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AKTUALNOŚCI WYDARZENIA

14 lutego 2007 roku w Puszczykowie gościła de-
legacja samorządowców z rejonu Krzyżopolskigo na 
Ukrainie. Na jej czele stali: Wołodimir Gajewski, peł-
niący funkcję przewodniczącego Krzyżopolskiej Rady 
Rejonowej (odpowiednik naszego wojewody) oraz 
Wasyl Czepil, przewodniczący wsi Żabokrycz (funkcja 
równoważna polskiemu wójtowi).

Przedstawiciele samorządu ukraińskiego gości-
li w Polsce na zaproszenie Wielkopolskiego Ośrodka 
Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Podczas wizyty w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie 
rozmawiano na temat funkcjonowania polskich i ukraiń-
skich samorządów oraz możliwości nawiązania współpra-
cy i realizacji wspólnych projektów. Spotkanie pozwoliło 
na zapoznanie się z potrzebami i możliwościami stron.

Goście z Ukrainy zwiedzili bibliotekę miejską, gdzie 
mieli okazję obejrzeć wystawę witraży Krzysztofa Nie-
wczyka. Zapoznali się także z funkcjonowaniem pusz-
czykowskiego szpitala.

Obie strony wyraziły chęć współpracy, która roz-
pocznie sie w niedługim czasie.  (o.-az)

Wizyta ukraińskich gości

Wiedza dla serbskich samorządów
W dniach 25-28 lutego, w Novym Sadzie (Serbia), 

burmistrz Puszczykowa Małgorzata Ornoch-Tabedz-
ka prowadziła szkolenie dla samorządów, w ramach 
europejskiego projektu Focus Vojevodina, firmowane-
go przez holenderską firmę VNG i Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej. Szkolenie zwieńczyło, dwuletni 
projekt, którego celem było przygotowanie serbskich 
samorządów do współpracy ze społecznościami lokal-
nymi. Sytuacja tych społeczności, z uwagi na ciągle 
żywe konflikty narodowościowe i ekonomiczne, dale-
ka jest od stabilności.

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele czterech 
gmin różniących się wielkością i poziomem ekonomicz-
nym. Pracowali oni nad czterema różnymi projektami, 
a wspólnym mianownikiem było zaproszenie do realiza-
cji tych projektów jak najszerszej reprezentacji lokalnych 
organizacji i mieszkańców – czyli umiejętność wykorzy-

stania potencjału społecznego. Miasto Indja (60 000),
od którego polskie samorządy mogłyby uczyć się ob-
sługi klientów (obowiązuje tu zasada 24-godzinnego 
reagowania na zgłoszone problemy organizacyjne), 
aktualnie pracuje nad projektem utworzenia Młodzie-
żowej Rady Miasta. W Bacu nad Dunajem (24 000) 
próbowano rozwiązać problem pozbawionych opieki 
starszych ludzi i utworzyć dla nich dom złotej jesieni. 
W mieście Subotica (102 000) tematem projektu była 
reorganizacja systemu zarządzania urzędem, a w naj-
mniejszej miejscowości Bela Cerkva (17 000) zbudo-
wanie otwartego terenu rekreacyjnego dla młodzieży. 
Podobnie jak Puszczykowo miejscowość ta położona 
jest w malowniczej okolicy, w pobliżu rzeki i na obrze-
żu parku narodowego. Miasto przygotowuje obecnie 
własny program rozwoju turystyki i rekreacji i jest zain-
teresowane współpracą z Puszczykowem oraz wspól-
nymi projektami. Pierwsze kroki zostały już poczynione. 
 (o.-kn)
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