzymał 
najwyższe w kraju wyróżnienia, w tym z rąk 
Ministra Edukacji Narodowej i  Prezydenta 
Polski. Doświadczenia pracy z „Mecenatem” 
przenoszone są do innych polskich organi-
zacji. Efekty pracy potwierdzają, że jest to 
najlepsza inwestycja społeczna, która zwra-
ca się wspólnocie lokalnej w postaci wielu 
wydarzeń artystycznych, społecznych, edu-

Od lewej: Paulina Wróblewska – dyrektor biblioteki w Blizanowie, oraz Przemysław Kowalski
Artystyczne występy Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas spotkania z Mołdawianami, 

wrzesień 2014

Wika Kowalska

Przykład budowli prezentującej cechy architektury lokalnej z informacją
o miejscowych atrakcjach turystycznych, zrealizowany przez LOT Puszcza Pyzdrska, 2014
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Przykłady dokumentów pomocnych w nawiązywaniu porozumień partnerskich
List intencyjny między prezydentem miasta 
Kalisz, a burmistrrzem Orhei

Umowa o współpracy między Starostą Kaliskim, 
a Merem Rejonu Orhei

Porozumienie o partnerstwie i współpracy 
między gminami Mitoc i Blizanów 

Mecenat – umowa stypendialna

Porozumienie o współpracy samorządu gminy Blizanów i organizacji pozarządowej Towarzystwo 
Kulturalne „Echo Pyzdr”

Mecenat – regulamin pracy Komisji 
Stypendialnej

POROZUMIENIE 
 

Zawarte w dniu 19 sierpień 2014r. w Blizanowie pomiędzy: 
 
Gmina Blizanów z siedzibą w Blizanowie nr 52  
 reprezentowaną przez Sławomira Musioła- Wójta Gminy Blizanów 
 
 a  
 
Towarzystwem Kulturalnym „Echo Pyzdr”  
 Ul. Zwierzyniec 6 
 62-310 Pyzdry 
 

&1 
 
Porozumienie określa zasady dofinansowania przez samorząd Gminy Blizanów projektu 
stypendialnego  „Mecenat” kwotą 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych 0/100), zgodnie z 
uchwałą nr XXVII/280/2014 Rady Gminy Blizanów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie 
wyrażenia woli współdziałania z organizacja pozarządową Towarzystwo Kulturalne „Echo 
Pyzdr” w projekcie stypendialnym dla licealistów pn.: „Mecenat”. 
 

&2 
 

1. Kwota dofinansowania przekazana zostanie na konto bankowe Towarzystwa Kulturalnego 
„Echo Pyzdr” Nr: 06 9681 0002 3300 0475 0124 3440 w dwóch ratach: 1.440,00 zł do 
20.09.2014r. oraz 2.160,00 zł do dnia 20.01.2015r. 
2. W terminie do dnia 15 stycznia 2015r. realizator Programu zobowiązany jest dokonać 
rocznego rozliczenia z wykorzystanych środków finansowych za 2014 rok z jednoczesnym 
przedłożeniem potwierdzeń dokonania wypłaty, z kolei w terminie do 15 lipca 2015r- 
rozliczeń z wykorzystaniem środków finansowych za okres: 1 stycznia- 31 czerwca 2015r. 
wraz z potwierdzeniem dokonania wypłaty. 
3. W przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem realizator projektu 
zobowiązany jest dokonać zwrotu środków finansowych wraz z odsetkami liczonymi jak od 
zaległości podatkowych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Blizanów.  
 

&3 
 

Za przedstawiciela Gminy Blizanów do udziału w pracach Komisji Stypendialnej Programu 
„Mecenat” powołany zostaje przez Wójta Gminy, przy obustronnej akceptacji, ksiądz Andrzej 
Lewandowski- proboszcz parafii Brudzew. 
 

&4 
 

Realizatorem projektu jest Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” , które zobowiązuje się 
wypłacić stypendia czterem licealistom z terenu Gminy Blizanów w okresie wrzesień 2014- 
czerwiec 2015r. (przez 10 miesięcy w kwotach po 180 zł na miesiąc), zgodnie z regulaminem 
programu, informując stronę- Wójta Gminy komu udzielono pomocy stypendialnej ( podając 
nazwisko, imię, miejsce zamieszkania, nazwę szkoły do której uczęszcza uczeń). 
 

 

&5 
 

Porozumienie obowiązuje od dnia 1 września 2014 do dnia 30 czerwca 2015r. i zostało 
zawarte na czas określony.  
  
 
 

&6 
 

Wszelkie zmiany, względne uzupełnienia porozumienia mogą być dokonywane jedynie w 
formie pisemnego aneksu podpisanego przez  obie strony. 
 

&7 
 

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem stosuję się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

&8 
 

Wszelkie spory powstałe na tle porozumienia poddają się rozstrzygnięciom Sądów 
Powszechnych właściwych dla siedziby Gminy Blizanów. 
 

&9 
 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
 
 

PODPISY: 

22 23



Centrum Informacyjne dla Władz Lokal-
nych w Mołdawii jest polsko-amerykańskim 
projektem finansowanym ze środków Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych oraz Ame-
rykańskiej Agencji dla Rozwoju (USAID). 
Projekt jest realizowany przez Fundację Soli-
darności Międzynarodowej.

Centrum:
1. Informuje o  możliwościach finansowania 

projektów realizowanych przez organiza-
cje pozarządowe i  władze lokalne w  Moł-
dawii;

2. Organizuje treningi i  szkolenia dla przed-
stawicieli mołdawskich władz lokalnych 
i organizacji pozarządowych;

3. Prowadzi indywidualne konsultacje doty-
czące realizacji i tworzenia projektów;

4. Finansuje małe projekty władz lokalnych 
w ramach „Small Project Fund”;

5. Wspiera partnerstwa władz lokalnych i or-
ganizacji pozarządowych.

Naszą misją jest wspieranie aktywnych 
osób i organizacji, które działają na rzecz de-
mokracji lokalnej.

Jak możemy pomóc Waszej miejscowości?
Naszymi działaniamy chcemy odpowiadać 

na potrzeby władz lokalnych w Mołdawii.
•	 Jeśli	potrzebujesz	szkolenia	z pracy	projek-

towej?
•	 Jeśli	chcesz	przygotować	udany	projekt?
•	 Jeśli	masz	problemy	z koordynacją	projek-

tu?
Możemy pomóc w  przygotowaniu pro-

jektu, wsparciu inicjatyw lokalnych, prze-
prowadzeniu szkoleń i treningów w waszym 
mieście. Wystarczy tylko, że skontaktujesz się 
z nami.

Interviul a realizat şi elaborat în 
întregime: Wika Kowalska

Realizatorii proiectului:
Coordonatorul polonez:
Wika Kowalska
Coordonatorul moldovenesc:
Mihai Gandrabur
Fotografie: arhivă AC „Echo Pyzdr”
Design grafic: Agnieszka Jankowska

Centrul de Informare pentru 
Autoritățile Locale
(în sediul ADR-Centru)
Str. Alexandru cel Bun 33
MD-6801 Ialoveni
Rep. Moldova
tel. (0-268) 93408
Director: Tomasz Horbowski
e-mail:
tomasz.horbowski@centruinfo.org

Who is who? 

Partener din Moldova
în proiect

Asociaţia Social-Ecologică „Civis” din 
Brăviceni a fost înfiinţată în anul 2005. 
Succesul organizaţiei este proiectul 
ecologic realizat în colaborare cu Aca-
demia de Ştiinţe din Olanda legat de 
problema depozitelor de chimicale 
înfiinţate de URSS în preajma satelor. 
Între anii 2006-2008 asociaţia a coor-
donat proiectul referitor la activarea 
tineretului, iar în anul 2009 s-a înfiinţat 
parlamentul local de tineret din Orhei. 
Organizaţia se ocupă cu problemele 
legate de participarea minorităţilor 
etnice în cadrul autorităţilor locale din 
Orhei. Munca în organizaţie este exe-
cutată pe baza voluntariatului.

Contact: 
e-mail: civis_ong@yahoo.com
web: www.civis-ong.org

Partenerul Polonez
în proiect

Asociaţia Culturală „Echo Pyzdr” re-
alizează o activitate în ţară şi peste 
graniţă începând cu anul 1996 în do-
meniile: educaţie, cultură, dialog de-
mocratic, dezvoltarea locală. Premiate 
de multe ori, printre altele cu: Medalul 
Ministerului Educaţiei RP precum şi 
onorate, printre altele cu: Cu Scrisoa-
re de Felicitări trimisă de Ambasado-
rul din Ucraina Dmytro Pawłyczko. Pe 
terenul Moldovei, asociaţia realizează 
proiectul din anul 2009. În anul 2012 a 
primit distincţii de la Ministrul Culturii 
şi Turistici din Republica Moldova. Toţi 
membrii lucrează social.

Contact:
e-mail: echo@echo.org.pl
web. www.echo.org.pl

„Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora 
i nie może być utożsamiana z oficjalnym 
stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP”
Эта статья представляет собственное 
мнение автора и не обязательно 
представляют мнение Министерства 
иностранных дел Польши

Organizatorzy składają podziękowanie przyjaciołom, którzy przyczynili się do 
sprawnej realizacji działań w Polsce i Mołdawii, szczególnie Staroście Kaliskiemu 

Krzysztofowi Nosalowi.

Centrum Ialoveni 
zaprasza

Od lewej: Mihail Gandrabura, prezes Stowarzyszenia CIVIS, Wika Kowalska,
prezes TK „Echo Pyzdr”

Tomasz Horbowski, dyrektor
Centrum w Ialoveni


