
pakt współpracy

Nauczmy się korzystania z demokracji  

Przekonuje senator Helena Hatka. Na pewno potrzebna jest do tego 
współpraca: urzędników, mieszkańców, NGO’sów. I co jeszcze? 
 

O planowaniu 

nie zawsze strategicznym rozmawiają 
Magdalena Tokarska i Marek Cebula 
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PAKT NA TAK
Przed nami Targi na Zamku, czyli pierwsze targi 

innowacji w dziedzinie współpracy międzysektorowej! 
Zapraszamy do Krosna Odrzańskiego 12 czerwca 2015 r. 

O zacieraniu granicy 
między sektorami…

… i m.in. o tym, jak zmienia się łódzki urząd, sama Łódź 
i organizacje mówi Łukasz Prykowski, pełnomocnik prezydenta 

miasta Łodzi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 



Krosno Odrzańskie nocą
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O
cena była tylko jednym z etapów, ale jednogłośne 

przyjęcie PAKT-u wśród członków Krajowej Sieci 

Tematycznej, utwierdziło nas w przekonaniu, że 

zrobiliśmy kawał dobrej roboty.

Często jest tak, że nie wierzymy w siebie, spoglądamy 

w stronę „centrum”, bo tam wyznacza się trendy, nawet 

te pozarządowe. A nie zawsze tak jest. No bo kto ma być 

ekspertem od tego, co nowe, jeżeli nie my – realizatorzy, 

którzy na innowacjach zjedli zęby? No kto?

Wiara czyni PAKT
Czas „spędzony” w projekcie wszystkich nas zaharto-

wał – najpierw próby napisania wniosku spełniającego 

wszystkie wymagane kryteria (nie każda udana), potem 

etap diagnozy oraz przygotowywania wstępnej wersji 

produktu i strategii wdrażania projektu. I wyjazd na 

posiedzenie KST, gdzie drżącym głosem próbowaliśmy 

przekonać wszystkich, że wiemy, co chcemy zrobić – i, 

że jest to słusznie obrana droga. Chociaż jeszcze wtedy 

sami do końca nie wiedzieliśmy, czy to wszystko, co sobie 

wymyśliliśmy i nazwaliśmy produktem innowacyjnym, 

w ogóle się uda.

Teraz, po prawie 3 latach realizacji PAKT-u, i po 12 

latach budowania oddolnie społeczeństwa obywatelskiego, 

wiemy, że to, co robimy jest słuszne, że dobrze obraliśmy 

trend, że „gnieciemy” temat, że nasz PAKT będzie służyć 

innym, będzie pomagać nawiązywać udaną współpracę 

międzysektorową i urzeczywistniać marzenia o społe-

czeństwie obywatelskim.

Teraz tylko wdrażać i czekać na efekty, które możemy 

łatwo zmierzyć za pomocą naszej ukochanej „piątki”, 

czyli narzędzia do badania efektywności społecznej 

i ekonomicznej. 

Spotkanie na Zamku
Przed nami same przyjemności – będziemy się PAKT-em 

chwalić na potęgę. Wszędzie, gdzie się da! Przed nami 

spotkania upowszechniające – pojedziemy w świat głosić 

dobrą nowinę. Przed nami też Targi Innowacji – wysta-

Czułam się, jakbym 
wygrała w totka
A to tylko lub aż walidacja. Zamknęliśmy pewien etap życia projektu. Etap 
najważniejszy – przetestowaliśmy nasz produkt, potem go dopracowaliśmy, 
a teraz zaczynamy się nim chwalić. To znaczy chwalimy się cały czas, 
ale teraz możemy już tak „na legalu”.
Marzena Słodownik

„Mapa google” (powstała podczas szkoleń) 

– wszystkie drogi prowadzą do Krosna Odrzańskiego!

wimy nasz produkt na kiermaszu, ale zaprosimy też 

innych realizatorów projektów innowacyjnych, aby także 

się chwalili i pokazywali korzyści płynące z innowacji.

Będzie czas, żeby pogadać o ważnym sprawach, wysnuć 

wnioski na przyszłość, jeszcze bardziej się zintegrować.

A to wszystko w Krośnie, za górami, za lasami, po 

dwóch stronach Odry, na Zamku Piastowskim wśród 

dam i rycerzy na pięknym dziedzińcu zamkowym, 

gdzie przywita wszystkich miłościwie nam panujący 

Tomasz Brodaty. 

Zapraszam Was wszystkich, w imieniu swoim i zespołu 

Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, oraz w imieniu 

gospodarzy – gminy Krosno Odrzańskie.

PS. W gminie Krosno Odrzańskie mieszkają wspaniali 

ludzie. Część z nich pokazywaliśmy na łamach biuletynu 

oraz w naszych audycjach PAKT TV. Opowiadali, co robią, 

opowiadali o PAK-cie, i o korzyściach płynących z part-

nerstwa. A jeśli interesują Was smaczki projektowe, to 

zapraszam na stronę 39 . Będzie się działo!
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Spis treści

3 Czułam się, jakbym 
wygrała w totka
Mówi na wstępie Marzena Słodownik.

5 Nauczmy się korzystania 
z demokracji
Jak to robić na co dzień, 
w samorządach, w organizacjach 
radzi senator Helena Hatka.

7 Dalej w świat
Pakt opuścił woj. lubuskie, aby 
zaprezentować się na I Forum Inicjatyw 
Lokalnych Gminy Lisewo, miejscowości 
położonej w woj. kujawsko-pomorskim 
między Toruniem a Grudziądzem, tuż 
przy zjeździe z autostrady A1.

10 Dobry plan i małe co nieco 
improwizacji
Ona, Magdalena Tokarska, raczej 
spontaniczna, on, Marek Cebula, 
bardziej zorganizowany rozmawiają 
o planowaniu strategicznym, różnych 
drogach, dążeniu do celu. 

14 PAKT na tak
Czyli o tym, co dalej będzie się działo 
z gotowym, zatwierdzonym narzędziem 
poprawy jakości współpracy 
samorządów z organizacjami 
pozarządowymi. A przed nami jeszcze 
wiele, wiele paktowych atrakcji! 
Przedstawia je Karolina Knochenmuss. 

16 Targi na Zamku 
Jedną z imprez promujących PAKT 
WSPÓŁPRACY będą pierwsze w Polsce 
Targi Innowacji Społecznych. Ich celem 
jest promocja nowych rozwiązań, 
wypracowanych przez organizacje 
pozarządowe i samorządy.

17 W pracy w urzędzie 
potrzebne jest pozarządowe 
zacięcie
O tym, jak wspierać NGO’sy,po co 
przenieść ducha pozarządowego, 
sportowego, do urzędu powiatowego, 
mówi Mirosław Glaz, Starosta 
Powiatu Krośnieńskiego

20 Inicjatywa należy 
do mieszkańców
Narzekanie, mówienie, że tego 
i tamtego brakuje, mało ławek i koszy 
w parkach, nie ma pojemników na 
psie kupy, trawniki pod blokiem 
zaniedbane… Nie ma czarodziejskiej 
różdżki, która załatwiłaby wszystko na 
raz. Ale są inne sposoby. O inicjatywie 
lokalnej. 

23 Piekarnia Kultury 
O wypiekaniu kultury w małym 
miasteczku, z Jackiem Filipkiem, 
prezesem Stowarzyszenia Strefa 
Działań Twórczych „iCoTam” 
z Sulęcina, instruktorem 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, p.o. 
dyrektora Ośrodka rozmawia Tomasz 
Miechowicz.

26 NGO jako pracodawca, 
czyli elastyczne formy 
zatrudnienia
Organizacja to nie przedsiębiorstwo 
(ani urząd), może zatrudniać nie 
tylko na etat. Przybliżamy różne 
możliwości. 

29 O zacieraniu granicy
Jak zmienia się Łódź dzięki 
poprawianiu współpracy między 
miastem a organizacjami, mówi 
Łukasz Prykowski, pełnomocnik 
prezydenta miasta Łodzi ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 

32 O zmianach w myśleniu
Jak zmiany wyglądają z drugiej 
strony, pokazuje Anna Sikorska-
Prykowska z łódzkiego Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich OPUS.

35 Z „pełnego” w próżne... 
czyli przelewanie pieniędzy z „jednego 
procenta”. Nieco gorzki felieton 
redaktorki naczelnej. 

37 „Prowincja” – plusy 
dodatnie i plusy ujemne
Głos ma młody krośnianin Bartosz 
Wojnarowski

39 Oda do „moich” Krośnian. 
Tak, zróbmy to!
Projektowe wspólne drogi wspomina, 
czasami poetycko, Marzena Słodownik

41 Wszystko dobre, 
co się dobrze kończy. 
Ale zanim zakończymy, 
spotkajmy się znowu!
Marek Cebula i Magdalena Tokarska 
zapraszają krośnieńskie organizacje 
na wspólne spotkanie. Nikogo nie 
powinno zabraknąć!

42 Na emeryturze mają 
więcej czasu
I jeszcze więcej do zrobienia. Tomasz 
Miechowicz odwiedził siedzibę 
Oddziału Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Krośnie Odrzańskim. 

46 Co tam góry, co tam morze…
 – najpiękniejsze jest Gostchorze, 
czyli o małej wiosce z wielkim 
potencjałem, w której bardzo dużo 
się dzieje i o mieszkających w niej 
ludziach-wizjonerach. 

Redakcja
Wydawca: 
Fundacja na rzecz 
Collegium Polonicum, 

ul. T. Kościuszki 1 
69-100 Słubice
tel. 95 7592 444, 95 7592 478, 
www.fundacjacp.org

Redaktor naczelna: 
Katarzyna Kochańska

Redaguje zespół w składzie: 
Aleksandra Rybak
Tomasz Miechowicz

Korekta: Kinga Wiącek

Projekt grafi czny, skład:
piktogram polska

Spinamy 
dwa 
sektory 



Rozmowy o współpracy 5

Pakt Współpracy // nr 8/2015

– Na początek pytanie, które zada-
jemy wciąż sobie: jak zachęcać 
samorządy do większej otwartości 
i współpracy z mieszkańcami? Jest 
wiele narzędzi, jak choćby inicjatywa 
lokalna, budżet obywatelski, które 
nie są powszechnie znane i używane. 
Samorządy wydają się nie do końca 
przekonane, żeby z nich korzystać, 
a i mieszkańcom brak informacji. 
Dziś zadam je Pani. Jak to zmienić?
– Uważam, że wciąż uczymy się 

jak korzystać z uprawnień, które 

daje nam demokracja, z praw które 

mamy zapisane w Konstytucji czy 

Ustawach. Okazuje się, że ćwierć 

wieku to za krótki okres abyśmy byli 

tak swobodni w korzystaniu z praw 

obywatelskich jak np. mieszkańcy 

Szwajcarii czy innych krajów Europy 

Zachodniej. Dlatego też nieustająco 

powinniśmy prowadzić edukację 

w tym kierunku, abyśmy nauczyli 

się korzystać ze swoich praw. Aby-

śmy zrozumieli, że możemy mieć 

bezpośredni wpływ na to co wokół 

nas się dzieje. Spójrzmy na nowe 

rozwiązanie, które obowiązuje w pra-

wie polskim, a mam na myśli prawo 

do wyrażenia opinii w referendum 

opiniodawczym. Dzięki niemu ludzie 

ze społeczności lokalnej mogą wyra-

zić swoją opinię w ważnej dla nich 

sprawie, lub w sprawie ważnej dla 

społeczności lokalnej. Mogliśmy 

w zeszłym roku obserwować jak 

działa to prawo w Zielonej Górze, 

gdzie władze miasta miały pomysł 

na połączenie się z sąsiadującymi 

gminami i chciały dowiedzieć się, 

co na ten temat myślą mieszkańcy. 

Okazało się, że mieszkańcy akcep-

tują ten pomysł. I podobne referen-

dum można zorganizować 

w każdej sprawie, ważnej 

dla społeczności lokalnej. 

– Daleko nam jednak do 
tego, żeby stać się drugą 
Szwajcarią – mam na myśli 
właśnie referenda lokalne, 
które tam faktycznie można 
zorganizować w każdej nie-
mal sprawie...
– U nas jest to trudniej-

sze, ponieważ procedura 

organizacji referendum 

jest skomplikowana. Sądzę, 

że w przyszłości trzeba ją 

będzie złagodzić, jednak 

nie było co do tego woli 

politycznej wtedy, kiedy 

głosowaliśmy tę ustawę. 

Jednak również samoor-

ganizowanie się przy przy-

gotowywaniu referendum 

ma swoją wartość, to, że 

ludzie jednoczą się wokół 

pewnej ważnej dla nich 

sprawy, może to być prze-

bieg obwodnicy, zagospoda-

rowanie parku miejskiego... 

naprawdę wiele rzeczy. 1 

września 2015 roku wchodzi w życie 

ustawa o petycjach, jest to inicjatywa 

Senatu. Dzięki niej dostajemy prawo 

do bezpośredniego wpływania na 

funkcjonowanie gminy, powiatu, ale 

również kraju. Powtórzę to, co najważ-

niejsze oczywiście: musimy nauczyć 

się korzystania z tych narzędzi.

– Posiadanie wpływu na władzę tak 
często kojarzone jest z walką z władzą...
– Myślę, że i samorządowcy, i miesz-

kańcy powinni być nastawieni na 

dialog. Mieszkańcy mają największą 

siłę i władzę nad tym, jaka będzie 

przyszłość gminy – przede wszystkim 

poprzez swoje decyzje wyborcze. 

Dlatego powinni korzystać z prawa 

do wybierania swoich przedstawi-

cieli. Jeżeli z niego nie korzystają 

– chyba odbierają sobie sami prawo 

do oceniania władzy i tym samym 

do krytyki.

– Bardzo mocne słowa. Ale w tym 
tandemie i władza nie jest bez wad... 

Nauczmy się korzystania 

z demokracji
Z senator Heleną Hatką rozmawia Katarzyna Kochańska
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– Ale zamiast je wyliczać, spytam na 
odwrót: jaki powinien być ten dobry 
samorządowiec?
– To człowiek, który przede wszystkim 

jest pokorny wobec wyborców, który 

nastawiony jest na słuchanie i kiero-

wanie się dobrem wspólnym. Dobry 

samorządowiec jest nastawiony na 

to, żeby reagować na potrzeby ludzi, 

którzy obdarzyli go zaufaniem. Dalej, 

to człowiek, który potrafi  szukać kom-

promisów, a nie konfrontacji. A swoją 

misję w samorządzie traktuje jako 

służbę. Oczywiście, powinien być 

świetnie wykształcony, otwarty, cały 

czas się uczyć, podnosić kwalifi kacje 

i umiejętności, ale to są rzeczy drugo-

rzędne – najważniejsze są wartości. 

Musi mieć misję.

– Taki człowiek nie powinien oba-
wiać się współpracy z lokalnymi 
aktywistami, z organizacjami 
pozarządowymi.
– To jest kolejna sprawa. Uważam, że 

samorządy powinny lepiej traktować 

organizacje pozarządowe. Za mało 

zadań publicznych przekazywanych 

jest do organizacji pozarządowych 

i zbyt mało pieniędzy otrzymują na 

realizację swoich zadań. Zbyt dużo 

kompetencji władza zatrzymuje dla 

siebie, władza każdego szczebla, łącz-

nie z krajową. W przyszłości należy 

w sposób bardziej zdecydowany prze-

konywać władzę publiczną, żeby jak 

najwięcej swoich kompetencji odda-

wała aktywności oddolnej. 

– W jakich obszarach?
– W bardzo wielu! Jestem zwolen-

nikiem takiego funkcjonowania 

państwa, że państwa w państwie 

powinno być jak najmniej. Państwo 

powinno mieć określone przestrzenie 

decydowania o naszym życiu jak na 

przykład bezpieczeństwo, współpraca 

międzynarodowa, system oświaty, 

w ochronie zdrowia już nie wszystko, 

znalazłoby się pewnie jeszcze kilka 

takich obszarów, ale w wielu pozo-

stałych powinno oddać swoje kom-

petencje ludziom, czyli organizacjom 

pozarządowym. Taką sferą jest na 

przykład pomoc  społeczna, opieka 

nad osobami starszymi. Uważam, że 

w priorytetach powinno się szczególną 

uwagę zwrócić na to, żeby doszło 

do dialogu międzypokoleniowego 

między bardzo młodymi, a starszymi 

ludźmi. Osoby strasze, mam na myśli 

pokolenie 50, 60, 70 + mają wiele 

energii i doświadczenia. Mogę dzielić 

się nimi z młodymi, którzy szukają 

wsparcia i autorytetów. Pośredni-

kami w tym powinny być organiza-

cje pozarządowe. To przykładowe 

obszary. Generalnie należą do nich 

na pewno dialog, aktywizowanie 

i wspieranie społeczności lokalnych. 

Mam wrażenie, że ludzie mają dosyć 

zamykania się w swoich domach, chcą 

zaleźć pretekst do wyjścia z domu 

i komunikowania się z innymi.

– Żeby przejąć tak wiele zadań, 
same organizacje muszą stać się 
aktywniejsze.
– Tak, ciągle aktywność organizacji 

w skali makro, ale i samego regionu 

województwa lubuskiego jest za 

mała. Jestem przekonana, że zada-

nia publiczne, które od samorządu 

przejmie organizacja pozarządowa, 

będą wykonane bardziej efektywnie 

i przyniosą większe rezultaty.

– Kiedy już powstanie organizacja, 
największą jej bolączką są od lat 
problemy fi nansowe, czyli to, skąd 
pozyskiwać środki do działania.
– Rzeczywiście, mimo że od tylu lat 

mamy niby dobre warunki do dzia-

łalności organizacji pozarządowych, 

mam wrażenie, że one wcale nie mają 

tak dobrze. Zawsze ze zdumieniem 

patrzyłam, że przy określaniu zasad 

fi nansowania różnych zadań, tak 

mało środków przewidzianych jest 

na fi nansowanie płac, tak jakby spo-

łecznicy mieli za darmo wykonywać 

poważne zadania. Małe organizacje 

nie mają szans, taka polityka im 

nie sprzyja. Przy takich ogranicze-

niach, gdy pozycja przewidziana 

na wynagrodzenia jest minimalna, 

zastanawiam się, ale kto ma to robić? 

Przecież człowiek jest najistotniejszym 

elementem.

– Wolontariusze...
– Jak najbardziej, wolontariusze rów-

nież, ale nie tylko. Potrzebni są również 

specjaliści. Uważam, że sam sposób 

myślenia wymaga skorygowania. 

Albo chcemy, żeby organizacje się 

rozwijały, albo nie.

– Nie każdemu samorządowi na tym 
zależy. Np. na palcach jednej ręki 
można policzyć te w woj. lubuskim, 
które przyjęły wieloletnie programy 
współpracy – czyli mają kilkuletnią 
wizję współpracy z NGO’sami. Reszta 
realizuje programy roczne, bardzo 
robocze, ponieważ na ich podstawie 
przyznawane są dotacje. Ale czy do 
lepszej współpracy można zmusić? 
Jeśli tak, to jak?
– Jestem zwolennikiem metody mar-

chewki, nie kija. Być może należy 

w jakiś sposób nagrodzić te samorządy, 

które planują strategicznie? Przyznać 

im dodatkowe środki? Promować? 

Dodatkowo zachęcać? Zmienianie 

ustawy, nakazywanie nic nie da. Lepiej 

dodatkowo nagradzać najlepszych.

– To właśnie jest jednym z celów 
naszej Fundacji. I taki był cel kończą-
cego się niedługo naszego projektu 
innowacyjnego „Pakt.com.org”. Teraz 
się obawiamy, że wypracowane przez 
nas rozwiązania trafi ą na archiwalne 
połki.. Również z tego powodu, że 
kończy się jedna perspektywa fi nan-
sowa, zaczyna kolejna.
– O właściwe wykorzystanie Waszych 

pomysłów powinien przede wszystkim 

zadbać właściciel tych pomysłów, 

czyli Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej. Ruch jest po ich stronie. 

Zgadzam się, że szkoda by było Waszej 

pracy, pomysłowości, idei, sprawdza-

nych rozwiązań. I nie tylko Waszych, 

również pozostałych realizatorów 

projektów innowacyjnych.

– Dziękuję za rozmowę.
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Dalej w świat
Pakt opuścił woj. lubuskie, aby zaprezentować się na I Forum Inicjatyw Lokalnych 
Gminy Lisewo, miejscowości położonej w woj. kujawsko-pomorskim między 
Toruniem a Grudziądzem, tuż przy zjeździe z autostrady A1. 

Aleksandra Rybak

W
 gminie jest kilka orga-

nizacji pozarządowych, 

a także wielu niezrzeszo-

nych działaczy. Brakuje im jednak 

organizacji parasolowej. Ale samo-

rząd ma wiele pomysłów. Nowy wójt 

Jakub Kochowicz ma silne korzenie 

pozarządowe – od 13 lat jest członkiem 

Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy 

Lisewo. – Zawsze miałem swoje pomy-

sły. Chciałem zmian. Wydawało mi 

się, że pewne rzeczy można zrobić 

inaczej, więc robię je inaczej, a okaże 

się czy lepiej – mówi.

Inaczej? Czyli jak?
– NGO’sy często postrzegają współ-

pracę jako schemat „gmina kasę ma, 

niech więc gmina da”. Zaczynają więc 

od końca. Tak naprawdę powinno 

zacząć się od skrupulatnej diagnozy 

rzeczywistych potrzeb i wymyślenia 

rozwiązań. Wtedy, mając gotowy 

pomysł możemy szukać pieniędzy 

– przekonuje wójt. Jego zdaniem 

gmina nie powinna być jedynym 

źródłem wsparcia dla organizacji 

pozarządowych. To powoduje nie-

korzystną sytuację uzależnienia 

NGO’sów od budżetu gminy. – Gmina 

musi wspierać i pomagać, ale w różny 

sposób. Finansowy i niefi nansowy – 

tłumaczy wójt. Dlatego gmina Lisewo 

często wspiera organizacje w ich 

działaniach połową środków. Drugą 

połowę muszą pozyskać zewnętrz-

nie. To uczy NGO’sy samodzielności 

i pozwala zachować równowagę mię-

dzysektorową. Gmina chce jednak 

zapewnić dodatkowe środki orga-

nizacjom pozarządowym i grupom 

nieformalnym dzięki funduszowi 

sołeckiemu oraz regrantingowi. 

I Forum Inicjatyw Lokalnych
8 kwietnia 2015 na auli sesyjnej Gmin-

nego Gimnazjum zebrało się około 

trzydziestu osób. Na środek wyszedł 

wójt Lisewa Jakub Kochowicz. Podzię-

kował lokalnym przedsiębiorcom oraz 

wręczył dyplomy dla zaangażowanych 

wolontariuszy. Po tym uroczystym 

wstępie głos zabrali „paktowicze” z Kro-

sna Odrzańskiego: Anna Miechowicz 

i Mariusz Musik. Zaprezentowali po 

kolei pięć narzędzi PAKTU WSPÓŁ-

PRACY, od diagnozy po narzędzie 

do badania jakości i efektywności 

wprowadzonych zmian. Uczestnicy 

spotkania dopytywali, jak poszcze-

gólne składowe elementy PAKTU 

sprawdzają się w praktyce. Najwięcej 

uwagi poświęcono produktowi nr 5 

i możliwościom,  jakie daje gminie. 

– Lubię elektronikę, więc zafascy-

nował mnie ten formularz w excelu 

i możliwości jakie daje. Na pewno 

posiedzę nad nim po powrocie do 

domu! Bo dzięki niemu samorząd 

M. Musik i A. Miechowicz podczas prezentowania PAKTU

M. Musik podczas prezentacji 

PAKTowych narzędzi

O projekcie 7
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może dokonać autodiagnozy: w którym 

miejscu znajdujemy się na skali i jak 

dobrze działamy – powiedział wójt po 

zakończeniu prezentacji.

Debata Lisewska
Kolejnym krokiem było „posmako-

wanie” PAKTU w praktyce. Czas na 

konsultacje społeczne w formie debaty 

oksfordzkiej. Na wyzwolenie energii, 

pomysłów, dyskusji. Do debaty zapro-

ponowano m.in. tematy takie jak: 

Czy w Lisewie potrzebny jest Dom 

Kultury? Czy zasypać dawny zbiornik 

przeciwpożarowym zwany Fyca? Drugi 

temat okazał się być bliższy sercu 

Lisowian. Po przerwie i wyjaśnieniu 

zasad debaty przedstawiciele obu 

drużyn prezentowali swoje argu-

menty. Argumenty uczestników były 

rzeczowe i konkretne. Zwolennicy 

zasypania Fycy kierowali się przede 

wszystkim bezpieczeństwem bawią-

cych się w okolicy dzieci. Przeciwnicy 

uderzyli w nutę „refl eksyjno-senty-

mentalną” pytając publiczność, czy 

wyobrażają sobie Lisewo bez Fycy. 

„Za” tezą początkowo było 7 osób, 

„przeciw” tezie było 12 osób spośród 

publiczności. Ostatecznie „ za” tezą 

opowiedziało się 8 osób a „przeciw” 

tezie 11 osób. 

– Debatowaliśmy na bardzo ważny 

dla nas temat. Doszliśmy do wniosku, 

że Fycy nie zasypiemy całkowicie, 

tylko może zmniejszymy i zmoder-

nizujemy, bo w takiej formie jak jest 

zostać nie może – przyznał się Grzegorz 

Zalewski, dyrektor Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w Lisewie, uczestnik 

debaty. A jakie wrażenia z przebiegu 

debaty mieli inni mieszkańcy?

– Uważam, że debata jest narzę-

dziem umożliwiającym korzystne 

rozwiązanie sporu. Można dzięki niej 

zapoznać się z argumentami przeciw-

nika. W każdej debacie bardzo ważna 

jest kultura uczestników. A forma 

debaty oksfordzkiej ją wymusza. Mogą 

wypowiedzieć się osoby, które są „za” 

i „przeciw”. Obowiązują też ogranicze-

nia czasowe, których zwykle ludzie nie 

przestrzegają – powiedziała siedząca 

na widowni Julia Szpręglewska ze 

Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy 

Lisewo.

– Mam bardzo dobre odczucia 

po debacie. To dobry sposób na 

to, żeby kulturalnie porozmawiać 

o lokalnych problemach i o tym, 

jak je rozwiązać – dodała biorąca 

udział w debacie mieszkanka Lisewa.

Także wójtowi Kochowiczowi narzę-

dzie PAKTOWE numer 4 nie jest obce. 

– Brałem udział w wielu debatach 

oksfordzkich, jestem wielkim orędow-

nikiem tej formuły. Dobrze dowiedzieć 

się, co ludzie myślą na dany temat. 

Niedawno utworzyliśmy młodzie-

żową radę gminy, więc będę zachęcał 

jej członków do korzystania z tego 

narzędzia – mówi. Podczas debaty 

słyszałam też o pomyśle spłycenia 

Fycy i przerobienia jej na fontannę 

z pomnikiem wielkiego jaszczura. 

Dlaczego jaszczura? 

Jaszczurowy festiwal 
Choć Lisewo jest małą, niepozorną 

mieścinką, co roku, w październiku, 

organizuje swój własny festiwal mło-

dych zespołów rockowych! Nazwa 

festiwalu „Jaszczur Music Festiwal” 

nawiązuje do historii Towarzystwa 

Jaszczurczego, które działało na tych 

terenach na przełomie XIV i XV wieku 

i oparta jest na dziedzictwie kultu-

rowo– historycznym regionu. Orga-

nizacją zajmuje się między innymi 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 

Lisewo.

Debata oksfordzka, przeciwnicy tezy

Widownia wybierająca temat dyskusji
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– Mamy bardzo duże zaplecze 

komunikacyjne. Z mojej perspektywy 

jest to ułatwienie przy organizacji 

festiwalu. Łatwo nas zlokalizować. Gdy 

jedzie do nas jakiś zespół z południa, 

to mówię: spójrzcie to jest to Lisewo 

przy zjeździe z autostrady. Jednak 

przydałaby się restrukturyzacja dróg, 

które tu mamy – dodaje J. Szpręglew-

ska. – Sama dużo jeżdżę samochodem 

i przydałaby się obwodnica, albo 

chociaż remont naszej drogi głównej 

– dodaje. 

A może… wcale nie 
potrzebują PAKTU? 
Narzędzia paktu wspierają naturalne 

procesy, które powinny zachodzić 

między różnymi grupami społecz-

nymi. Od zdiagnozowania problemu 

i dokładnego określenia bieżącej 

sytuacji i potrzeb, poprzez naukę 

siebie nawzajem dzięki wspólnym 

warsztatom, ku wspólnym debatom 

i konsultacjom, które ułatwiają dialog 

i budują zaufanie. Dzięki temu JST 

i NGO wzajemnie poznają swoje 

możliwości i ograniczenia.

– Wszystko zależy od dialogu. 

Tak jak zakłada PAKT, organizacje 

pozarządowe powinny być w stałym 

kontakcie z samorządem. Myślę, że to 

bardzo ważne. U nas samorządowcy 

i członkowie organizacji pozarządo-

wych to najczęściej te same osoby. 

Oba środowiska bardzo się u nas 

przenikają. Dialog zrodził się więc 

naturalnie – zauważa J. Szpręglewska.

-Nasza współpraca układa się 

nieźle już bez PAKTU – przyznaje J. 

Kochowicz. – Musimy jednak zwery-

fi kować swoje oczekiwania i doko-

nać analizy możliwości. Zebrać się 

w całość. PAKT może w tym pomóc. 

Ma on jedną wielką zaletę, ponieważ 

zakłada spotkanie obu stron w jed-

nym miejscu. Wreszcie mają okazję 

się poznać – mówi. Korzyści? Z jednej 

strony organizacje dowiadują się, 

czym sie zajmuje gmina i jak może 

wesprzeć NGO i – że nie tylko fi nan-

sowo. A z drugiej urzędnicy mogą 

zobaczyć, że te organizacje budują 

kapitał społeczny. Nie są „czymś 

co przeszkadza, znowu sie pojawia 

i czegoś chce”. Kapitał społeczny jest 

równie ważny a nawet cenniejszy 

od infrastruktury. Bo im bardziej 

możemy się jednoczyć i realizować 

siebie, tym żyje się lepiej. 

Wizja Lisewa
Mieszkańcy chcieliby, żeby Lisewo 

było rozpoznawalną gminą, wyko-

rzystującą swój potencjał, którym 

jest bliskość zjazdu z autostrady. To 

szansa na powstanie nowych miejsc 

pracy i spadek bezrobocia. 

– Chciałbym takiego realnego 

rozwoju, żeby młodzi ludzie mogli 

tu znaleźć pracę, żeby nie musieli 

wyjeżdżać – marzy wójt. – A jeśli 

pojechali się kształcić, to żeby chcieli 

tu wrócić. Żeby zakładali tu rodziny 

i chcieli sie angażować na rzecz 

lokalnej społeczności. Chciałbym 

żeby młodzież angażowała sie w kon-

sultacje społeczne i pomagała. Była 

łącznikiem między lokalną społecz-

nością a władzami samorządowymi 

– dodaje.

Czy wdrożenie PAKTU pomoże 

w realizacji tej wizji ? Na pewno! 

W jakim stopniu? To się okaże. Wło-

darzom Lisewa w PAKCIE podoba się 

to, że zakłada on działania cykliczne, 

trwające jakiś czas. W przeciwieństwie 

do jednorazowych akcji, mają one 

szanse przymieść trwałe zmiany 

i zaangażować mieszańców. Czyli – 

dokonać zmian. 

Debata oksfordzka, przeciwnicy tezy

Wójt w towarzystwie członkiń Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo i Ani Miechowicz.
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Magda Tokarska: Porozmawiajmy 

dziś o planowaniu strategicznym. 

Właściwie niekoniecznie musimy 

je nazywać strategicznym – to takie 

modne ostatnio słowo – ale o pla-

nowaniu. Wydaje mi się, że nieko-

niecznie trzeba wszystko planować. 

Ja żyję trochę na „spontan”, choć gdy 

się nad tym mocniej zastanowić, to 

pewne rzeczy i tak planuję, wtedy ten 

„spontan” wychodzi lepiej… Tu jednak 

się różnimy. Ja działam „na żywioł”, 

a Ty bardziej nastawiasz się na cel. 

Stawiasz go sobie, a potem skupiasz 

na nim wszystkie działania. A ja chyba 

robię trochę inaczej. Owszem, widzę 

cel, do którego zmierzam, czasami 

może w oddali, ale w momencie, 

kiedy wyruszam, ważniejsza staje 

się dla mnie droga. Na niej widzę tyle 

możliwości, że nierzadko cel staje 

się dla mnie mniej ważny. Wtedy 

też przytrafi ają mi się najciekawsze 

przygody, pojawiają pomysły, ludzie, 

miejsca. Docieram do celu, ale w tzw. 

międzyczasie rozpoczynam 1500 

nowych rzeczy. Nie wiem, czy tak 

naprawdę potrafi ę planować. Jak Ty 

to robisz, że potrafi sz twardo dążyć 

do wyznaczonego celu?

Marek Cebula: Nie da rady działać 

zupełnie bez planu, kiedy ma się 

bardzo wiele różnych obowiązków. To 

określenie „strategiczne”, które kiedyś 

trafi ło do nas z języka obcego, było 

nam bardzo pomocne w latach 90, ale 

wtedy jeszcze nie umieliśmy działać 

strategicznie, często nastawialiśmy 

się na mocny „spontan”, co będzie, to 

będzie… Nie jest dobrze, kiedy marze-

nia pozostają tylko w sferze marzeń. 

Dobrze jest je czasami zrealizować. 

Wtedy pomocne bywa ustalenie, jak 

to osiągnąć, krok po kroku. Jeśli ktoś 

chce wziąć udział w maratonie, nie da 

rady tak po prostu wstać zza biurka, 

założyć sportowe obuwie i ruszyć 

w ponad 42 kilkometrową trasę. Jego 

organizm tego nie wytrzyma. 

W życiu wiele rzeczy planujemy. Na 

szkoleniach z młodymi ludźmi staram 

się im uświadomić, że żyją i planują 

strategicznie, nie zawsze zdając sobie 

z tego sprawę. Podobnie jak Ty. Zor-

ganizowanie 18 urodzin wymaga 

przygotowań, zaproszenia przyjaciół, 

przygotowania muzyki, grilla, napo-

jów… Gdybyśmy spisali wszystkie 

działania, powstałaby mała strategia. 

W zarządzaniu samorządem gminnym 

bez tego rodzaju planów nie da rady 

działać. Prosty przykład, nie mógł-

bym funkcjonować bez kalendarza, 

ponieważ spotkania nie mogą się na 

siebie nakładać. Strategia zapełniania 

kalendarza burmistrza to również 

pewien plan, mający na celu to, żebym 

spotkał się z tymi ludźmi, z którymi 

powinienem, zanim podejmę pewne 

decyzje. 

Magda Tokarska: Jednocześnie ten 

kalendarz jest dobrym przykładem 

na to, że choć zapisane i zaplanowane, 

spotkanie można odwołać lub przeło-

żyć, jeśli pojawią się niespodziewane, 

ważniejsze sprawy lub bardziej słu-

żące celowi. 

Marek Cebula: Tak, jednak jeśli dziś 

planuję zorganizowanie Rybobra-

nia, czyli święta miasta, nie mogę 

rozmawiać o nim w lipcu, ponieważ 

ma odbyć się w czerwcu. Gdybyśmy 

spisali wszystko, co do tego czasu musi 

się wydarzyć, okazałoby się, że mamy 

ułożoną całą strategię. Kiedy podpisać 

umowy z wykonawcami, załatwić prąd, 

zgłosić imprezę masową… Chcąc nie 

chcąc, działamy strategicznie. 

Jeszcze jakiś czas temu jeżdżąc do 

Niemiec, dziwiłem się, że mój znajomy 

w grudniu mówił mi, co będzie robił 

w lipcu czy wrześniu w następnym 

roku. Żyliśmy wtedy mocno z dnia 

na dzień. Ale zmieniliśmy się. Roz-

mawialiśmy jakiś czas temu o tym, 

czy warto wydawać pieniądze na 

szkolenia, pamiętasz?

Magda Tokarska: Tak. Przeszliśmy 

wielką przemianę i z własnej woli 

zdobyliśmy nowe umiejętności i sze-

rokie kompetencje. 

Marek Cebula: No właśnie, jako liderzy 

NGO’sów uczestniczyliśmy w szkole-

niach tzw. „miękkich”, fi nansowanych 

w większości z EFS. Dzięki nim wielu 

z nas szybciej zyskało umiejętności, 

które już nam pozostaną, pozwolą na 

osiąganie zakładanych celów. 

Magda Tokarska: Tu mam taką obser-

wację, że każdy kto chciał w siebie zain-

westować miał niesamowite warunki 

ku temu. Niektórzy z nas całkowicie 

się przekwalifi kowali, inni poprawili 

po prostu swoją konkurencyjność na 

rynku pracy – a to jest wartość, której 

nikt im nie odbierze. Nie sposób oprzeć 

się pokusie, aby zachęcać wszystkich 

Dobry plan i małe 
co nieco improwizacji
Dialog samorządowo-pozarządowy, część 7
Rozmawiają Magdalena Tokarska, prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum 
i Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego
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do korzystania z tego co daje nam 

bycie w Unii Europejskiej. Ludzie 

szkolmy się, bo nigdy nie wiemy co 

nam życie przyniesie i czego będzie 

od nas oczekiwał potencjalny pra-

codawca :) 

Marek Cebula: Znowu mamy do 

wydania duże unijne pieniądze. Przy-

gotowujemy dokumenty strategiczne 

związane z rozwojem gminy. Chciał-

bym, żeby w 2020 roku w Krośnie 

Odrzańskim były m.in. nowoczesna 

promenada, mediateka, miejsce spo-

tkań dla seniorów… Nie da się tego 

zrobić w rok. Żeby zrealizować ten 

plan, musimy przygotować doku-

mentację, opracować koncepcje, 

ogłosić przetargi. Te kroki pośrednie 

są konieczne, żebyśmy mogli za 5 lat 

powiedzieć, że coś się nam udało 

osiągnąć. Tak więc tylko planując, 

jesteśmy w stanie dojść do czegoś, 

co nie będzie przypadkowe. 

Magda Tokarska: Rozumiem potrzebę, 

ale nie podoba mi się całe to nazewnic-

two. Tak naprawdę robię to wszystko 

o czym mówisz, bo faktycznie, tego 

wymaga praca i życie. Ale nie lubię 

nadużywania tych mądrych słów, 

które „wytarły” nam się po drodze, 

straciły początkową wartość. Oprócz 

strategii, zaliczyłabym do nich jesz-

cze „partnerstwo lokalne”, „umowę 

o współpracy”… 

Marek Cebula: Wejdę Ci w słowo, 

a wiesz dlaczego?

Magda Tokarska: Chyba się domyślam, 

co powiesz.

Marek Cebula: Oboje pamiętamy 

czasy słusznie minione i to, co się 

wtedy działo. Oni planowali, pamię-

tasz plany 5-letnie? Ktoś postanowił, 

że za 5 lat powstanie nowy zakład 

pracy. W latach 50. Zaplanowano 

otwarcie 1000 nowych szkół na 1000 

lat państwa polskiego. Mamy po 

prostu złe skojarzenia. My nie stwo-

rzyliśmy czegoś nowego, zmieniło 

się tylko nazewnictwo i rozumienie 

tych samych określeń. 

Magda Tokarska: Coś jednak się też 

zmieniło. Obecnie mamy przerost 

formy nad treścią. Budujemy doku-

menty strategiczne, składające się 

z 1500 stron, do tego 500 załączników, 

każdy z nich ma dodatkowe struktury 

i odniesienia. Zanim weźmiemy się do 

pracy, trzeba to przeczytać i zrozumieć. 

A to skutecznie odstrasza.

Marek Cebula: Ale wiesz, dlaczego 

tak się dzieje? Ponieważ mamy coraz 

więcej wiedzy i umiejętności. Kiedyś 

nie było komputerów, Internetu. Nie 

przeprowadzano tak dokładnych ana-

liz. A dziś budując strategie, możemy 

uwzględnić dużo więcej czynników, 

ponieważ mamy do nich dostęp. 

Do tego świat stał się bardzo mały. 

Możemy zajrzeć niemal w każde miej-

sce, sprawdzając, jak u nich rozwiązano 

podobny problem. Kiedyś nie ściągano 

dokumentów z Norwegii czy USA… 

Magda Tokarska: No tak, ale jednocześnie 

coraz częściej wolimy przekaz w formie 

schematów, infografi k, obrazów itp. 



Pakt Współpracy // nr 8/2015

12 Współpraca w praktyce

Czasem korzystanie z diagnoz i potem 

strategii, tworzonych przez jakieś przy-

padkowe fi rmy zewnętrzne może być 

drogą donikąd. Bo czy wtedy utożsa-

miamy się z taką strategią, czy dobrze ją 

realizujemy, czy ona przeprowadzi nas 

przez zmianę i doprowadzi docelowo do 

osiągnięcia założonych celów? A jak jest 

w Urzędzie Gminy Krosno Odrzańskie?. 

Marek Cebula: To najweselszy urząd 

w Polsce. Może nie najbardziej sku-

teczny, ale i tak najweselszy. 

Magda Tokarska: Dlatego masz w gabi-

necie tak wesoło?

Marek Cebula: Lubię mieć wesoło, 

uważam, że żyć wesoło, to kąpać się 

w wannie endorfi n, a to jest przyjemne. 

Magda Tokarska: No tak, na pewno! 

To gdzie ta wanna? Można? 

Marek Cebula: Wanna to cały urząd, 

zapraszam częściej! Nam się lepiej żyje, 

ponieważ realizujemy swoją pasję.

Magda Tokarska: Super! Wiem, że to 

Ty jesteś wyznacznikiem kierunku 

tego rozwoju i doskonale wiesz, czym 

jest strategia. Jednak śmiem twierdzić, 

że połowa pracowników urzędu nie 

ma o tym zielonego pojęcia, pewnie 

nawet nie chcą się tym zajmować. 

Przy strategii i tak najważniejsze są 

„konie pociągowe”, czyli ci, którzy 

nadają kierunek jazdy. 

Marek Cebula: Zawsze to liderzy są 

tym głównym trybem, ale mniej-

sze trybiki też są potrzebne – żeby 

to wszystko zrealizować. I tak jest 

wszędzie – w sołectwie, organizacji 

pozarządowej, czy w urzędzie. 

Magda Tokarska: Lider jest potrzebny, 

ponieważ ma swój GPS ustawiony na 

konkretny cel. 

Marek Cebula: Dba także o to, żeby 

tryby się kręciły, duże koło współpra-

cowało z małym, kręciły się kolejne… 

I do tego właśnie, moim zdaniem, 

jest potrzebna strategia. Oczywiście, 

przydaje się również trochę „spon-

tanu”, który sprawia, że jeśli jedna 

rzecz po drodze się nie udaje, nie 

załamujemy się. Najważniejszy jest cel. 

A rozwiązania niektórych problemów, 

pojawiających się po drodze, bywają 

spontaniczne. 

Magda Tokarska: Umiejętności radze-

nia sobie w sytuacjach trudnych, 

w których nigdy jeszcze wcześniej się 

nie znaleźliśmy są bodajże najważ-

niejsze. Każdy umie poradzić sobie, 

w warunkach schematycznych, w któ-

rych znajdował się już 10 razy, albo 

w takich, co do których ma dokładną 

instrukcję. 

Marek Cebula: Ale najciekawsze 

w naszym życiu wydarza się tam, 

gdzie jeszcze nie byliśmy… Czasami 

trzeba wyrwać się ze schematów. 

Magda Tokarska: Jest takie powie-

dzenie, że rutyna może cię zgubić 

i niejednego zgubiła...

Marek Cebula: Nie wzięło się znikąd 

również to powiedzenie, że najlep-

sza improwizacja jest wtedy, kiedy 

ją bardzo dobrze przygotujemy. To 

tak jak w muzyce jazzowej podczas 

jam session. Jest to improwizacja, 

ale poprzedzona latami ćwiczeń. 

Muzycy mają już pewne umiejętności, 

każdy dźwięk słyszą w głowie, zanim 

go zagrają. Nie są nieprzygotowani. 

Nie można przystępować do trud-

nego egzaminu i myśleć, że jakoś 

to będzie… 

Magda Tokarska: To prawda. Dajesz 

mi sporo argumentów za rozsądnym 

planowaniem. Ale podoba mi się 

również to, co powiedziałeś wcześniej, 

że najciekawiej jest tam, gdzie jeszcze 

nie byliśmy… Widać to po ludziach 

zamkniętych w swoim świecie, znu-

dzonych życiem, ot, tak przyzwy-

czajonych do swojej rutyny, że nie 

wyobrażają sobie już, jak mogliby 

zrobić krok w prawo lub w lewo, zary-

zykować zmiany. Ale to powoduje, 

że nie doświadczają również wielu 

pozytywnych rzeczy. 

Marek Cebula: Całe nasze życie to 

zestaw różnego rodzaju odczuć, sma-

ków, tego, co daje nam życie. Po pew-

nym czasie o różnych ludziach można 

powiedzieć, że mają tzw. doświadczenie 

życiowe. Z nie jednego pieca chleb 

jedli. Mają ten rodzaj mądrości, który 

wynika z ich własnych doświadczeń 

i przeżyć. Dlatego ja lubię garściami 
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czerpać ze spotkań z takimi ludźmi. 

Człowiek 30-letni nigdy nie będzie 

miał doświadczenia 60-latka. Musiałby 

przejść tę samą drogę. 

Magda Tokarska: Nie ma zbyt wiel-

kiego znaczenia nawet to, że oni żyli 

w innych czasach, relacje między-

ludzkie są takie same. Choć młodzi 

często tak właśnie mówią: ej, babcia, 

kiedyś było inaczej… 

Marek Cebula: Każdy z nas przecho-

dził wiek buntu, wiadomo, że wtedy 

młody człowiek uderza głową w ścianę. 

Najważniejsze, żeby tak mu przygo-

tować tę głowę, żeby sobie nie zrobił 

krzywdy. Taka nasza natura, że chcemy 

iść pod prąd. 

Magda Tokarska: I to też jest dobre. 

Marek Cebula: To przynosi rozwój. 

Nie obawiajmy się nowego. Wrócę do 

tematu naszej rozmowy: budowanie 

strategii to jest również tworzenie 

czegoś nowego. To daje nam to nowe 

doświadczenie, pozwala osiągać rzeczy, 

o których jeszcze jakiś czas temu nie 

marzyliśmy.

Magda Tokarska: A jakie są Twoje zało-

żenia, jeśli chodzi o ten rok? Zwłaszcza 

w kwestii współpracy z organizacjami, 

po tym, co robiliśmy w projekcie? Czy 

widzisz możliwości tego, żeby współ-

praca mogła znacząco rozwinąć się, 

wejść na wyższy poziom, osiągnąć 

coś więcej? 

Marek Cebula: Do wielu rzeczy docho-

dzimy drogą ewolucji, w samorządach 

rewolucja nie sprawdza się. Dzięki 

szkoleniom, dokumentom, które przy-

gotowaliśmy, przeszliśmy pewną 

drogę i niepostrzeżenie weszliśmy 

na wyższy poziom współpracy. I ten 

proces nadal zachodzi. Nasze orga-

nizacje profesjonalizują się, przynaj-

mniej większość z nich. Mamy coraz 

mniej problemów z rozliczaniem 

dotacji, jeszcze cztery lata temu nie 

otrzymywaliśmy sprawozdań, które 

można przyjąć bez uwag, obecnie 

coraz częściej podpisuję takie pisma. 

I robię to z największą przyjemnością. 

Staramy się traktować współpracę po 

partnersku, nie działamy nakazowo, 

spotykamy się i pytamy przedstawicieli 

organizacji, czego jeszcze potrzebują, 

czego chcą się dowiedzieć. W ten spo-

sób, stopniowo, zmieniło się bardzo 

dużo. Niektórzy zostali z tyłu, ale już 

kiedyś rozmawialiśmy o tym, że nie 

można wciąż obracać się i patrzeć na 

maruderów. Oni już być może się nie 

zmienią, ale powstają nowe organiza-

cje, które sięgają po środki zewnętrzne, 

nie czerpią tylko z kasy gminy. I tak, 

chcąc nie chcąc, realizujemy strategię, 

której celem będą działające w Gminie 

Krosno Odrzańskie profesjonalne 

organizacje pozarządowe, którym 

nie będziemy obawiali się zlecać 

realizacji zadań publicznych. Już 

w tej chwili jest wiele organizacji, co 

do których nie obawiam się, że dam 

im pieniądze, a za chwilę przepisy 

będą obligowały mnie do sankcyjnych 

działań wobec nich. 

Magda Tokarska: A jakie macie pomy-

sły na to, żeby wykorzystać zaplecze 

organizacji przy realizacji tegorocz-

nego Rybobrania? My z naszej strony 

proponujemy zorganizowanie Targów 

Innowacji Społecznych, chcemy zapro-

sić do Krosna realizatorów wszystkich 

projektów innowacyjnych, a przy 

okazji dać przestrzeń do działania 

lokalnym organizacjom. Jeszcze 

będziemy o tym rozmawiać, bo nie 

zapytałam, czy się zgadzasz. 

Marek Cebula: To jest bardzo dobry 

pomysł! Gdy spotykają się zapa-

leńcy z różnych dziedzin, to rodzi 

się nowe! A lepiej być tymi, którzy 

są na początku peletonu. Porównam 

to znowu do mojego ulubionego 

sportu, czyli kolarstwa: gdy ucieczka 

gubi peleton, to nie ogląda się, czy 

reszta ich goni czy nie. Oni uciekają, 

ponieważ chcą wygrać. A potem, na 

podium, zbierają laury i mówią: to 

my uciekaliśmy, dużo nas to koszto-

wało, ale wygraliśmy. I my również 

dążymy do naszego celu. Na podium 

powiemy: kosztowało nas to wiele 

wysiłku, spotkań, rozmów, prób, 

może czasami zbaczaliśmy z drogi, 

ale udało się. 

Magda Tokarska: Tak jest, trzeba 

wciąż iść do przodu. Naprawiłeś już 

swój rower?

Marek Cebula: Tak, ten letni jest 

w dobrym stanie. Ruszam w trasę. 
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– Mamy gotowe, zatwierdzone narzę-
dzie, co teraz będzie się działo z PAK-
TEM WSPÓŁPRACY?
– Nasz projekt został zwalidowany, 

piękne słowo, co oznacza, że został 

pozytywnie oceniony przez Krajową 

Sieć Tematyczną Dobre Rządzenie 

oraz przez ekspertów. Teraz naszym 

największym zadaniem jest rozpo-

wszechnienie informacji o tym, że 

istnieje takie narzędzie jak PAKT, 

z czego się składa, jakie kroki samo-

rząd i organizacje muszą podjąć, aby 

poprawiać współpracę. Celami PAKTU 

są: wpracowanie długofalowych form 

współpracy, jak wieloletni program 

współpracy i kontraktowanie usług 

publicznych. Czas, żeby głośno o tym 

mówić. Chodzi nam teraz o to, żeby 

wszem i wobec ogłosić: zrobiliśmy 

coś takiego, przetestowaliśmy, inni 

też mogą spróbować. 

– Z kim zatem rozmawiamy o PAK-
CIE? Jak można będzie się o nim 
dowiedzieć więcej?

– Nie będzie tak, że pojawimy się w tele-

wizji publicznej i wszyscy będą robili 

z nami wywiady, TVN też nas raczej nie 

zaprosi do programu śniadaniowego. 

To nie ta droga. Staramy się dotrzeć 

do samorządów o wielkości porów-

nywalnej z Krosnem Odrzańskim, 

czyli gmin liczących około 10-20 tys. 

mieszkańców. Tych, które są zaintere-

sowane usprawnianiem współpracy 

z organizacjami pozarządowymi ze 

swojego terenu. Już w kilku takich 

miejscach byliśmy, odbyły się pierwsze 

PAKT na tak
Oprócz Targów Innowacji Społecznych, które w czerwcu odbędą się w Krośnie 
Odrzańskim, przed nami wiele innych wydarzeń, związanych z zatwierdzonym już, 
gotowym narzędziem czyli PAKTEM WSPÓŁPRACY. Po dwumiesięcznej przerwie, 
związanej z procesem oceny projektu (tzw. walidacją), PAKT rusza do przodu. 
O tym, co nas czeka, z Karoliną Knochenmuss, specjalistką ds. upowszechniania 
i mainstreamingu, rozmawia Katarzyna Kochańska. 
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spotkania informacyjne. Z tymi, którzy 

wyrażą taką chęć, będziemy rozwijać 

temat, wchodzić w szczegóły kolejnych 

elementów PAKTU WSPÓŁPRACY. 

Będziemy wspólnie zastanawiać się 

nad tym, jak doprowadzić do sytuacji, 

aby wszystkie, lub kilka z nich zostało 

wdrożonych. Zależy nam, żeby PAKT 

faktycznie żył, a stanie się tak, jeśli 

będziemy spotykać się i rozmawiać 

z ludźmi. 

– Czy lista miejsc, w których odbywają 
się te spotkania jest zamknięta, czy 
można się zgłaszać? 
– Oczywiście, każdy, kto jest zainte-

resowany PAKTEM WSPÓŁPRACY 

może się do nas zgłosić, zapraszamy! 

Niedługo w radio pojawi się kampania 

na temat tego, co można osiągnąć 

dzięki PAKTOWI. Nie mamy milionów 

na promocję, ale chcemy, żeby jak naj-

więcej samorządowców dowiedziało 

się o naszych rozwiązaniach. Ci, którzy 

zdecydują się na ich wdrażanie, razem 

z przedstawicielami „swoich” organi-

zacji pozarządowych we wrześniu 

spotkają się na szkoleniu, o bardzo 

praktycznym charakterze, podczas 

którego dowiedzą się, jak wziąć byka 

za rogi, czyli jak podręcznik paktowy 

przełożyć na swoją rzeczywistość. 

– Właśnie, powstaje również pod-
ręcznik, który pokaże PAKT w całej 
okazałości.
– Nie chodzi o to, żeby o pewnych 

rzeczach opowiadać, trzeba je opisać, 

żeby zapewnić trwałość PAKTU. Dla-

tego na podstawie wszystkich naszych 

doświadczeń powstanie podręcznik 

mówiący o tym, jak w gminie można 

wdrożyć PAKT WSPÓŁPRACY. Obra-

zujący to nie teoretycznie, ale bardzo 

praktycznie, z wzorami dokumentów, 

z konkretnymi rekomendacjami, np. 

odnośnie organizowania szkoleń, 

rozmów z trenerami, przygotowań od 

strony logistycznej. Oczywiście, wyja-

śnione zostaną wszystkie elementy 

PAKTU, tak aby każdy, kto weźmie 

ten podręcznik do ręki mógł krok po 

kroku samodzielnie zrealizować to, 

co my testowaliśmy przez ostatnie 

trzy lata. 

– Mimo że materia dotyczy part-
nerskiej współpracy gmin z orga-
nizacjami, inicjowanie wdrożenia 
PAKTOWYCH rozwiązań leży jednak 
głównie w rękach samorządu… 
– W przypadku tak kompleksowych, 

wielowymiarowych rozwiązań jak 

PAKT w samorządzie musi być wola do 

tego, żeby je wdrażać, pewne procesy 

zainicjować powinien również organ 

administracji. Organizacje owszem, 

mogą oddolnie wywierać naciski, 

presję na samorząd, że chciałyby 

uregulowania niektórych aspektów 

współpracy, jednak jeśli w samorządzie 

nie będzie kogoś, kto będzie również 

chciał zmian, to one nie nastąpią. To 

samorządy podejmują najpierw temat 

lepszej współpracy z organizacjami, 

a później wykonują pewną pracę zwią-

zaną z przygotowaniem i realizacją 

PAKTOWYCH narzędzi. To samorząd 

przeprowadza konsultacje wielolet-

niego programu współpracy, radni 

go uchwalają. Organizacje aktywnie 

biorą udział w całym procesie, ale nie 

mają tej siły sprawczej. Dlatego nasze 

działania informacyjne kierujemy 

głównie do samorządowców. 

– Ale chcielibyśmy, aby PAKT WSPÓŁ-
PRACY pojawił się na liście projek-
tów MPIPS rekomendowanych do 
wdrażania w kolejnej perspektywie 
fi nansowej…
– Tak, zdajemy sobie sprawę, że bez 

wsparcia ministerstwa o wiele trud-

niej będzie nam promować nasze 

rozwiązanie. Dlatego napisaliśmy 

wniosek o wpisanie PAKTU na tę listę. 

Powstała ona jeszcze przed walidacją 

naszego projektu, dlatego wcześniej 

nie mogliśmy się na niej znaleźć. Jest 

to słuszna droga, aby teraz wykorzy-

stywać wypracowane rozwiązania, nie 

odkładać ich na półkę. Nie tylko my, ale 

również realizatorzy pozostałych pro-

jektów innowacyjnych chcieliby, aby 

ich rozwiązania były nadal wdrażane, 

przy wsparciu funduszy europejskich. 

Szkoda wykonanej pracy, tego, żeby 

jej efekty nie zostały teraz w pełni 

wykorzystane. 

– Dziękuję za rozmowę. 
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P
odczas Targów zaprezentowane 

zostaną rozwiązania wypra-

cowane w ramach projektów 

innowacyjnych fi nansowanych przez 

Unię Europejską. Dotyczą one współ-

pracy organizacji pozarządowych 

z samorządem lub poprawiania funk-

cjonowania samorządów. 

Wśród wystawców będą instytu-

cje i organizacje z całej Polski. Przez 

kilka ostatnich lat zajmowały się 

one zagadnieniami samorządowymi 

testując nowe propozycje. Efekty tych 

wysiłków będzie można zobaczyć 

w namiotach targowych na Zamku 

w Krośnie Odrzańskim. Zaprezen-

towane zostaną podręczniki, porad-

niki i narzędzia elektroniczne, które 

pomogą kolejnym samorządom przejść 

ścieżkę udoskonalenia. 

Oprócz wielu nieodpłatnych mate-

riałów będzie okazja do rozmowy 

z ekspertami ds. współpracy mię-

dzysektorowej. Będą oni dostępni 

w namiotach targowych przez kilka 

godzin piątkowego przedpołudnia. 

Dodatkowo część z nich poprowadzi 

warsztaty i panele na tematy bliskie 

ich działalności. 

Targi są adresowane do jednostek 

samorządu terytorialnego oraz orga-

nizacji pozarządowych z terenu woj. 

lubuskiego. Województwa ościenne są 

również mile widziane. Burmistrzo-

wie, wójtowie, ich reprezentanci oraz 

radni gminni i powiatowi współtworzą 

politykę współpracy z III sektorem 

w skali lokalnej i regionalnej. Dzięki 

targowemu formatowi imprezy będzie 

można się zapoznać z większą ilością 

innowacyjnych rozwiązań i wybrać 

najlepsze dla siebie. 

Miasteczko targowe ustawione 

będzie na dziedzińcu zamku. Rów-

nolegle będzie się odbywał bogaty 

program merytoryczny z udziałem 

wystawców. Panele dyskusyjne czy 

warsztaty przybliżą odwiedzającym 

tematykę targów i poszczególnych 

wystawców.

Targi zakończą się o godz. 14:00 

biesiadą międzysektorową. 

Dodatkowym atutem terminu 

targów jest duża impreza miejska, 

która odbywa się jednocześnie w Kro-

śnie Odrzańskim. Po zakończeniu 

targów burmistrz Krosna zaprasza 

na „Rybobranie”. Więcej informacji 

na temat targów: www.pakt-com.org, 

a na temat „Rybobrania” na www.

krosnoodrzanskie.pl

Tak było kilka lat temu w  Gorzowie Wielkopolskim podczas Targów Aktywności 

Społecznej. Jak będzie na Zamku w Krośnie?

Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula 
oraz Dyrektor Centrum Artystycznego Zamek 
Tomasz Miechowicz serdecznie zapraszają na:

Targi na Zamku,
czyli targi innowacji w dziedzinie współpracy 
międzysektorowej
12 czerwca 2015 r.
w Krośnie Odrzańskim
w godzinach od 10:00 do 14:00

Targi na Zamku
Innowacje społeczne będą głównym tematem spotkań i rozmów podczas pierwszych 
w naszym kraju targów, których celem będzie promocja nowych rozwiązań, 
wypracowanych przez organizacje pozarządowe i samorządy. 

Karolina Knochenmuss
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– Rada Powiatu zmniejszyła sobie 
diety i zwiększyła pieniądze prze-
znaczone na wsparcie organizacji 
pozarządowych . To dobry pomysł?
– Każdy pomysł, który prowadzi do 

wzmacniania organizacji pozarządo-

wych jest dobry. W naszym przypadku 

część pieniędzy z diet, które zostały 

zmniejszone zostanie przekazana 

na wsparcie działań NGO na terenie 

powiatu. Co prawda, może nie jest 

to wielka kwota (30 tys. złotych), ale 

w przypadku niewielkich organizacji 

liczy się każdy grosz. Cieszę się, że 

radni zdecydowali o przekazaniu 

tej kwoty dla stowarzyszeń – to jest 

zawsze wartość dodana do działalności 

samorządu. Jestem pewny, że nasze 

organizacje pozarządowe nie zmar-

nują tych pieniędzy i spożytkują je na 

rzecz mieszkańców naszego powiatu. 

Jestem zwolennikiem wzmacniania 

trzeciego sektora. To dobry partner dla 

samorządu. Uzupełnia naszą ofertę 

w zakresie pomocy społecznej, kultury, 

czy sportu. Chciałbym w tej kadencji 

doprowadzić do zwiększenia fi nanso-

wania działań NGO, wzmocnienia go 

również poprzez wsparcie w pozyski-

waniu środków zewnętrznych. Mamy 

na terenie powiatu dobre przykłady 

na takie działania, warto je promować.

Jest Pan twórcą jednego z krośnień-
skich stowarzyszeń. Co było najtrud-
niejsze przy jego tworzeniu?

W pracy w urzędzie 
potrzebne jest pozarządowe 

zacięcie
Z Mirosławem Glazem, Starostą Powiatu Krośnieńskiego, trenerem Ju Jitsu (6 Dan), 
a w latach 2010 -2014 dyrektorem Departamentu Infrastruktury Społecznej 
Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego rozmawia Tomasz Miechowicz. 
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– Prawdę mówiąc, uczestniczyłem 

w tworzeniu kilku sportowych stowa-

rzyszeń w gminie Krosno Odrzańskie, 

której jestem mieszkańcem i w Zielonej 

Górze, a nie tylko jednego. Faktem jest, 

że Klub Sportowy Ju Jitsu Satori – któ-

rego jestem trenerem, jest dla mnie 

osobiście najważniejszy. W tworzeniu 

stowarzyszeń kultury fi zycznej jest 

zawsze problem miejsca, w którym 

mają odbywać się zajęcia oraz sprzętu 

do treningów. W naszym przypadku 

pomogła gmina Krosno Odrzańskie, 

udostępniając nam bezpłatnie salę 

gimnastyczną i znajdującą się w niej 

matę do ćwiczeń, za co oczywiście bar-

dzo dziękujemy. Kolejnym problemem 

jest pozyskanie środków na wyjazdy 

sportowe, ale w tym przypadku, mając 

już spore doświadczenie, pozyskiwa-

liśmy środki z Euroregionu, powiatu 

czy gminy. Nie do przecenienia jest też 

pomoc, którą wnoszą rodzice zawod-

ników. Wpłacają składkę członkowską, 

pomagają przy transporcie organizują 

wiele codziennych spraw. W ogóle nie 

wyobrażam sobie naszego klubu bez 

rodziców. Każdy, kto prowadzi klub 

sportowy czy inne stowarzyszenie 

skierowane do młodych ludzi, może 

potwierdzić, że rodzice to grupa, bez 

której większość działań nie byłaby 

możliwa. Cieszę się, że wciąż spo-

tykam się z tak aktywnymi ludźmi 

jak nasi rodzice. Problemy natury 

organizacyjnej w naszym przypadku 

nie występowały, ponieważ rejestracja 

odbywała się w ewidencji starosty, co 

według mojej oceny jest wielokrotnie 

łatwiejsze niż przejście przez rejestrację 

w KRS. Może warto rozważyć takie 

zmiany przepisów krajowych, by 

większa grupa lokalnych stowarzyszeń 

mogła korzystać z prostszej proce-

dury rejestracji niż KRS? Niewielkie 

organizacje działające na lokalnym 

podwórku powinny, moim zdaniem, 

być zachęcane do działania m.in. pro-

stymi procedurami rejestracyjnymi. 

– Czy trzeci sektor w powiecie kro-
śnieńskim jest słaby? Mocny? Jest 
partnerem? Potrzebuje zmian? Jeśli 
tak, to jakich?
Trzeci sektor w powiecie krośnień-

skim jest różnorodny, w miastach 

Gubinie i Krośnie Odrzańskim jest 

sporo silnych i prężnych organizacji, 

natomiast w pozostałych gminach 

jest różnie. Ale i tam pojawiły się 

stowarzyszenia lokalne, które stają 

się parterem dla władz gminnych czy 

powiatowych. To pochodna doświad-

czeń naszego społeczeństwa. Jedni 

już okrzepli, a inni dopiero tworzą 

swoje stowarzyszeniowe struktury. 

Na pytanie „silny czy słaby powia-

towy NGO” odpowiem w ten sposób: 

tam, gdzie są ludzie i zapał możemy 

ocenić trzeci sektor przez pryzmat 

aktywności. Na pewno aktywny świat 

stowarzyszeń to partner dla samo-
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rządów, który trzeba traktować serio. 

Co do zmian w trzecim sektorze, to 

takie mogą poczynić tylko ludzie, 

którzy będą chcieli się angażować 

w działalność stowarzyszeń. Moim 

zdaniem zmiany przynoszące nowe 

idee i formy organizacji są potrzebne 

zawsze. Już wspominałem o tym, że 

chciałbym wspierać trzeci sektor 

w organizowaniu się, w pozyskiwaniu 

pieniędzy na działania. To zawsze się 

opłaca. Zawsze służy lokalnej powiato-

wej społeczności. Zawsze jednak trzeba 

pamiętać, że to mieszkańcy organizują 

się w stowarzyszenia i po ich stronie 

jest decyzja o podjęciu takich czy 

innych działań. My samorządowcy 

możemy podglądać działania stowa-

rzyszeń. Na pewno ich aktywność jest 

wskazówką czego ludzie potrzebują, 

co ich uwiera. Bo jeśli się organizują 

dla jakiejś idei, sprawy to znaczy, że 

jest to dla nich ważne i potrzebne. 

Samorząd to jego obywatele, dlatego 

warto tworzyć dobre relacje z NGO, 

bo to ważny głos dla kierujących 

samorządem. Dla mnie to ważny głos.

– W powiecie istnieje Rada Działal-
ności Pożytku Publicznego. Czy jest 
potrzebna?
– Nasza powiatowa rada ma za sobą 

całą kadencję. Tak się składa, że rów-

nież ja byłem w jej składzie, moja 

ocena jej działalności jest pozytywna, 

chociaż porównując z Radą Działalno-

ści Pożytku Publicznego Województwa 

Lubuskiego, w której byłem sekreta-

rzem, to można powiedzieć, że nasza 

powiatowa aktywność była jeszcze 

za skromna. Na pewno jest to pole 

wymiany doświadczeń i poglądów na 

działalność NGO, ale również miejsce 

konsultacji aktów prawa miejscowego 

dotyczących działalności stowarzyszeń. 

W powiecie istnieje wiele organiza-

cji, które często nie wiedzą o swojej 

działalności nic, dlatego PRDPP to 

miejsce, w którym mogą dowiedzieć 

się o sobie, a sama rada może inicjo-

wać wiele ciekawych przedsięwzięć. 

Rada mogłaby w szerszym zakresie 

wzmacniać ponadgminną współpracę 

między stowarzyszeniami. Jeszcze 

nie wszyscy się mieli okazję poznać. 

W większej grupie łatwiej przygotowy-

wać szkolenia, dzielić się problemami, 

doświadczeniami. Łatwiej organizować 

różne przedsięwzięcia. Łatwiej pozy-

skiwać środki na działania. Wspólne 

przedsięwzięcia trzeciego sektora 

integrują powiatową społeczność.

– Samorządowcy bardzo często wywo-
dzą się z lokalnych stowarzyszeń, 
co to wnosi do codziennej pracy 
krośnieńskiego starostwa?
– NGO to inne spojrzenie na całokształt 

funkcjonowania samorządu. Jeżeli 

ktoś wcześniej poświęcał swój czas 

i umiejętności dla innych, to zawsze 

będzie dbał o dobro mieszkańców 

danej jednostki samorządu teryto-

rialnego. Aktywni ludzie wchodzący 

do samorządu (nie tylko naszego) są 

wartością dodaną. Pytają, angażują się, 

nie przesypiają kadencji samorządo-

wej. Denerwują się jałowymi sporami. 

Chcą działania. Cenię takich ludzi. Dla 

mnie to również kwestia podejścia 

do współpracowników, od których 

oczekuję pełnego zaangażowania. 

Takiego sportowego zacięcia, które 

kończy się zwycięstwem. W naszym 

przypadku zwycięstwo to sprawne 

obsługiwanie mieszkańców powiatu 

krośnieńskiego. Tego oczekuję od 

pracowników starostwa powiatowego. 

Zwycięstwo rozumiem również jako 

załatwianie ważnych dla mieszkań-

ców spraw. Tego oczekuję od swoich 

współpracowników – radnych Rady 

Powiatu. Działalność w stowarzy-

szeniu to dobra szkoła dyscypliny 

wewnętrznej nastawionej na osiąganie 

celów i realizację założonych zadań, 

to przenosimy później do działalności 

samorządowej. Wrażliwość społeczna 

ludzi działających w NGO nie znika, 

gdy zostają radnymi. Lepiej słuchają, 

więcej słyszą. Nie zapominają o czło-

wieku, który jest podmiotem naszych 

decyzji. 

– Wieloletnie kontraktowanie 
usług społecznych jest jedną z form 

współpracy z NGO . Czy i co można 
byłoby w przyszłości zakontraktować 
w powiecie krośnieńskim?
– To kwestia, która powraca co jakiś 

czas w wielu samorządach. Jako dyrek-

tor Departamentu Infrastruktury 

Społecznej w Urzędzie Marszałkow-

skim Województwa Lubuskiego, do 

kompetencji którego należała współ-

praca z NGO, wielokrotnie spotykałem 

się z propozycjami takiej formuły 

w stosunku do klubów sportowych. 

Nie udało się wprowadzić tego w życie 

z wielu powodów, przede wszystkim 

budżetowania na lata kolejne. Trzeba 

jednak dążyć do stworzenia takich 

możliwości dla organizacji, które są 

sprawdzonym parterem samorządu. 

W naszym powiecie w wyniku corocz-

nych konkursów oddajemy zadania 

do wykonania organizacjom poza-

rządowym. Niektóre z nich corocznie. 

De facto mamy więc do czynienia 

z długofalową współpracą. Jedno 

ze stowarzyszeń prowadzi Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Gubinie. 

To dobry przykład współpracy trans-

sektorowej. Jego pozytywne efekty są 

dla każdej ze stron. A najważniejsze, 

że załatwione są potrzeby naszych 

mieszkańców. W ogóle sprawy spo-

łeczne są takim polem współpracy 

między NGO i samorządem. Dys-

kusję czy i co można w przyszłości 

zakontraktować w naszym powiecie 

mamy przed sobą. Z jednej strony 

mamy prawo, które nie na wszystko 

pozwala. Z drugiej, nasze lokalne 

możliwości rozumiane jako meryto-

ryczne i organizacyjne przygotowanie 

trzeciego sektora. Musimy wspólnie 

odpowiedzieć sobie na pytanie, co 

jesteśmy wstanie kontraktować. Co 

się opłaca kontraktować? Co możemy 

lepiej zrobić dla mieszkańców za 

pomocą takiego działania. W naszym 

samorządzie powiatowym takiej 

formy również nie było, ale zawsze 

jest ten pierwszy raz. Może więc w tej 

kadencji otworzymy drzwi do takiej 

formy współpracy?

– Dziękuję za rozmowę.
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Inicjatywa należy 

do mieszkańców
Narzekanie, mówienie, że tego i tamtego brakuje, mało ławek i koszy w parkach, 
nie ma pojemników na psie kupy, trawniki pod blokiem zaniedbane… 
Nie ma czarodziejskiej różdżki, która załatwiłaby wszystko na raz. I nie będzie. 
Ale są inne sposoby.
Katarzyna Kochańska
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przydałoby się zrobić. I oni również są 

gotowi się zaangażować, niekoniecz-

nie materialnie, ale poświęcić trochę 

czasu, wysiłku. No, niekoniecznie 

poświęcić – raczej zainwestować. 

Żeby było lepiej. Jest pomysł, są 

ludzie. Najczęściej największym 

problemem pozostają środki. A te ma 

samorząd. Mieszkańcy zgłaszają się, 

oczywiście dostają do wypełnienia 

odpowiednie formularze... ale drzwi 

są otwarte. 

Jak to działa?
Po pierwsze, samorząd musi mieć 

uchwaloną uchwałę, dotyczącą inicja-

tywy lokalnej. Obecnie coraz więcej 

samorządów dysponuje takim prawem. 

Uchwała oraz zarządzenia wójta (bur-

mistrza, prezydenta, starosty) dookre-

ślają niezwykle ważne kwestie, takie 

jak np. formularz wniosku, kryteria 

oceny pomysłów, sposób współpracy 

urzędników odpowiedzialnych za 

zadanie z grupą inicjatywną. Warto 

się z nimi zapoznać, zanim rozpocznie 

się szczegółowe przygotowania do 

konkretnych działań. 

Na co zwrócić uwagę?
Przygotowując się do zrealizowa-

nia inicjatywy lokalnej, trzeba mieć 

świadomość kilku ważnych kwestii. 

Po pierwsze takiej, co należy do kom-

petencji danego szczebla samorządu, 

a co nie. Czyli – co może gmina zrobić, 

a czego nie. Ustawodawca ustalił 

dość szeroko katalog spraw, których 

mogą dotyczyć inicjatywy lokalne. 

Może to być:

• budowa, rozbudowa lub remont 

dróg, kanalizacji, sieci wodocią-

gowej, budynków oraz obiek-

tów architektury stanowiących 

własność jednostek samorządu 

terytorialnego;

• działalność charytatywna,

• podtrzymywanie i upowszechnia-

nie tradycji narodowej,

• pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej,

• działalność na rzecz mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz 

języka regionalnego, kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego,

• p ro m o c j a  i  o rg a n i z a c j a 

wolontariatu,

• edukacja, oświata i wychowanie,

• działalność w sferze kultury fi zycz-

nej i turystyki, ochrony przyrody, 

w tym zieleni w miastach i wsiach, 

porządku i bezpieczeństwa 

publicznego.

Jednak najczęściej najważniejsze 

Po pierwsze, urząd nie gryzie. Nie można wychodzić z założenia, że 
urząd nie pomoże, bo to struktura skostniała i niechętna mieszkańcom. 
Wręcz przeciwnie. Doszliśmy do takiego punktu, w którym urzędnicy 
dostrzegają konieczność wychodzenia do mieszkańców. Bo przecież im 
także zależy na tym, aby w gminie działy się ciekawe rzeczy. 
Po drugie, krasnoludki nie istnieją. Czekasz, aż pojawi się jakiś ktoś, kto 
zrobi wszystko, co byś chciał? I narzekasz, narzekasz…? Samo dzieje się 
tylko w bajkach. W „realu” zawsze musi pojawić się ktoś, kto ma pomysł, 
rzuca hasło. I działa. Weź sprawy w swoje ręce! 
Po trzecie: poznaj sąsiada. Coraz rzadziej chodzimy do sąsiada pożyczyć 
szklankę cukru. A jeszcze rzadziej robimy coś razem (prędzej „spotkamy 
się” na facebooku niż na kawie w realu). A każdy z nas ma mnóstwo za-
sobów, pomysłów, tylko trzeba je odkryć. Może okazać się, że w sąsiedniej 
klatce mieszka „złota rączka” , pomoże naprawić ogrodzenie na placu 
zabaw, postawić ławki… 

Inicjatywa jest prosta!

W
 2010 roku w Ustawie 

o działalności pożytku 

publicznego i o wolonta-

riacie pojawiła się inicjatywa lokalna, 

jako nowe narzędzie realizacji zadań 

publicznych – w którym najważniej-

sza jest współpraca administracji 

samorządowej z mieszkańcami. 

W wielkim skrócie, jej mechanizm 

polega właśnie na tym: ktoś dostrzega 

problem. I wie, jak można go rozwią-

zać. Chciałby się tym zająć. Rozmawia 

z sąsiadami, grupą przyjaciół, którzy 

zgadzają się, że naprawdę coś takiego 
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pytanie, na jakie trzeba sobie odpo-

wiedzieć brzmi: kto jest właścicielem 

terenu, na którym chcemy coś zro-

bić? Gmina nie może inwestować 

na terenie prywatnym, należącym 

np. do spółdzielni mieszkaniowej. 

Nie przebuduje parkingu pod dys-

kontem. Podobnie jak nie zamontuje 

monitoringu w szkole średniej – tymi 

zarządza starostwo powiatowe. Ale już 

w podstawówkach czy gimnazjach 

jak najbardziej. O to warto zapytać 

zawczasu, żeby wiedzieć, do którego 

ze szczebli samorządu należy zwrócić 

się o pomoc. 

A co wpisać do wniosku?
Choć każdy samorząd ustala własne 

szczegółowe zasady i kryteria, część 

wymagań na pewno będzie wspólna. 

Podstawowe z nich dotyczy party-

cypacji mieszkańców w realizacji 

zadania. Wkład mieszkańców może 

mieć różną postać: praca społeczna, 

wkład rzeczowy, a także fi nansowy 

(czyli środki przekazane na rachunek 

gminy, a dlaczego – o tym za chwilę). 

Jaki może być wkład rzeczowy? Na 

przykład projekt budowlany, nagrody 

w konkursie, czy jakiś element wypo-

sażenia boiska. Dlaczego środki 

muszą trafi ć na rachunek samorządu? 

Ponieważ inicjatywa lokalna nie 

zakłada przepływów fi nansowych 

między grupą realizującą zadanie 

a administracją. Nie jest tak, że miesz-

kańcy dostają „do ręki” gotówkę 

i za nią kupują kosze na śmieci czy 

ławki. To gmina zgodnie z wnio-

skiem, dokumentacją, ustaleniami 

z liderami zamawia towar i za niego 

płaci – jeżeli tego rodzaju wsparcie 

zostało przewidziane we wniosku 

i umowie. Wbrew pozorom jest to 

rozwiązanie lepsze: mieszkańcy 

nie mają do czynienia ze środkami 

publicznymi, których wydatkowa-

nie i rozliczanie obwarowane jest 

wieloma wytycznymi. Nie muszą 

się rozliczać, ani dbać o właściwą 

dokumentację fi nansową, faktury, 

umowy, ich opisy itp. Jednak przy 

wielu działaniach wsparcie gminy 

może mieć inną postać niż fi nan-

sowa, np. wsparcie miejskich ekip 

sprzątających, użyczenie sprzętu itp. 

Jeśli grupa inicjatorów obawia 

się, że sama nie podoła realizacji 

zadania w ramach inicjatywy, może 

złożyć wniosek przy pomocy lokalnej 

organizacji pozarządowej. Jej członko-

wie zapewne mieli już do czynienia 

z realizacją zadań, pewnie regularnie 

współpracują z gminą. 

Do wniosku na poparcie tego, 

że potrzeba naprawdę jest ważna, 

a pomysł dobry, można dołączyć 

ankiety, wywiady, protokoły ze spo-

tkań. Na pewno zostaną wnikliwie 

przeanalizowane. To, żeby realizacja 

zadania dotyczyła większej grupy 

mieszkańców danej miejscowości na 

pewno jest jednym z istotniejszych kry-

teriów oceny wniosków. Nie powinna 

Tak podczas happeningu w Słubicach młodzież zachęcała do konsultacji społecznych 

– m.in. uchwały dotyczącej inicjatywy lo kalnej. 

ona służyć jedynie wybranej, bardzo 

wąskiej grupie. 

Dlaczego warto?
Zapewne w trakcie realizacji zadania 

pojawią się jakieś nieprzewidziane 

trudności… ale dlatego właśnie na każ-

dym kroku podkreślana jest potrzeba 

współpracy mieszkańców z gminą, 

a gminy z mieszkańcami. Być może 

niektórym, pamiętającym dawniejsze 

czasy, inicjatywa kojarzy się trochę 

z czynem społecznym, jednak to nie to 

samo. Inicjatywa nie jest obowiązkowa, 

no i mieszkańcy sami decydują, co 

i w jaki sposób chcą zmienić. A gmina 

pomaga jak może. Dlatego warto spró-

bować. Krok 1: Masz pomysł? To połowa 

sukcesu. Krok 2: Idź do urzędu zapy-

tać o inicjatywę lokalną. Krok 3: Nie 

poddawaj się. 
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– I co tam w „iCoTam”?
– Mamy już pięć lat! Właśnie nie-

dawno obchodziliśmy swoje pięciolecie 

działalności, z każdym rokiem się 

rozwijamy, z każdym rokiem mamy 

nowe pomysły, nowe projekty , nowe 

działania. Dołączają do nas nowi ludzie. 

Stowarzyszenie się rozwija, wiadomo 

jak to jest ze stowarzyszeniem, raz jest 

lepiej raz jest gorzej. Liczy się trzon, 

który decyduje o tym, co się dzieje, 

może nie tyle decyduje, co trzyma 

to wszystko w ryzach. U nas to są 

trzy osoby: ja, Natalia Januszkiewicz 

i Katarzyna Gardziejewska oraz jesz-

cze Marek Dębowski, który jest wice-

prezesem. Przy całości działa sporo 

wolontariuszy, wielu ludzi, którzy nie 

tylko są związani z kulturą, ale robią 

różne dziwne rzeczy na co dzień. Jeśli 

jest hasło, że jest jakiś pomysł, projekt, 

chcemy go zrealizować, dołączyć się 

do jakieś idei, wszyscy zbieramy się 

w Piekarni Kultury – to jest nasze 

nowe miejsce – i działamy.

– Skąd pomysł, by ludzie związani 
z kulturą (Ty i Natalia – związana 
z biblioteką), robili sobie konkurencję 
w postaci takiego tworu, miejsca, 
klubu jak Piekarnia Kultury. Czy to 
konkurencja?
– Zacznijmy od tego, że żadna to jest 

konkurencja. Początkiem stowarzy-

szenia i Piekarni Kultury jest to, że 

chcieliśmy działać jeszcze więcej. 

Doszliśmy do wniosku, że formuła 

domu kultury nas ogranicza, gdzieś 

zabrakło nam swobodnego działania. 

Kiedy powstawaliśmy około pięć lat 

temu (tak naprawdę, stowarzyszenie, 

grupa ma dłuższą historię – osiem lat) 

brakowało nam właśnie działania 

spontanicznego. Wiadomo, że ośrodki 

kultury mają to do siebie, że musisz 

czenia. Już dawno miałem na oku 

ten magazyn, który jest teraz naszą 

Piekarnią Kultury. Zapytałem fi rmę 

Leks, która pomogła nam w realizacji 

tego pomysłu, czy możemy zaadop-

tować pomieszczenie. Oni stwierdzili, 

że pomysł jest super. Również poma-

gali nam przy innych działaniach, 

pomysłach, które realizowaliśmy dla 

społeczeństwa Sulęcina. Widzieli nasze 

zaangażowanie w życie kulturalne 

i społeczne. Zaufanie, którym nas 

obdarzyli sprawiło, że dosyć chętnie 

oddali nam magazyn. Powiedzieliśmy, 

co chcemy zrobić, jak. Powiedzieli: 

OK macie ten magazyn. Przez rok go 

sprzątaliśmy! Był tak zagracony, że 

zanim wysprzątaliśmy minął rok i … 18 

Piekarnia Kultury 
Z Jackiem Filipkiem, prezesem Stowarzyszenia Strefa Działań Twórczych „iCoTam” 
z Sulęcina, instruktorem Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, p.o. dyrektora Ośrodka 
rozmawia Tomasz Miechowicz.

coś planować, mieć jakieś pieniądze, 

musisz ludzi rozplanować, a my często 

działaliśmy spontanicznie. 

Później zawiązało się stowarzyszenie. 

W pewnym momencie doszliśmy 

do wniosku, że brakuje nam miej-

sca spotkań. Takiego miejsca, gdzie 

moglibyśmy zostawić swoje rzeczy, 

poprowadzić warsztaty czy spotkać 

się i wypić kawę. Spotykaliśmy się 

w domu kultury, w bibliotece, czę-

sto w jakieś restauracji w Sulęcinie, 

ale nie mieliśmy miejsca, w którym 

przykleilibyśmy swoje pomysły na 

ścianie, by wisiały, gdy będziemy 

tam wchodzić i będziemy je powoli 

realizować. Stąd wziął się pomysł na 

zagospodarowanie jakiegoś pomiesz-



Pakt Współpracy // nr 8/2015

24 Praktyka

października 2014 roku otworzyliśmy 

naszą Piekarnię Kultury, która skupia 

mieszkańców, przyjezdnych i naszych 

przyjaciół. Czy to jest konkurencja? 

Absolutnie nie! Nigdy do tego nie 

podeszliśmy jak do konkurencji. Jestem 

pracownikiem instytucji kultury, 

instruktorem, teraz również pełnię 

obowiązki p.o. dyrektora. Docierały 

do mnie takie pytania, czy nasza 

piekarnia, to nie jest coś, co mogłoby 

zastąpić ośrodek kultury. Absolutnie 

nie! Uważam, że Piekarnia Kultury 

jest miejscem, gdzie dom kultury jest 

reklamowany, że może być kolejną 

placówką kulturalną Sulęcina. Uwa-

żam, że Sulęciński Ośrodek Kultury 

jak i Piekarnię Kultury, jak też stowa-

rzyszenie „iCoTam” łączy wiele. Mogą 

grać na jednej linii, razem się wspierać 

, zapraszać inne stowarzyszenia do 

działań. Uważam więc, że nie jest to 

żadna konkurencja, a czym więcej 

dzieje się w małym mieście – Sulęcin 

ma 11000 mieszkańców – im więcej 

będzie miejsc, gdzie można tworzyć, 

działać to chyba lepiej!

– Miałem okazję odwiedzić Piekarnię 
Kultury, widziałem wiele urządzeń, 
sprzętów, które jak rozumiem wyko-
naliście sami…
– Tak, wszystko to, co można zaob-

serwować teraz w Piekarni Kultury 

zrobiliśmy sami. I, powiem to szczerze, 

robiliśmy po raz pierwszy. Mieliśmy 

tam same ściany, nie było toalety, którą 

sami wymurowaliśmy. Kanalizację to 

już położył nam fachowiec, ale płytki 

kładli sami wolontariusze. Zapytaliśmy: 

„kto kładł kiedyś płytki?”. Była cisza. 

Mówię więc do kolegi: „kładłeś kiedyś 

płytki?” odpowiedzieć brzmiała: „no 

nie!”. Więc ja do niego: „kiedyś musi 

być ten pierwszy raz”. I położył dwa 

metry kwadratowe. Powiedzieliśmy: 

„ok będziesz kładł płytki”. Podobnie 

z innymi rzeczami, ktoś nam wyciął 

blat do barku, palety na siedziska 

dostaliśmy od fi rmy. Sami je czyścili-

śmy, skręcaliśmy. To była frajda zrobić 

wszystko samodzielnie. 

– Co się dzieje w Piekarni na co dzień? 
Co wypiekacie?
– Wypiekamy kulturę! To oczywiście 

nasze hasło – sztandar. Staramy się 

pokazywać to, co nas najbardziej 

interesuje. Jest część muzyczna, jest 

wystawowa. My też uczymy się dzia-

łania Piekarni w społeczeństwie. Nie 

rzucamy się bardzo w oczy (cho-

ciaż ostatnio powiesiliśmy neon). 

Powierzchnię udostępniamy wszyst-

kim, którzy chcą. Mieliśmy swój plan 

na Piekarnię Kultury, gdy ją otwiera-

liśmy, ale nie spodziewaliśmy się, że 

się rozwinie tak, że my nie do końca 

decydujemy, co tam się dzieje. To nas 

bardzo cieszy, bo wiadomo, że jako 

stowarzyszenie działamy non profi t. 

Robimy to z przyjemności, a z cza-

sem jest bardzo różnie. Każdy ma 

jakieś swoje zajęcia, pracę, rodzinę. 

Baliśmy się, że na Piekarnię może 

nie starczyć czasu. Chcemy to robić, 

ale jak będą problemy natury na 

przykład rodzinnej, to sobie odpu-

ścimy. Wydarzyła się jednak rzecz 

niesamowita, bo ludzie zaczęli się 

do nas sami zgłaszać. „A może bym 

zrobił wystawę?”. „A może bym coś 

tam pokazał?”. Mieliśmy wystawę 

fotografi i, spotkanie z podróżnikami. 

Była wystawa biżuterii. Mieliśmy 

pokaz gry strategicznej. Parę rzeczy 

już się odbyło w krótkim czasie i tak 

naprawdę sami twórcy, podróżnicy się 

do nas zgłosili. Przyszli do nas i pytali 

czy mogą pokazać swoje prace. A my: 

OK! Zapraszamy! Oni przygotowywali 

praktycznie wszystko sami, myśmy 

tylko otwierali magazyn.

(od lewej) Natalia januszkiewicz (członek) Katarzyna Gardziejewska (w-ce prezes) 

trzon/rdzeń stowarzyszenia iCoTam

Występ podczas otwarcia piekarni Kultury
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– Rozumiem, że Piekarnia jest takim 
miejscem, do którego każdy ma 
wolny odstęp. Na ile wolny? To nie 
jest tak, że robi się „dworcowo”? 
Ludzie wchodzą i wychodzą kiedy 
chcą? Jakieś zasady pewnie obo-
wiązują? Jakie?
Na dzisiaj jest tak (stety lub nie), że 

nie można tu wejść, kiedy się chce. 

Nie mamy też ustalonych stałych 

godzin otwarcia Piekarni. Zazwyczaj 

spotykamy się od działania do działa-

nia. Informacje, że można przyjść do 

Piekarni, że coś się dzieje, najłatwiej 

można znaleźć na plakatach gdzieś 

w przestrzeni miejskiej, albo na facebo-

oku. Na naszym profi lu informujemy 

i zapraszamy. Oczywiście jeśli ktoś 

przechodzi niedaleko naszej Piekarni 

i widzi, że się w oknie światła świecą, to 

może przyjść do nas. Mamy tu barek, 

każdy sam robi sobie kawę, herbatę. 

Może też pograć w gry. Nikomu nic 

nie narzucamy.

– Czyli nie tyle sami jesteście pieka-
rzami, co uchylacie drzwi do pieca, 
w którym wypiekać mogą inni?
– Taki zamysł był poniekąd. To nas 

bardzo cieszy, bo odciąża od wielu 

działań. Z drugiej strony dajemy wolną 

rękę. To powoduje, że muzyk czy jakiś 

inny artysta poznaje całą drogę orga-

nizacyjną. Nie tylko wchodzi na scenę 

i zagra, ale musi też przygotować sobie 

miejsce. Pomagamy, to nie jest tak, że 

zostawiamy kogoś samego. Cała droga 

organizacyjna, którą przechodzimy 

sprawia, że często ludzie zostają z nami 

i organizują kolejne wydarzenia dla 

kogoś innego. 

– Co dalej z Piekarnią? Rozumiem, 
że jest pomieszczenie, które wymaga 
jeszcze inwestycji.
– Tak. Podstawowa inwestycja, która 

nas czeka to ogrzewanie. Borykamy się 

z tym problemem. Nie mamy ogrzewa-

nia, więc zimą jest niezbyt przyjemnie. 

Obliczyliśmy, że z kubkiem gorącej 

kawy czy herbaty można wytrzymać 

maksymalnie godzinę. Szukamy spon-

sorów, zbieramy datki, podejmujemy 

działania, by na przyszły sezon uru-

chomić centralne ogrzewanie. Żeby 

tam się działo jeszcze więcej.

– Plany artystyczne?
– Pisaliśmy projekt na warsztaty na 

wakacje, czekamy na wyniki. Szyku-

jemy teraz międzynarodowy festiwal 

„WAKE UP & LIV”, współpracują z nami 

Sulęciński Ośrodek Kultury i „iCoTam”. 

Część działań, które będą promowały 

festiwal będziemy realizowali w Pie-

karni. Zbliżają się kolejne wystawy i … 

czekamy na kolejne pomysły mieszkań-

ców. Na wakacje chcemy udostępnić 

plac przed Piekarnią, więc na pewno 

będą koncerty akustyczne. Dysponu-

jemy sprzętem, który pozwala na orga-

nizację takich koncertów. Kawiarnia 

letnia przy Piekarni Kultury? Kto wie.

– Jak na działania Piekarni Kultury 
reagują ludzie, którzy się tu poja-
wiają? Nie tylko znajomi, ale też obcy? 
Piekarnia mieści się na niemal na 
skrzyżowaniu dróg. 
– Tak… Dróg 137 i 138! Naszym atutem 

jest współpraca z Ośrodkiem Kul-

tury. Jest on oddalony od centrum 

miasta spory kawałek i nie zawsze 

mieszkańcom chce się przyjść na 

jakieś wydarzenie. W Ośrodku Kultury 

doświadczamy tego przy różnych oka-

zjach. Tutaj w Piekarni można wyjść 

bliżej mieszkańców, dlatego potrzebna 

jest współpraca między Piekarnią, 

a Ośrodkiem. Uzupełniamy się.

–  Dziękuję za rozmowę.

Wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych w ramach obchodów święta niepodległości

Otwarcie Piekarni Kultury oraz wystawa prac Ani Gwizdek, Dari Tracz i Przemka Rubaja
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S
amozatrudnienie polega na 

tym, że osoba fi zyczna prowadzi 

własną działalność gospodarczą, 

w ramach której świadczy usługi. 

Sama jest sobie „sterem i okrętem”, 

co ma swoje plusy i minusy. Wadą 

tej formy zatrudnienia jest ponosze-

nie wszystkich kosztów związanych 

z prowadzeniem działalności (ZUS, 

podatek dochodowy, prowadzenie 

księgowości). A także brak zagwaran-

towanej ciągłości pracy. W zamian 

za to osoba sama decyduje o tym, co 

kiedy i dla kogo będzie robić, co jest 

główną zaletą. Wybór tej formy wiąże 

się jednak z największym ryzykiem 

fi nansowym. 

Umowa o pracę zawierana miedzy 

pracownikiem a pracodawcą. Jest to 

taka „twarda” umowa, bardzo bez-

pieczna zarówno dla pracownika jak 

i pracodawcy. Sztywno określony jest 

w niej rodzaj i miejsce wykonywanej 

pracy, wymiar godzin, czas trwania 

zatrudnienia oraz wynagrodzenie. 

Zatrudniony na umowę o pracę musi 

wykonywać ją osobiście i podporząd-

kować się poleceniom przełożonego. 

Ma jasno określone obowiązki i prawa 

(np. prawo do urlopu, prawo do zasiłku 

macierzyńskiego)

Pracodawca jest zobowiązany do 

odprowadzania składek na ubezpiecze-

NGO jako pracodawca, 
czyli elastyczne formy 

zatrudnienia
Często słyszy się, że organizacje pozarządowe słyną z „elastycznych” form 
zatrudnienia. Co to właściwie znaczy? Czym się one charakteryzują i która 
z nich jest najlepsza? W czasach nagonki medialnej na tzw. „umowy śmieciowe” 
warto bliżej poznać różnice pomiędzy poszczególnymi formami zatrudnienia. 
Czy naprawdę inne umowy to „zło wcielone”? Mam nadzieję, że poniższe 
vademecum pomoże odpowiedzieć na te i inne pytania.

Aleksandra Rybak
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Elastyczność, dyspozycyjnośc 

pracownika, finanse organizacji..
Przy wyborze najlepszej dla swojej organizacji formy zatrudnienia prezes 
NGO powinien zwrócić szczególną uwagę na fi nanse. Powinien zadać so-
bie pytanie „na jaka formę zatrudnienia stać moją organizację?” Prowa-
dzący działalność gospodarczą kieruje się zupełnie innymi kryteriami niż 
organizacje pozarządowe. Umowa o pracę niesie za sobą comiesięczne 
koszty, które są bardzo wysokie – składki, podatki itd., wiec czasami NGO 
zatrudnia wolontariuszy w oparciu o porozumienie o współpracy, tj. do 
bezpłatnej pracy. Wybór zależy tez od charakteru pracy, miejsca zatrud-
nienia oraz jak bardzo zależy organizacji na pozyskaniu tego konkretnie 
pracownika. Kolejną istotną kwestią są wymogi projektowe. Zanim się 
kogoś zatrudni, należy dokładnie sprawdzić, czy forma nie jest narzuco-
na z góry we wniosku o dofi nansowanie.

Wioletta Mazurek, wieloletnia księgowa NGO

nie społeczne (emerytalnej i rentowej) 

a także zdrowotnej i chorobowej za 

swojego pracownika. Rozwiązanie 

umowy o pracę zależy od wymiaru 

i czasu trwania stosunku pracy obo-

wiązuje okres wypowiedzenia. Jest 

ona regulowana przez Kodeks Pracy. 

UWAGA: W przypadku, gdy zatrud-

niasz pracownika na podstawie umowy 

o pracę, a jednocześnie wykonuje 

on dla Ciebie umowę zlecenie lub 

umowę o dzieło, wówczas podlega 

on obowiązkowym ubezpieczeniom 

społecznym i zdrowotnym. Za takiego 

pracownika będziesz więc musiał 

składkę opłacać podwójnie. 

Umowa zlecenia jest bardzo 

lubianą przez NGO umową. Charak-

teryzuje się elastycznością zarówno 

dla „pracodawcy” jak i „pracownika”, 

a właściwie dla zleceniodawcy i zle-

ceniobiorcy. Polega ona na tym, że 

zatrudniony zobowiązuje się wykonać 

powierzone mu zlecenie (usługę) 

i za to otrzymuje wynagrodzenie. 

Umowa zlecenie nie musi określać 

miejsca ani czasu pracy, nie musi 

także być odpłatna. Zasadniczo zle-

cenie należy wykonać osobiście, jed-

nak w wyjątkowych okolicznościach 

dopuszczalne jest wykonanie go przez 

Opinie z pierwszej ręki:
Karol Duer, w Fundacji na rzecz Collegium Polonicum od czerwca 2010 r.:
Z pracą w Fundacji jest tak, że z jednej strony super – duża elastyczność i dynamika pracy, każdy może się rozwijać 
itd., ale z drugiej strony nie ma pewności zatrudnienia. Wszystko zależy od tego, czy są projekty, czy nie. Gdyby 
kiedyś nie było projektów do realizacji, to cały zespół z miejsca straciłby pracę.

Anna Sikorska-Prykowska, od 10 lat w Centrum Rozwoju i Promocji Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi:
Plusem pracy w organizacji pozarządowej jest duża elastyczność, można też jednocześnie rozwijać różne kompe-
tencje. Nie jest tak jak w korporacji, że ma się ściśle określone zadania. Tu trzeba być trochę od wszystkiego. Nie 
zawsze naszej pracy towarzyszy kontrola z góry. Zwykle panuje atmosfera dużego zaufania do pracowników. To 
sprawia, że spoczywa na nas większa odpowiedzialność. Musimy być odpowiedzialni i zdyscyplinowani. Uczy też, 
jak to mówią – zarządzania sobą w czasie. Ktoś liczy na ciebie, że wywiążesz się z zadana. Wielką zaletą jest fajny 
zespół, a w organizacjach pracują naprawdę bardzo ciekawi ludzie. Dlatego na co dzień jest większy luz. Naj-
większymi minusami są brak stałości zatrudnienia oraz brak pewności fi nansowej. Wszystko zależy od projektu. 
Wynagrodzenie, czas pracy i zadania zależą od tego jaki to projekt. Są projekty dobrze płatne, średnio płatne i mało 
płatne. Ja jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, a kolejne projekty to aneksy do umowy. 
Zarządzanie samym sobą też ma swoje minusy. Angażujemy się w bardzo dużo różnych działań z rożnych dziedzin. 
I rzeczywiście, mamy rozwiniętych wiele różnych kompetencji, ale ciężko jest się ukierunkować i wchodzić na kolej-
ne szczeble – czyli wyspecjalizować się w czymś merytorycznie.
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Korzyści wynikające z pracy 

w „engieosie”
A po co w ogóle pracować w NGO? Wszystko zależy od charakteru 
człowieka i tego jakie ma priorytety. Dla niektórych najważniejsze jest 
bezpieczeństwo fi nansowe i stałość pracy, czyli ciepła, ale być może nud-
na posadka od 8.00 do 16.00. Nie każdy nadaje się do pracy w organizacji 
pozarządowej.
Praca w NGO daje mnóstwo możliwości, pozwala się rozwijać, realizo-
wać marzenia i brać udział w projektach, jednak – kosztem stabilności. 
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Trochę statystyki
Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło w 2012 roku badanie stanu 
zatrudnienia w NGO. Według niego niemal połowa, bo aż 45% orga-
nizacji w żaden sposób nie płaci za pracę na jej rzecz. Jednak z drugiej 
strony 40% polskich organizacji zatrudnia ludzi. Z tego 19% zatrudnia 
pracowników etatowych na podstawie umowy o pracę, a 21% regularnie 
(przynajmniej raz w miesiącu) zleca wykonanie zadań na podstawie 
umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło). Organizacje zatrudniają 
przeciętnie trzy osoby (25% z nich zatrudnia nie więcej niż dwie osoby, 
ale istnieje też 25% takich, które mają ponad 8 pracowników).

Kto częściej zasila szeregi NGO’sów, 

kobiety czy mężczyźni ?

Według badania stowarzyszenia Klon/Jawor kobiety stanowią 55% 
zatrudnionych w ogóle, zaś wśród osób posiadających umowę o pracę 
ich udział wynosi blisko 70%! Niemalże w połowie organizacji zatrudnia-
jących pracowników etatowych pracują wyłącznie kobiety.
Istnieje jednak jeden obszar, w którym prym wiodą mężczyźni – zgodnie 
ze stereotypami jest to sport! 
W organizacjach pozarządowych zajmujących się sportem, turystyką, 
rekreacją lub hobby odsetek mężczyzn wynosi aż 78%. 

osobę trzecią. W ramach umowy zle-

cenia obowiązkowo odprowadzane są 

składki na ubezpieczenie społeczne 

oraz zdrowotne. Możliwe jest także 

odprowadzanie składki chorobowej, 

jeśli zleceniobiorca sobie tego życzy . 

W takim przypadku w razie pójścia na 

L4 on również będzie miał wypłacane 

„chorobowe”. W ramach tej umowy 

możliwe jest także pobieranie zasiłku 

macierzyńskiego. W razie zerwania 

stosunku pracy nie istnieje okres 

wypowiedzenia. Umowę zlecenie 

reguluje Kodeks Cywilny.

 Umowa o dzieło polega na tym, 

że przyjmujący zamówienie zobowią-

zuje się do osiągnięcia konkretnego 

rezultatu. Sposób wykonania dzieła 

jest zależny od jego woli. Istotne jest 

tylko to czy został osiągnięty właściwy 

efekt końcowy. Przyjmujący zamó-

wienie nie ma obowiązku osobistego 

wykonywania dzieła, chyba że takie 

zastrzeżenie zostanie zawarte w umo-

wie. Umowa o dzieło jest odpłatna. 

Zamawiający płaci w chwili wydania 

dzieła, chyba że strony ustaliły inny 

termin. Zawarcie umowy o dzieło nie 

rodzi obowiązku opłacania składek. 

Jest tylko jeden wyjątek od tej reguły 

– gdy osoba zatrudniona na umowę 

o pracę podpisuje umowę o wykonanie 

dzieła z własnym pracodawcą. Ponadto 

zawsze z umowy o dzieło należy odcią-

gnąć podatek dochodowy od osób 

fi zycznych w wys. 18% . W przypadku 

osób, które nie mają zameldowania 

na terenie Polski, a pochodzą z krajów 

Unii europejskiej istnieje obowiązek 

odprowadzenia podatku zryczałto-

wanego, który wynosi 20%. 
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– Jak trafi ł Pan do urzędu?
– 8 lat pracowałem w centrum OPUS, 

organizacji wspierającej inne organi-

zacje. Gdy ogłoszono konkurs na to 

stanowisko, zgłosiłem się i wygrałem. 

Przyszedłem do urzędu, aby coś zmie-

nić. Wiele dla mnie znaczy, że mogę 

przenosić na poziom urzędowy moje 

doświadczenie i punkt widzenia, zdo-

byte dzięki pracy w NGO’się.

– Za co lubi Pan pracę z NGO’sami? 
– Cenię organizacje, bo wkładają 

dużo serca w to, co robią. Czuję, że 

są one bardzo użyteczne dla miasta. 

Chciałbym, żeby przekazywanie zadań 

przez miasto odbywało się w coraz 

większym wymiarze oraz w nowych 

obszarach. Z perspektywy urzędu to 

też adekwatne. Według mnie urząd 

nie powinien wykonywać dużej części 

zadań, które wykonuje. Skoro ma do 

dyspozycji organizacje, które mogą 

je wykonać lepiej, aż prosi się, żeby 

ten potencjał wykorzystać.

– Oby wszyscy mieli takie podejście. 
A za czym Pan nie przepada we 
współpracy z NGO’sami?
– Wiadomo… Czasem ktoś nie rozli-

czy dotacji, nie zapłaci za lokal, itp. 

Oczywiście nie lubię tego, ale mam 

świadomość, że takie rzeczy się zda-

rzają.. Nie przepadam także za rosz-

czeniową i stereotypową postawą 

wobec urzędnika. A to czasem się 

zdarza... Choć, na szczęście, już coraz 

rzadziej. Działalność naszej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, kon-

sultacje, prace w grupach roboczych 

złożonych z przedstawicieli zarówno 

NGO, jak i urzędu służą rozstrzyganiu 

spornych kwestii i zacieraniu granicy 

między sektorem publicznym a poza-

rządowym. Żeby z czasem nie było 

jej w ogóle.

– To bardzo ciekawa myśl. A jak oce-
nia Pan dotychczasową współpracę 
miasta Łodzi z organizacjami? Widać 
rozwój?
– Nie chciałbym wystawiać oceny, ale 

mam pozytywne zdanie. Im więcej 

się rozmawia, tym większy później 

wspólny pożytek. Efekty pracy nad 

dokumentami, działaniami czy zapi-

sami w prawie są wtedy skuteczniejsze. 

Lepsze, bo bardziej dopasowane do 

potrzeb organizacji. Nie ma odczucia, 

że „to urzędnik coś nam wymyślił 

i teraz musimy to robić”. Dyskutujemy 

jak równy z równym i to ma sens. Jest 

nasze wspólne.

– Brzmi super! Ale udaje się zawsze 
ten kompromis wypracować?
– Udaje. Oczywiście, są obszary, w któ-

rych jest to trudniejsze, np. ochrona 

środowiska, zrównoważony transport, 

opieka nad zwierzętami. Tam moim 

O zacieraniu granicy
Z Łukaszem Prykowskim, od 2011 roku pełniącym funkcję pełnomocnika prezydenta 
miasta Łodzi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, rozmawia Aleksandra 
Rybak.

Festiwal światła, ul. Piotrkowska
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zdaniem potencjał organizacji powi-

nien być lepiej wykorzystywany.

– Podejmujecie w tym celu również 
takie kroki, które nie zostały wprost 
wskazane w ustawach. 
– Upatruję swoją nadzieję w Komisjach 

Dialogu Obywatelskiego, to ciała inicja-

tywno-doradcze, które są przy wydzia-

łach urzędu. (W ich skład wchodzi po 

jednym przedstawicielu zgłoszonym 

przez organizacje pozarządowe oraz 

minimum po jednym przedstawi-

cielu właściwej z uwagi na zakres prac 

komórki Urzędu Miasta Łodzi, za: www.

uml.pl). Dobrze by było, gdyby one 

na wczesnym etapie opracowywały 

dokumenty wspólnie z pracownikami 

wydziałów. Aczkolwiek, do takiej peł-

nej współpracy od samego początku 

potrzeba nam jeszcze trochę czasu. To 

jest nowa rzeczywistość dla urzędu. 

Dlatego trzeba mieć świadomość, że 

z dnia na dzień nie wszystko będzie 

działać na 100%.

– Jaki jest Pana zdaniem klucz do 
udanej współpracy?
– Wiadomo, że współpraca powinna być 

partnerska, uczciwa i oparta na zasa-

dach prawa. Nie chcę, żeby to brzmiało 

banalnie. Ale też nie wyobrażam sobie 

aktywnej i efektywnej współpracy bez 

tego. Myślę, że cały problem zaczyna 

się od podziału na «urzędników» 

i «organizacje». Na dwa różne obozy, 

a przecież cel jest wspólny. Powinniśmy 

uważać siebie nawzajem za równych 

w dyskusji partnerów – suwerenne 

instytucje, które patrzą w jednym 

kierunku. Oczywiście, warto pamiętać 

o szkoleniach i innych możliwościach 

edukacyjnych, służących poprawie 

wzajemnego zrozumienia.

– A co Pan na co dzień robi ku lep-
szemu zrozumieniu obu stron?
– Każda osoba zajmująca stanowisko 

publiczne, na której spoczywają kwe-

stie ważne dla mieszkańców, powinna 

być oddana sprawie i otwarta na różne 

propozycje. Ważne, aby rozumiała, że 

jako urzędnik pracuje dla mieszkań-

ców – pełni służbę publiczną. Moja 

rola polega przede wszystkim na 

wytyczaniu wspólnego kierunku dla 

całego urzędu i planowaniu całego 

systemu współpracy. To ułatwia NGO-

’som funkcjonowanie i zachęca do 

kontaktu z JST. Koordynuję także 

działaniami informacyjnymi dla 

organizacji pozarządowych i kieruję 

Łódzką Radą Pożytku Publicznego 

jako jej przewodniczący.

– Jak ocenia Pan działalność tej rady?
– Jestem zadowolony z pracy rady. To 

nie jest ciało fasadowe! Nie tylko opi-

niujemy prawo, dokumenty i gotowe 

akty prawne, ale dyskutujemy i ini-

cjujemy wiele rozwiązań. Osobiście 

widzę jej potencjał właśnie w tym, że 

rada wychodzi z inicjatywami i współ-

tworzy dokumenty. Rada zajmuje się 

problematycznymi kwestiami. Mamy 

np. kilka propozycji mających ułatwić 

organizacjom sprawozdawczość przy 

jednoczesnym uwzględnieniu wyma-

gań urzędu. Ostatnio skierowana 

została do prezydenta propozycja, żeby 

w rozliczeniach dotacji nie załączać 

faktur z realizacji zadań, tylko ich 

zestawienie. Kilka zaproponowanych 

przez nas rozwiązań zostało wdro-

żonych np. ws. użyczeń lokali dla 

organizacji pozarządowych, zasady 

działania przyszłego centrum oby-

watelskiego czy I konkursu w ramach 

regrantingu. Zespół składający się 

z członków poszczególnych wydziałów 

i przedstawicieli łódzkiej rady pożytku 

publicznego wypracował także nowe, 

lepsze, procedury konkursowe dla 

NGO, które niebawem zostaną przyjęte. 

– Tak wspaniale to brzmi, proszę 
powiedzieć, czy istnieje jakieś „ale”?
– Życzyłbym sobie większego zain-

teresowania pracą w radzie. W tym 

roku było bardzo mało chętnych do 

wejścia w jej skład – ledwie 11 kandy-

datur z NGO na 9 miejsc. Prawdą jest, 

że w Łodzi, po prostu, bardzo dużo się 

Łukasz Prykowski

Podwórzec miejski przy ul. 6 sierpnia
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dzieje. Niektórzy społecznicy działają 

też w komisjach dialogu obywatelskiego, 

jest też dużo konsultacji społecznych 

angażujących organizacje. Nie każdy 

ma czas na pracę w kolejnym ciele spo-

łecznym, nie każdy pewnie też wierzy 

w skuteczność takiego ciała. Często 

działalność w NGO’sie ma miejsce po 

pracy, więc uważam, że to właśnie brak 

czasu był przyczyną tak małej ilości 

zgłoszeń. Mam nadzieję, że w przyszłym 

roku będzie ich więcej.

– Na pewno! Wiem, że Łódź od dawna 
szuka pomysłu na siebie. Czy współ-
praca z NGO jest planem na nową, 
lepszą Łódź?
– Łódź ma już pewien pomysł na 

siebie odkąd, przy aktywnym udziale 

organizacji, powstała Strategia Roz-

woju Miasta 2020+. Zawiera ona wiele 

postulatów organizacji pomocnych 

w określeniu kierunków działania. 

Mowa w niej np. o zasadzie pomoc-

niczości i o potrzebie przekazywania 

tych zadań gminy NGO’som, które są 

one w stanie same wykonać. Ale też 

o stworzeniu centrów wzmacniających 

potencjał organizacji pozarządowych 

czy działaniach rewitalizacyjnych 

(zakładających m.in włączanie spo-

łeczne i likwidację obszarów biedy) 

przy wykorzystaniu potencjału oby-

watelskiego. Rozwój Łodzi planowany 

jest z udziałem organizacji. Ważne 

by teraz te założenia w pełni sku-

tecznie wdrożyć. Część z nich jest już 

realizowanych. 

– Pozostaje trzymać kciuki za reali-
zację tego dokumentu.
– Tak. Ponieważ Łódź musi jedno-

cześnie poradzić sobie z kilkoma 

podstawowymi problemami. Tak 

jak inne miasta, wyludnia się i sta-

rzeje. I tutaj musimy pomyśleć, jaką 

konkretną rolę organizacji widzimy 

w rozwiązywaniu tego problemu. Za 

kilka lat odsetek osób powyżej 60 

roku życia wyniesie 30%. Musimy 

zastanowić się, w jaki sposób wyko-

rzystamy potencjał organizacji zaj-

mujących sie demografi ą i współ-

pracujących z osobami starszymi. 

To jest temat świeży i warty uwagi. 

Jeden z tematów.

– Kolejny to pewnie „jak zatrzymać 
młodych ludzi”? 
– Dokładnie. I jest jeszcze kilka takich 

tematów. Musimy mieć tu rynek pracy, 

o czym też mówi strategia. Niezwy-

kle ważna jest także możliwość pro-

wadzenia atrakcyjnej działalności 

gospodarczej. Łódź ma stać się obsza-

rem przyciągającym różne instytucje 

oferujące pracę. 

– No i wygląd miasta…
– Teraz centrum będzie podlegać 

dużej rewitalizacji, również społecz-

nej. Mamy ogłoszone przetargi na 

działania animacyjne, edukacyjne 

i partycypacyjne mające zaangażować 

mieszkańców śródmieścia.

– Oj, mieszkańcy śródmieścia to 
„ciężki materiał”.
– Na pewno jest wiele pracy, bo 

są to ludzie, których trzeba włą-

czyć w życie miasta, pomóc wyjść 

z dołka. Ale wiele  organizacji jest 

zainteresowanych tym zada-

niem. Wydaje mi się, że jest to 

duża szansa na zmianę na lepsze.

– Na koniec chciałabym zapytać 
o Pana marzenia, oczywiście zawo-

dowe. Gdyby pieniądze nie grały roli, 
a wszystko zależałoby od Pana, to 
jakim miastem byłaby Łódź?
– Chciałbym żeby było to miasto atrak-

cyjne dla różnych grup społecznych 

– dla osób młodych i dla starszych. 

Żeby można było znaleźć godziwą 

pracę, rozwijać przedsiębiorczość. By 

kojarzone było z wartościową przestrze-

nią publiczną, w wiele miejsc można 

było sprawnie dojechać komunikacją 

publiczną czy rowerem. Tendencja 

rozwojowa powinna zmierzać w tym 

kierunku. Jednak oczywiście z zachowa-

niem potencjału Łodzi, czyli na przykład 

wszystkich zabytkowych kamienic. 

W ostatnich latach przywróciliśmy 

blask wielu mocno zdegradowanym 

budynkom, ale to dopiero początek, 

wierzchołek góry. Potrzeba jeszcze 

dużego nakładu fi nansowego i pracy. 

Lecz właśnie w tych kamieniczkach kryje 

się charakter Łodzi. Jeśli je wyburzymy 

i postawimy w ich miejsce coś innego, 

to już nie będzie to samo miasto.

Chciałbym też, żeby Łodź rozwijała 

procesy partycypacyjne angażując 

obywateli jeszcze bardziej w kluczowe 

sprawy dla miasta, rozwijała się w spo-

sób zrównoważony i dawała szansę 

wszystkim grupom społecznym do 

samorozwoju.

– Piękna wizja! Dziękuję za rozmowę.

ul. Piotrkowska nocą
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– Jesteście dużą organizacją paraso-
lowa, pomagacie innym. Działacie 
już 15 lat, co pcha Was do działania? 
Czy wciąż Wam „się chce”?
– Zgadza się. I oczywiście, że nam 

się chce, ponieważ cały czas jest 

wiele do zrobienia. Kapitał społeczny 

w naszym kraju wzrasta, ale ludziom 

brakuje wiedzy, jak w profesjonalny 

sposób zmieniać swoje małe ojczyzny. 

Młoda organizacja pozarządowa tak 

naprawdę nie ma gdzie nauczyć się 

jak funkcjonować – tego jak prowa-

dzić księgowość, gdzie szukać środ-

ków na realizację swoich pomysłów . 

Takie organizacje najczęściej tworzą 

lokalni liderzy, społecznicy, ludzie 

dostrzegający lokalne problemy, 

którzy chcieliby wspólnie zrobić 

coś dobrego dla reszty społeczności, 

ale nie do końca wiedzą jak się do 

tego zabrać. Czasem same chęci nie 

wystarczą, potrzebna jest wiedza 

a ta, umówmy się – sama na ludzi 

nie spływa. Muszą szukać miejsca, 

w którym otrzymają wsparcie.

– I wy takie miejsca tworzycie. 
– Tak. Praktycznie od początku 

naszego istnienia prowadzimy Cen-

trum Wsparcia NGO. W zależności 

od tego, jakie mieliśmy możliw ości 

fi nansowe, wsparcie kierowaliśmy 

do organizacji i grup nieformal-

nych w województwie łódzkim, lub 

w wybranych miastach tego woje-

wództwa. Aktualnie prowadzimy 

ośrodki wsparcia w Łodzi, w Piotr-

kowie Trybunalskim, Kutnie, Bełcha-

towie i Strykowie. Każdy z nich jest 

inaczej fi nansowany. W Łodzi prowa-

dzimy go w ramach umowy z Miastem 

Łódź w partnerstwie z dwiema innymi 

organizacjami pozarządowymi jako 

zadanie publiczne zlecone przez 

miasto w trybie konkursu. W Piotr-

kowie realizację takiej usługi zleca 

nam Starostwo Powiatowe, w Kutnie 

i Bełchatowie – Miasto, z kolei w Stry-

kowie swoje usługi realizujemy na 

zlecenie LGD. Wcześniej, kiedy dys-

ponowaliśmy większymi środkami 

unijnymi, wsparciem obejmowaliśmy 

praktycznie całe województwo, często 

dojeżdżając do mniejszych miejsco-

wości, na co aktualnie nie możemy 

sobie pozwolić. Obecnie jeśli ktoś 

z terenów wiejskich chce skorzystać 

z naszych usług musi dojechać do 

jednej z wymienionych miejscowości 

i wówczas możemy zaoferować mu 

pomoc w ramach naszej działalności 

statutowej. Jest to niestety pomoc 

w ograniczonym zakresie.

– Jednak Wasza pomoc wciąż jest 
potrzebna. 
Tak, chociaż nie wszyscy widzą to tak 

wyraźnie jak my. Również nie każdy 

samorząd to dostrzega, w zasadzie jak 

dotąd dostrzegło jedynie kilka z nich. 

Wiele gmin w naszym województwie 

przyzwyczaiło się do tego, że jeste-

śmy i że organizacje mogą korzystać 

z naszego bezpłatnego wsparcia. Mogą 

zapisać się na szkolenie czy umówić 

z doradcą i np. skonsultować statut 

czy napisać projekt i pozyskać w ten 

sposób środki na rozwój swojej wsi 

czy miasta. W pewnym sensie wyrę-

czaliśmy samorządy ze wspierania 

NGO w tym obszarze, samorządy nie 

widziały potrzeby inwestowania we 

wsparcie merytoryczne organizacji 

ponieważ wiedziały że one i tak otrzy-

mają wsparcie od takich organizacji 

jak nasza. Teraz, kiedy fi nansowanie 

unijne się kurczy, przygotowujemy 

władze do tego, że jeśli chcą wspierać 

swoje lokalne organizacje, to muszą 

zacząć również inwestować w ich 

rozwój i wsparcie merytoryczne.

– W jaki sposób rozmawiacie na ten 
trudny temat?
– W ramach jednego z projektów 

fi nansowanych ze środków unijnych 

testowaliśmy w ostatnich dwóch latach 

tzw. LOWES-y (lokalne ośrodki wspie-

rania ekonomii społecznej, czyli nic 

innego jak centra wsparcia dla NGO 

i podmiotów ekonomii społecznej). 

Umówiliśmy się z kilkoma samo-

rządami, że przez pierwsze pół roku 

my oferujemy im wsparcie za darmo, 

ale w kolejnym okresie one od nas 

takie usługi kupują. Właśnie dzięki 

tej dwustronnej umowie przygoto-

wujemy samorządy, że fi nansowanie 

się kończy, a te potrzebne usługi nie 

są za darmo. Póki co udało nam się 

przekonać kilka samorządów.

– To zupełnie nowa perspektywa 
dla wielu samorządów. Jakie jest ich 
nastawienie do kupowania szkoleń 
i doradztwa dla swoich NGO?
– Bardzo różne. Wsparcie dla ES i NGO 

prowadzimy we współpracy z 5 samo-

rządami w regionie. Jest ono tam 

zdecydowanie mniej kompleksowe 

O zmianach w myśleniu
z Anną Sikorską-Prykowską z łódzkiego Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich OPUS rozmawia Aleksandra Rybak
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niż w Łodzi, ale należy zauważyć , że 

te miejscowości dysponują niepo-

równywalnie mniejszymi środkami 

w budżecie. Warto docenić władze, 

które się na takie usługi zdecydowały, 

bo są wyjątkowe na tle innych. Wiele 

samorządów nie skorzystało z naszej 

oferty współpracy, ponieważ wsparcie 

organizacji pozarządowych nie jest dla 

nich priorytetem, uważają wsparcie 

dla NGO za działanie poboczne, które 

spychane jest na sam koniec listy 

priorytetów. 

– Porozmawiajmy o tych pozytyw-
nych przykładach. Z którymi samo-
rządami współpracujecie?

– Staramy się współpracować z samo-

rządami w całym województwie, 

jednak niewiele z nich jak dotąd 

zdecydowało się na zakup naszych 

usług. Mamy mobilne biuro w Stryko-

wie, przy Lokalnej Grupie Działania 

Polcentrum. Nasi doradcy dojeżdżają 

do biura LGD w zależności od potrzeb 

tamtejszych organizacji. Działające na 

takich samych zasadach biuro mamy 

również w Bełchatowie. W Piotrkowie 

Trybunalskim zaczęliśmy współpracę 

z powiatem, mamy tam swoje biuro 

w Starostwie Powiatowym. Przez 

pierwsze 6 miesięcy my „płaciliśmy” 

za konkretne usługi, a od ponad roku 

„płaci” za nie powiat. Możemy tam 

wspierać organizacje z gmin wiejskich, 

ale nie możemy tych z miasta, nie-

stety. W Kutnie natomiast organizacje 

bardzo ściśle współpracują z Miastem. 

Miasto Kutno zleca nam realizację 

centrum wsparcia dla organizacji. 

Umowa z nimi jest jednak nieco 

inna niż w pozostałych miastach, 

a mianowicie, musimy pozyskać dla 

tamtejszych organizacji określoną 

pulę pieniędzy, żeby miasto współ-

pracowało z nami nadal (Kutno ocze-

kuje od nas realnych, namacalnych 

dowodów na to, że nasze wsparcie jest 

opłacalne i jak dotąd to się udaje). 

– Jak sytuacja przedstawia się w Łodzi? 

„Idea o fundamencie doświadczenia, zaangażowania i pasji, która powstała w głowie grupy osób w 1999r., wydep-
tując ścieżkę w kierunku zmiany, przyciągała kolejnych ludzi pełnych pomysłów, energii i chęci do pracy. Tak po-
wstało Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, którego działania na rzecz rozwoju aktywności 
obywatelskiej z biegiem czasu rozszerzyły się poza granice Łodzi. „Wspólnie łączymy wiedzę, energię i optymizm – 
w kierunku zmiany!”. Nasze zaangażowanie została doceniona, w roku 2014 otrzymaliśmy odznakę “Za zasługi dla 
miasta Łodzi”. Angażując się w przedsięwzięcia lokalne, uczestnicząc w spotkaniach i konferencjach, rozmawiając 
z ludźmi dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniami gromadzonymi przez 15 lat działania. Przy tej okazji uczymy 
się również od innych, dzięki czemu możemy doskonalić własne umiejętności i celowość naszych działań. Jesteśmy 
członkiem Sieci SPLOT oraz członkiem założycielem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. 
Przedstawiciele naszej organizacji zasiadają w ciałach konsultacyno-doradczych na szczeblu miejskim oraz woje-
wódzkim oraz krajowym.” Zobacz: www.opus.pl

 Caly zespół OPUS-a. Pozdrawiamy!



Pakt Współpracy // nr 8/2015Pakt Współpracy // nr 8/2015

34 Współpraca w praktyce

Miasto ogłosiło w tym roku trzecią 

edycję konkursu na wsparcie dla 

organizacji. Wcześniej nie podej-

mowano takich działań. Na szczę-

ście w 2010r. zmieniły się władze 

i dało się również zauważyć zmiany 

w polityce dotyczącej współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 

Przyjęty został regulamin konsultacji 

społecznych, powołano pełnomoc-

nika prezydenta ds. współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, 

wprowadzony został budżet oby-

watelski. W Łodzi samorząd wspiera 

organizacje merytorycznie i fi nan-

sowo, zleca organizacjom zadania, 

organizuje konkursy. 

W kolejnych latach planowane jest 

w Łodzi utworzenie stacjonarnego 

kompleksowe centrum dla organizacji 

pozarządowych, które spełniać ma 

wiele funkcji : wspierającą, edukacyjną, 

integrującą czy animacyjną.

– A w mniejszych gminach dookoła 
Łodzi? Czy również widać zmiany 
na lepsze?
– Są małe gminy na terenie woj. 

łódzkiego, gdzie relacje między NGO 

a władzą dobrze się układają. Tylko 

skala działań jest zdecydowanie 

inna. Przykładowo: na terenie jednej 

z gmin działają trzy organizacje – 

koło gospodyń wiejskich, organizacja 

sportowa i ochotnicza straż pożarna. 

Wójt dzieli środki i każda z nich 

dostaje „kawałek tortu”. Panie z koła 

gospodyń doceniają wójta i zawsze 

przygotowują wspaniałe dożynki. 

A kiedy organizacje potrzebują lokalu 

na imprezę czy autokaru na wyjazd, 

otrzymują go od gminy. I tak się 

wszystko kręci. Niestety, jest również 

wiele takich gmin, w których wójt 

dofi nansowuje tylko i wyłącznie 

sport. I choćby inne organizacje 

chciały stanąć na głowie, to w naj-

lepszym przypadku mogą liczyć 

jedynie na wsparcie pozafi nansowe. 

Na wsparcie merytoryczne orga-

nizacje rzadko mogą liczyć, choć 

czasem pracownicy urzędów gminy 

pomagają w pisaniu projektów.

– Od czego Pani zdaniem zależy 
jakość tych relacji? Przecież wszędzie 
obowiązują te same ustawy. A jednak 
różnice są duże… 
– Bardzo dużo zależy od tego, jacy 

ludzie są u władzy. Znaczenie ma 

także siła przebicia organizacji poza-

rządowych i skala ich nacisków. Czę-

sto jest też tak, że kiedy organizacje 

są silne i trochę powalczą o swoje 

prawa, udaje się im zabezpieczyć 

swoją przyszłość chociażby na pod-

stawowym poziomie. Nadal brakuje 

organizacjom wiedzy o tym, jak 

walczyć o swoje. A czasami po prostu 

gmina jest tak oporna, że choćby 

ktoś się bardzo mocno napracował, 

to się po prostu nie da. Wójt, starosta 

czy prezydent widzi inne priorytety 

i nie da się tego przeskoczyć.

– Brak dobrej woli, brak zrozumienia, 
stereotypy?
– Często brak zaufania. Na dobry 

początek warto sobie spróbować zaufać 

i podjąć jakąkolwiek współpracę. 

Dużym ułatwieniem może okazać 

się pomoc innej organizacji. My wielu 

gminom pomogliśmy nawiązać współ-

pracę z NGO. Potrzebowały wsparcia 

na początku, a teraz, po czasie, radzą 

sobie już świetnie. Moim zdaniem 

kluczem do udanej współpracy jest 

ocieplenie wzajemnych relacji i wyjście 

ze stereotypowego myślenia. Każda 

ze stron ma swoje ograniczenia, ale 

też duży potencjał.

– My również dostrzegamy to w naszej 
pracy. Na koniec chciałabym spytać 
o organizacje właśnie. Jak chciałaby 
Pani widzieć przyszłość III sektora 
w Łodzi, ale również szerzej, ogólnie?
– Chciałabym żeby organizacje potra-

fi ły funkcjonować, nawet gdy skoń-

czy im się fi nansowanie ze środków 

unijnych. Całkowita niezależność 

fi nansowa NGO od środków zewnętrz-

nych jest niemożliwa, jednak między 

niezależnością fi nansową a „wiszeniem 

na samorządzie” czy funkcjonowa-

niem wyłącznie w oparciu o granty 

jest jeszcze dużo miejsca. Ważne, 

by miały szeroką wiedzę, mogły sie 

rozwijać i świadczyć profesjonalne 

usługi. A także tworzyć wspólne part-

nerstwa. Obecnie niestety wielu ciężko 

jest podjąć współpracę, bo myślą że 

mogą przez to stracić, a nie zyskać. 

A prawda jest taka, że w partnerstwie 

NGO’som łatwiej pozyskać fundusze, 

a także podzielić sie zadaniami i kosz-

tami. Przyszłością III sektora powinno 

być partnerskie podejście do siebie 

– współpraca, a nie rywalizacja. Poza 

tym NGO’sy powinny wyjść z cienia.

– Co dokładnie ma Pani na myśli? 
– Organizacje powinny się promować, 

bo ludzie wcale jeszcze nie wiedza, 

co to jest III sektor, nie odróżniają 

fundacji od stowarzyszenia. Wolon-

tariat w Polsce też jest postrzegany 

bardzo wąsko: kojarzy się z opieką 

nad zwierzętami albo pomocą chorym 

ludziom i na tym koniec. A pomysłów 

na wykorzystanie kapitału ludzkiego 

w organizacjach jest mnóstwo, tylko 

ludzie nie mają tej świadomości.

– A czego życzyłaby Pani samorządom?
– Chciałabym żeby lepiej wykorzy-

stywały dostępne narzędzia prawne. 

Samorządy powinny edukować 

swoich mieszkańców i zachęcać do 

korzystania z różnych możliwości. 

Przykładem jest inicjatywa lokalna. 

W ustawie funkcjonuje już od kilku 

lat, a do tej pory są samorządy, 

które nie przyjęły dotyczącej jej 

uchwały. Mnóstwo mieszkańców 

nie ma pojęcia o tym, że może 

z samorządem pewne działania 

wspólnie realizować. Podsumowu-

jąc, chciałabym, żeby procesy, które 

już powoli zachodzą, rozwinęły się 

na tyle, abyśmy stali się społeczeń-

stwem świadomym, aktywnym, 

działającym razem na rzecz dobra 

wspólnego.

– Ten cel przyświeca również naszej 
fundacji. Mamy jeszcze wiele do 
zrobienia! Dziękuję za rozmowę.
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Z „pełnego” w próżne... 
czyli przelewanie pieniędzy z „jednego procenta”. 
Katarzyna Kochańska 

P
rzy świątecznym stole, obok 

bigosu i żurku, pojawiła się 

dyskusja o tym, kto komu 

przekazuje 1% podatku. Okazało 

się, że każdy z obecnych, zgodnie 

z własnymi preferencjami, często nie-

zmiennymi od kilku lat: na bezdomne 

psiaki, pomoc uzależnionym, chore 

dzieciaki z bloku obok... Te dzieciaki 

zebrały najwięcej „procentów”. Czyli – 

zgodnie z tym, co pokazują rankingi, 

statystyki czy podsumowania nie-

mal od samego początku działania 

mechanizmu 1%, najwięcej środków 

trafi a na subkonta osób dotkniętych 

różnymi, najczęściej nieuleczalnymi 

schorzeniami. 

Ranking „największych OPP” napo-

tkałam na głównej stronie jednego 

z popularniejszych serwisów interne-

towych. Pokazuje, które organizacje 

zebrały najwięcej za 2013 rok. Brak 

jeszcze ofi cjalnych danych za 2014 

rok, publikacja służyła raczej temu, 

żeby przypomnieć rozliczającym 

się właśnie podatnikom o tym, że 

ten swój 1% mogą komuś przekazać. 

I podatnicy przekazują.

 Jak informuje portal ngo.pl, w 2014 

roku 45% podatników zdecydowało 

się przekazać 1% podatku na rzecz 

organizacji pożytku publicznego. 

Łącznie oddali oni ponad pół miliarda 

złotych (506,6 milionów złotych). Kwota 

ta jest o ponad 24 miliony wyższa niż 

w roku poprzednim, a wzrostowy 

trend utrzymuje się już od kilku lat. 

W podobnym tempie, czyli z 4-5% 

przyrostem w skali roku, zwiększa się 

liczba podatników, którzy decydują się 

na skorzystanie z odpisu 1% podatku 

na rzecz OPP – w 2014 roku było to 

ponad 12 milionów osób. 

Podatnicy, pytani o motywację, 

najczęściej wskazują chęć pomocy 

konkretnej osobie, znanej lub wska-

zanej przez rodzinę, znajomych. Co 

ciekawe, przy braku konkretnego celu, 

więcej osób kieruje się spontanicznym 

odruchem serca, niż zwraca uwagę 

na reklamy w mediach. 

W tym roku już mamy rekord. „Do 

boju” o jeden procent stanęło 8114 

organizacji pożytku publicznego. I już 

widać wyraźnie, że zdecydowana 

większość zbierających zajmuje się 

pomocą najbardziej potrzebującym: 

chorym, niepełnosprawnym, ubogim. 

Do tego dochodzi duża grupa organi-

zacji, które zbierają 1 proc., by pomóc 

Temat prac brzmiał: „Wyzwalamy społeczną energię” – wyzwólmy ją! Bardzo lubię ten właśnie obraz wspólnej pracy. Widać, że 

wymaga to wysiłku. Autor: Julia Chabasińska



zwierzętom. Czyli to, na co Polacy ten 

1% najchętniej przekazują... Czy to źle? 

Są tacy, którzy uważają, że nie tak 

miało być i nie o to w jednym procen-

cie chodzi. Żeby kilka największych 

organizacji „zabierało” połowę kwoty. 

Na subkonta. Bo przecież w 2004 roku 

chodziło o to, żeby Polacy poznali III 

sektor. Nauczyli się wybierać i decy-

dować, którą z organizacji wesprą, jaki 

popierają cel, gdzie widzą potrzeby. 

Przyznam, że i mi również taka myśl 

przebiegła przez głowę podczas wspo-

mnianego obiadu... Ale zaraz uciekła, bo 

najłatwiej krytykować... Zamiast tego 

zaczęłam się zastanawiać, no i... no i co 

pokazali polscy podatnicy dokonując 

takich a nie innych wyborów?

Wracam do rankingu „15”, ładnie 

przygotowanego przez popularny 

serwis. Na 15 „największych 1%”, 13 

wymienionych zajmowało się głównie 

lub wyłącznie działalnością związaną 

z ochroną zdrowia. Pozostałe dwie – to 

edukacja. Wzięłam kalkulator. Okazało 

się, że w 2014 roku z mechanizmu 1% 

nasz system opieki zdrowotnej został 

wsparty dodatkową kwotą ponad 

200 mln zł. Czy to dla nich dużo, czy 

mało, nie wiem, bo to taka dziedzina, 

że zawsze będzie mało. W to jak NFZ 

wydaje, to co zbiera od pracujących, oj, 

nie wnikam. Czy mogliby tyle zaosz-

czędzić, gdyby chcieli – nie wiem... Na 

pewno jest to spora kwota dla tych, 

do których trafi a. Rodzin z niepełno-

sprawnymi, chorymi dziećmi. Jasno 

widać, że ten jeden obszar dominuje 

przy jednym procencie. Dlaczego? Tu 

już odpowiedź jest prosta. Padła i przy 

świątecznym obiedzie. Widocznie tu 

podatnicy dostrzegają największe 

potrzeby. Wszystko inne, jak sport, 

czy rozwój lokalny staje się mniej 

istotne przy myśleniu o czyimś cier-

pieniu. Po prostu. Czy to źle? Przecież 

i o to chodziło, żeby każdy sam mógł 

zdecydować, co zrobi z tym „swoim” 

jednym procentem. Żeby uczyć nas 

pomagania, pokazywać, czym zajmują 

się organizacje pozarządowe. Czy dzięki 

temu Polacy mają większą znajomość 

trzeciego sektora – nie wiem, wydaje 

mi się, że nie bardzo. Ale pokazali, 

gdzie widzą największe potrzeby – 

tu, w opiece nad chorymi, niepełno-

sprawnymi... To już powinna być jakaś 

wskazówka dla „państwa”, tych którzy 

tam wyżej ustalają prawa. Powinna... 

A dalej, może od tego powinno się 

zacząć reperowanie mechanizmu 1 

procenta... Bo czy można zabronić 

ludziom pomóc sąsiadce z klatki obok, 

która ma niepełnosprawne dziecko 

i jest jej bardzo ciężko? Pomóc w sposób 

legalny, realny, choć nie bezpośredni.

Chodziło o danie podatnikom prawa 

i oni z niego korzystają. Mają wolną 

wolę, podejmują własne decyzje. Dykto-

wane sercem, współczuciem. Nie można 

ocenić, że to jest złe. Tylko smutne, że 

w ten właśnie sposób trzeba pomagać 

tym niepełnosprawnym dzieciakom, 

bo przekazywana im pomoc, wsparcie, 

terapia – jest aż tak niewystarczająca. 

A nasze podatki przelewają się z konta 

„państwa”, na konto fundacji czy stowa-

rzyszenia, subkonto, a potem trafi ają 

do szpitala, kliniki apteki, ośrodka 

rehabilitacyjnego... Odrabiają w sporej 

pewnie części „państwowe” obowiązki 

pomocy, no, przecież zgodnie z zasadą 

pomocniczości. Ale to już jakoś nie 

napawa radością. W podobny sposób 

od kilku lat patrzę na fi nały WOŚP 

– czy naprawdę tak to musi być, że 

żeby oddziały naszych szpitali miały 

porządny sprzęt, potrzebna jest ogólno-

narodowa coroczna „zrzutka”, od tylu już 

zim? Nie neguję samej akcji, tylko ten 

smutny fakt, że w ogóle jeszcze wciąż 

jest taka potrzeba... I niemal każdy, 

i dający, i korzystający przyzwyczaił 

się, że tak musi być. 

Oczywiście, zachęcam i namawiam 

zarówno do oddawania 1% (przynaj-

mniej o tym jednym możemy sami 

zdecydować), jak i do uczestniczenia 

w różnych akcjach, nie tylko WOŚP 

– bo jeśli można zrobić coś dobrego, 

dlaczego z tego nie skorzystać... doko-

nując wyboru w zgodzie ze swoimi 

przekonaniami. Przynajmniej i aż tyle.

A gdy już energia zacznie przepływać… To wszystko wydaje się prostsze. 

Autor: Sara Rakotoarison.
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G
dyby tak postawić pod ścianą 

przeciętnego nastolatka z mia-

sta, miasteczka i ze wsi, to na 

pierwszy rzut oka pewnie nie różniliby 

się za bardzo. Język ten sam, ubiór 

podobny, oceny w szkole i wiedza na 

mniej więcej takim samym poziomie, 

wszyscy trzej mają kilku zaufanych 

przyjaciół i wielu znajomych, lubią 

chodzić na imprezy, często korzy-

stają z Internetu, facebook nie jest im 

obcy, słuchają podobnej muzyki. Jest 

jednak coś, co ich od siebie odróżnia 

i to coś nie jest takie znowu łatwe do 

zdefi niowania. Nie zaszkodzi jednak 

spróbować.

Środowisko miejskie sprzyja roz-

wojowi osobistemu, daje możliwość 

odnalezienia się w najróżniejszych 

sytuacjach, tworzy rozległe sieci spo-

łeczne, a możliwości i perspektywy 

są często podane jak na srebrnej 

tacy, wystarczy skorzystać. Z kolei 

mniejsze społeczności wytwarzają 

dalece silniejsze relacje międzyludz-

kie; wszyscy się znają i zawsze można 

liczyć na pomoc sąsiada, gdy jest się 

w potrzebie. Można powiedzieć, że 

jeśli chodzi o znajomości, to wieś 

stawia raczej na jakość, nie ilość, 

a wiedzy uczy bardziej technicznej 

niż abstrakcyjnej. Nie sposób ocenić 

co jest ważniejsze, jednak w rozwoju 

nastolatka, właśnie ta różnorodność 

kontaktów, której brakuje w małych 

gminach, jest niezbędnym czynni-

kiem, gdyż przygotowuje do pełnienia 

i odnajdywania się w różnych rolach 

w życiu dorosłym, jak i zawodowym. 

Przynosi propozycje pracy, spędzania 

wolnego czasu, uczestnictwa w pro-

„Prowincja” – plusy 

dodatnie i plusy ujemne
Bartosz Wojnarowski: młody krośnianin, uczeń krośnieńskiego LO, 
przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, 
uczestnik i zwycięzca wielu konkursów recytatorskich. 
Bartosz Wojnarowski
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jektach i przedsięwzięciach. Młodzież 

miejska ma o wiele większe szanse na 

wykształcenie niezwykle ważnych 

na współczesnym rynku pracy tzw. 

umiejętności społecznych, takich 

jak autoprezentacja, praca w grupie, 

czy umiejętności komunikacyjne. 

Łatwiej jest owe zdolności trenować, 

gdy na co dzień nadarza się okazja do 

poznawania nowych ludzi, interakcji 

i pracy z nimi. 

W świetle badań ilościowych, mło-

dzi ludzie pochodzący z większych 

skupisk ludzkich rzadziej oglądają tele-

wizję, częściej chodzą do teatru, kina, 

restauracji, zapisują się do różnego 

rodzaju stowarzyszeń, związków itp. 

Przyczyna jest jak najbardziej oczywi-

sta, tereny wiejskie z racji małej ilości 

mieszkańców zwyczajnie nie oferują 

tego rodzaju usług, a stały transport 

do najbliższego miasta nie jest ani 

tani, ani wygodny. Dojeżdżający są 

najczęściej uzależnieni od rozkładu 

jazdy autobusów, co na tle innych 

uzależnień nie wypada wcale źle, 

powinno być ale może być dużą prze-

szkodą. W efekcie powstaje przepaść 

w dziedzinie umiejętności miękkich 

pomiędzy tymi grupami młodzieży, 

gdyż jedna z nich zdaje się być bar-

dziej uprzywilejowana od drugiej. 

Jakby tego było mało, w grę wchodzi 

również tzw. „kompleks prowincji” 

którego niełatwo jest się pozbyć.

Nie chciałbym być źle zrozumia-

nym, nie staram się z nikogo robić 

pokrzywdzonej ofi ary ani tym bar-

dziej rzucać oskarżeniami w stronę 

samorządów, jest to raczej próba 

zwrócenia uwagi na sytuację doty-

czącą w równym stopniu moich 

rówieśników jak i mnie. Nie mam 

także zamiaru umniejszać młodzieży 

z małych miejscowości, gdyż niejed-

nokrotnie są to ludzie szalenie zdolni, 

życzliwi i koleżeńscy. Problemem są 

po prostu realia tego świata, nikt nie 

rodzi się z równymi szansami na start 

w przyszłość, a na nierówności nie 

ma jednego, łatwego i oczywistego 

rozwiązania. Jest to skomplikowana 

kwestia, która wymaga głębszego roz-

ważenia. Wszystko wskazuje jednak 

na to, że brak odpowiedniej infra-

struktury marnuje ogromne ilości 

potencjału u ludzi, u których nawet 

ja go dostrzegam.

Dość już jednak socjologiczno – 

transportowo – infrastrukturalnego 

malkontenctwa, jakby nie patrzeć, to 

mogłoby być znacznie gorzej. Mogli-

byśmy mieszkać np. na styku płyt tek-

tonicznych, albo u zbocza aktywnego 

wulkanu. To, że Polacy są zawodowymi 

narzekaczami nie jest niczym nowym 

ani odkrywczym, powyższe cztery 

akapity są tego skromnym potwier-

dzeniem. Często mamy na co psioczyć, 

bo ni stąd ni zowąd ktoś życzliwy 

opluł siodełko naszego roweru, który 

został na chwilę na klatce schodowej, 

na zajęcia dodatkowe trzeba tłuc się 

dwie godziny autobusem w zimą, 

a w supermarkecie kolejka do kasy 

obok była dwa razy szybsza niż ta, 

w której stoimy. Pewien polski artysta 

napisał piosenkę o tym, że w takich 

chwilach najlepiej jest wysłać pocz-

tówkę z opisem naszego tragicznego 

położenia gdzieś daleko, np. do Kuala 

Lumpur albo Delhi, ich mieszkańcy 

mieliby niezły ubaw przy takiej lek-

turze. W końcu, jeśli chodzi o dobry 

start w życiu, to ludzie zamieszkujący 

takie regiony mają znacznie, znacznie 

gorzej.
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Oda do „moich” Krośniań

Tak, zróbmy to!
Marzena Słodownik

T
o nasze wspólne hasło projektowe, wymyślone, 

w zasadzie wykrzyczane na jednym ze szkoleń. 

Bo rozmów i tych projektowych, i tych mniej 

formalnych było bez liku.

I jak to bywa podczas wytężonej pracy merytorycznej, 

zawsze wymyślaliśmy ciekawe hasła, piosenki nawet, 

rysowaliśmy pocztówki, bawiliśmy się w kalambury. A to 

wszystko po to, aby bardziej się zintegrować i wynieść ze 

wspólnych międzysektorowych spotkań jak najwięcej 

obopólnych korzyści.

Działo się!
Kawał czasu projektowego za nami. Całkiem spory! 

Pamiętam próby składania wniosku – za każdym razem 

musieliśmy zdobyć podpisy od burmistrza i pani skarbnik, 

na której przychylność trzeba było sobie zasłużyć. A to 

nie było łatwe. Bo jak po raz kolejny opowiadać o tym 

samym wniosku, tylko trochę innym, bo zmienionym po 

ocenie asesorów? Nic dziwnego, że w urzędzie patrzono 

na nas jak na wariatów.

Gdy pierwszy raz do bukowego przybyliśmy,
Współpracę międzysektorową zdiagnozowaliśmy.
Poprzez kwadraturę koła zębatego,
Zbadaliśmy potencjał Krosna Odrzańskiego.

Cebula jako Merkel szczypiorek miał na głowie,
W kole zębatym z gorącym sercem człowiek.
Szlakiem kościołów ruszyła pielgrzymka,
Parowiec na Odrze puścił sobie dymka.

Wieczornym dyskusjom nie było końca,
Przy smaku nalewek czekaliśmy wschodu słońca.
Nadmiar optymizmu natchnął nas do tego,
Aby tutaj zwabić Grzegorza Sceptycznego.

Kiedy całej grupie powieka opadała,
Grażka niczym Wrona nam wylądowała.
A na sam koniec, by nie bolały stawy,
Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy! 

Cebula jako M….. szczypiorek miał na głowie
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Ale jak się później okazało – pani 

skarbnik to nie tylko cyferki (tak powie-

dział jeden z uczestników szkolenia). 

I tak się docieraliśmy 
Jak w dobrym małżeństwie. Trwało to 3 

lata i kryzys póki co nas nie dopadł. Ale 

gdyby nawet tak się stało, wyjdziemy 

z tego cało. Ja to wiem. Nawet mi się 

zrymowało!

My społecznicy, czasem robiący coś 

na ostatnią chwilę i Wy z samorządu, 

wydawać by się mogło -poukładani 

i konkretni do bólu. I jak to wszystko 

pogodzić? Dało się! Bo chcieliśmy 

pracować razem i robić rzeczy nie-

samowite, które nie śniły się innym 

samorządowcom. Taki jest nasz 

wspólny i komplementarny PAKT 

WSPÓŁPRACY.

Wyszukana przystawka
Te strony są wspominkowe, bo często 

wracam do wspólnych działań, w szcze-

gólności szkoleń i spotkań. Teraz też 

wróciłam i wygrzebałam kilka naszych 

projektowych smaczków. Ponieważ 

spotkania, a przede wszystkim szko-

lenia, obfi towały w szereg zabawnych 

sytuacji, a pracując w grupach dawa-

liśmy z siebie wszystko i mieliśmy 

z tego niezły ubaw.

Oda do…

Marta karty rozrzuciła 
I do pracy nas zmusiła, 
Grażka wtedy coś wtrąciła.
Z kart tych obraz się wyłonił,
Pozytywnie nas odsłonił.

Karty prawdę powiedziały,
Dobre rzeczy nam oddały,
Każdy mówił asertywnie,
Aby było pozytywnie.

Każdy inne ma granice,
Chociaż wszystkich nie wychwycę,
Ma nam pomóc w sprawie FUKOZ
Kiedy sprawy są na ukos.

Zawsze skupiaj się na faktach,
I nie mieszaj innym w aktach,
Na uczucia miej baczenie,
Bo to wielkie ma znaczenie.

Zawsze mów o konsekwencjach,
I o dobrych swych intencjach,
Mając w banku pełen zasób,
Wykorzystaj go zawczasu,
Wyraź swe oczekiwania,
By nie wyszła z tego bania.

Gdy zasady te zachowasz,
I pod dywan nic nie schowasz,
Będziesz zawsze zrozumiany,
Przez wyborców znów wybrany.

Każdy sposób jest dobry, aby się dogadać

Mam nadzieję, że to nie koniec 

naszej współpracy. Ja jestem wręcz 

pewna, że PAKT to tylko wyszukana 

przystawka, rarytas. Przedsmak tego, 

co może się wydarzyć w Krośnie 

Odrzańskim dzięki udanej współ-

pracy międzysektorowej. 

I chociaż projekt kończymy dopiero 

we wrześniu  i tyle jeszcze przed nami, 

to ja dziękuję Wam już dzisiaj, moi 

drodzy partnerzy z Krosna. Trudno 

tutaj wszystkich wymienić, ale Wy 

wiecie, że to o Was.
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P
akt odniósł sukces! Nie dlatego, 

że został bardzo pozytywnie 

oceniony przez ekspertów 

od współpracy międzysektorowej, 

którzy obradowali nad nim 11 marca 

2015r. Pakt odniósł sukces, ponieważ 

udało się w Krośnie Odrzańskim 

wprowadzić rozwiązania, w które na 

początku nikt nie wierzył. Udało się 

zainicjować zmianę z dużą szansą 

na pogłębianie jej i konsekwentne 

realizowanie odważnych posunięć 

samorządu.

Organizatorzy i realizatorzy całego 

przedsięwzięcia chcieliby porozmawiać 

o sukcesie PAKTU. Warto też pochylić 

się nad tym, co jeszcze jest do zrobienia 

w dziedzinie współpracy samorządu 

z organizacjami pozarządowymi.

12 czerwca 2015 w piątek odbędzie 

się w tym celu uroczyste podsumo-

wanie PAKTU dla wszystkich jego 

uczestników i organizatorów. Spotka-
nie na Zamku odbędzie się w godzi-

nach od 16.00  do 18:30 i zwieńczy je 

bankiet. W tym czasie będzie okazja 

do wymiany informacji, wspomnień 

i podsumowań. 

Zapraszamy wszystkie organizacje 

pozarządowe oraz reprezentantów 

samorządu wraz z radnymi gminy 

Krosno Odrzańskie.

Marek Cebula, burmistrz

Magdalena Tokarska, prezes 

Fundacji na rzecz Collegium 

Polonicum

Wszystko dobre, co się dobrze kończy

Ale zanim zakończymy, 

spotkajmy się znowu!
We wrześniu 2012 roku staliśmy na początku drogi o nazwie PAKT.com.org. 
Nikt nie wiedział do końca, dokąd nas ta droga zaprowadzi. Było przed nami 
wiele znaków zapytania. 2,5 roku paktowych meandrów pokazało nam, 
że klarownie wyznaczony cel jest połową sukcesu. A systematyczna i ciężka 
praca nad zrealizowaniem celu to druga połowa tego sukcesu.
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N
iewielki pokoik w hali wido-

wiskowo sportowej przy 

ulicy Pułaskiego 3 Krośnie 

Odrzańskim. Siedziba najliczniejszej 

organizacji pozarządowej w Krośnie 

Odrzańskim. Polski Związek Emery-

tów, Rencistów i Inwalidów – Oddział 

Rejonowy W Krośnie Odrzańskim liczy 

sobie ponad 350 członków! Spotykam 

tutaj dwie uśmiechnięte kobiety: pre-

zeskę – panią Halinę Wenkler i skarb-

niczkę – panią Czesławę Kraus. Dzisiaj 

mają dyżur w siedzibie związku. Trzeba 

uzupełnić składki, przyjąć sprawy do 

załatwienia, porozmawiać z członkami 

związku. Toczyć kolejne przygotowania 

do tegorocznych działań. 

Pani prezes opowiada o pracy 

oddziału: – Kadencja trwa 4 lata, teraz 

jesteśmy w nowej kadencji (a jeszcze 

tamtą kadencję dokończyliśmy) – 

mówi. Zarząd to 15 osób, ale zbiera się 

w całości najwyżej kilka razy w roku. 

Częściej zbiera się i pracuje prezydium 

zarządu, w skład którego wchodzą 

oprócz wspomnianych pań : sekretarz 

pani Stanisława Jasińska, oraz dwóch 

wiceprzewodniczących panowie Eli-

giusz Lodziński i Bogusław Kowal.

Pytam o tych 350 członków… To 

wiele osób jak na tak niewielkie miasto 

jak Krosno Odrzańskie. Pani Czesława 

zastrzega, że te osoby to tylko ci, którzy 

płacą składki! Obie panie dodają, że 

w ramach rozszerzania działalności ich 

stowarzyszenie obejmuje mieszkań-

ców gminy Dąbie, Bytnica, Bobrowice 

i Maszewo. W Kosierzu (gmina Dąbie) 

również funkcjonuje koło związku. 

Każdy członek związku otrzymuje 

legitymację emeryta/rencisty. Legity-

macja uprawnia na przykład do 37% 

ulgi na przejazd pociągami. Wydając 

legitymacje pomagają nie tylko swoim 

członkom, ale także innym osobom. 

Każdy emeryt czy rencista może się 

zgłosić, wykupić za niewielką kwotę 

taką legitymację. Członkowie związku 

pomagają w tym wszystkim chętnym. 

To ważne dla osób, które będąc na 

rencie czy emeryturze mogą zaosz-

czędzić w codziennym życiu.

Umieją współpracować
Pani prezes mówi, że w życiu trzeba 

liczyć każdą złotówkę. Kilka razy ją 

obejrzeć. I to zarówno prywatnie, 

jak i służbowo. Tak też robią w sto-

warzyszeniu. Część składek wędruje 

do wyższych szczebli związku. Część 

pozostaje w krośnieńskim oddziale. 

Chcąc organizować więcej niż jedno 

spotkanie w roku, muszą więc rozglą-

dać się za pieniędzmi z zewnątrz. Za 

wsparciem różnych instytucji. Składają 

wnioski o dofi nansowanie. Otrzymali 

wsparcie fi nansowe z wielu miejsc. 

Między innymi z Urzędu Marszałkow-

skiego w Zielonej Górze. Obie panie 

podkreślają, że takie projekty muszą 

być realizowane zgodnie z planem 

fi nansowym. Nie ma tu miejsca na 

dowolność. Są dumne, że wszystkie 

dotychczasowe projekty związku 

zostały prawidłowo zrealizowane 

i rozliczone. To pomogło zyskiwać 

przyjaciół i kolejne środki. Krośnieńscy 

emeryci są traktowani jako poważny 

partner. 

Trzeba liczyć każdą złotówkę 

chociażby po to, by była możliwość 

wsparcia fi nansowego dla członków 

związku. Pani prezes podkreśla, że 

takiej pomocy udzielają osobom, które 

znajdują się w trudnej sytuacji ze 

względu na przykład na chorobę. Nie 

są to wielkie pieniądze, tylko środki 

Na emeryturze 
mają więcej czasu
I są bardzo zajęte – przynajmniej te panie, które dowodzą Oddziałem Rejonowym 
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Krośnie Odrzańskim. 

Tomasz Miechowicz

Dzień Seniora – seniorzy potrafią się bawić!
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na miarę możliwości emeryckiego 

stowarzyszenia. 

Pytam więc o przyjaciół. O ludzi 

i instytucje, które pomagają. Panie 

wymieniają burmistrza Krosna 

Odrzańskiego, starostę krośnień-

skiego, wspomniany już Urząd Mar-

szałkowski w Zielonej Górze, ale 

również panią wójt z Dąbia. Wszyscy 

ci samorządowcy pomagają orga-

nizacyjnie, wspierają fi nansowo 

przy różnych przedsięwzięciach. 

Również takie instytucje jak OPS-y 

; Centrum Artystyczno-Kulturalne 

Zamek w Krośnie Odrzańskim, Powia-

towy Ośrodek Wsparcia „Integracja” 

czy zaprzyjaźniony Polski Związek 

Działkowców, Szkoła Podstawowa nr 

3. Te instytucje użyczają pomieszczeń, 

pomagają w oprawie artystycznej 

uroczystości, są pomocne w innych 

sprawach organizacyjnych. Na co 

dzień związek korzysta z pomiesz-

czeń Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bez 

tego wsparcia trudno byłoby orga-

nizować obchody np. Dnia Kobiet , 

Dnia Seniora czy Wigilię. A w tych 

uroczystościach zawsze bierze udział 

około 200 osób. Nie jest więc łatwo 

wszystko przygotować. Dlatego eme-

ryci z krośnieńskiego oddziału Pol-

skiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów cieszą się z przyjaciół 

i zawsze podkreślają ich obecność 

w związkowym życiu. 

Moje rozmówczynie cieszą się 

z zaproszeń na spotkania, które płyną 

z zewnątrz. Od zaprzyjaźnionych 

emerytów z innych miast (np. z Mię-

dzyrzecza) czy Fundacji na Rzecz 

Collegium Polonicum w Słubicach. 

Uczestniczą w spotkaniach, wspólnych 

wyjazdach , konferencjach. Czują się 

aktywni. Potrzebni. Nie są pomijani.

Na liście instytucji, z którymi 

współpracują wymieniają Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie 

Odrzańskim. O pani dyrektor cen-

trum mówią po prostu „Pani Zosia”, 

a o pracującej w PCPR ekipie – „dziew-

czyny”. To bardzo ważna współpraca. 

Wspólnie pomagają krośnieńskim 

rencistom i emerytom w udziale w tur-

nusach rehabilitacyjnych, zaopatrze-

niu w różnego rodzaju sprzęt. Dzięki 

środkom z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

które są w dyspozycji krośnieńskiego 

PCPR można wykonać podjazd czy 

przystosować łazienkę do potrzeb 

osoby niepełnosprawnej. Współpraca 

z krośnieńskim centrum pozwoliła 

aktywnie spędzić czas wielu – nie tylko 

krośnieńskim – emerytom i rencistom. 

Dzięki tej współpracy udało się roz-

wiązać wiele codziennych problemów 

członków związku.

I znów te pieniądze. Pani Czesława 

przy okazji przypomina, że można 

odliczyć przy rozliczeniu PIT-u koszt 

wkładu własnego przy fi nansowaniu 

pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. 

Takie informacje również płyną do 

członków stowarzyszenia w trak-

cie dyżurów pełnionych kilka razy 

w tygodniu.

Wyjazdy, wycieczki, 
przyjemności
Panie opowiadają też o turystycznej 

stronie pracy krośnieńskiego oddziału. 

Z radością przypominają o wyjazdach 

i wycieczkach. Mówią, że największą 

popularnością cieszą się wycieczki 

jednodniowe. Ich koszt jest tańszy. 

Obchody Dnia Seniora w 2012 r. 

Wspólnie bawią się, odpoczywają, ale i pomagają sobie – krośnieńscy emeryci i renciści. 
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Łatwiej na taką wycieczkę odłożyć 

z emeryckiego portfela. Wycieczki 

fi nansują sobie najczęściej sami. 

Również te kilkudniowe. Po prostu 

wtedy trzeba odkładać przez kilka 

miesięcy. A warto. Odwiedzili już 

wiele polskich miast i miejsc: Poznań, 

Wrocław, Lwówek Śląski, Gniezno, 

Kotlinę Kłodzką, Kotlinę Jeleniogórską, 

Szczecin, Toruń, Ciechocinek, Licheń, 

Kurnik, Rogalin. Jednym tchem padają 

nazwy miejscowości, w których byli 

na wycieczkach krośnieńscy emeryci. 

Zwiedzanie, odkrywanie nie znanych 

do tej pory miejsc. Muzea, wystawy, 

podróże statkiem, pikniki – to wszystko 

odbywa się w ramach organizowanych 

podróży. Na emeryturze mają więcej 

czasu. Korzystają z niego. Nie siedzą 

przed telewizorem. Bo ludziom się 

chce wspólnej wycieczki, spotkania 

z innymi ludźmi i aktywnego wypo-

czynku. Tacy są członkowie oddziału 

związku z Krosna Odrzańskiego.

Organizując dłuższe wyjazdy do 

ośrodków wypoczynkowych czy 

rehabilitacyjnych starają się dopa-

sowywać czas do swoich możliwości. 

Jak tłumaczy pani prezes – w ścisłym 

sezonie jest zazwyczaj tłoczno i bar-

dzo gorąco. Dlatego raczej jeżdżą pod 

koniec sezonu, jest przyjemniej, łatwiej 

wypoczywać. Jest wielu chętnych na 

takie wyjazdy. Tutaj również kłania się 

współpraca z samorządami i PCPR-em. 

Bez niej nie byłoby możliwe zorgani-

zowanie tych wszystkich wyjazdów. 

I bez aktywności tych, którzy organi-

zują te wyjazdy. Zarówno wycieczki, 

jak i turnusy.

Rozmawiając z paniami o wyciecz-

kach sugeruję, że może warto wybrać 

się w jakieś zagraniczne podróże. Pani 

Halina i pani Czesława potwierdzają: 

warto. I z uśmiechem opowiadają… 

gdzie już krośnieńscy emeryci byli. 

Kilkakrotnie w Niemczech. To blisko 

i organizacja takiej wycieczki nie jest 

droga. Odwiedzili muzea, baseny 

z wodami termalnymi, zwiedzali 

parki, kościoły. Ale mają też za sobą 

wycieczki do Czech. Poza tradycyj-

nym zwiedzaniem miast i miejsc 

u czeskich sąsiadów była też okazja 

do tego by usiąść przy jednym stoliku 

z … Wojakiem Szwejkiem. 

Na trasie podróży znalazły się 

miasta i państwa nie tylko sąsiedz-

kie. W trakcie wycieczek odwiedzili 

Holandię, Bułgarię, Austrię, Słowację. 

Byli również na Węgrzech. Pozostaje 

wiele dobrych wspomnień. W Holandii 

odwiedzili skansen w Zaause, rzucili 

okiem z wieży widokowej na Rotter-

dam, pływali statkiem po kanałach 

Amsterdamu, dotarli pod Pałac Kró-

lowej, zwiedzali stare miasto. Znalazł 

się również czas na drobne zakupy 

i odpoczynek. W Budapeszcie zwiedzali 

Bazylikę Św. Stefana, Plac Wolności, 

basztę Rybacką. Obejrzeli siedzibę 

parlamentu. Nie zabrakło też czasu 

na rejs statkiem po Dunaju. 

W 2014 roku udało się zorganizo-

wać kilkudniową wycieczkę, która 

dotarła do wielu miejsc południowej 

Europy. Wycieczkowicze byli w Nowym 

Sadzie, w uroczej – pamiętającej jesz-

cze rzymskie czasy – miejscowości 

Nesbar. Odwiedzili też Burgas, gdzie 

m.in. zwiedzili park przymorski oraz 

obejrzeli pomnik Adama Mickiewicza. 

Odwiedzili też Warnę wraz z mau-

zoleum Warneńczyka. Była również 

okazja, by popodróżować statkiem po 

Spotkanie wigilijne. 

Gdzieś w Chorwacji...
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najdłuższej rzece Bułgarii – Kameziji. 

W Bułgarii odbyło się urocze spotkanie, 

w trakcie którego panowie – wyciecz-

kowicze występowali w tradycyjnych 

bułgarskich strojach, a panie brały 

udział w zabawnej inscenizacji. Na 

trasie znalazła się również Sofi a. 

Nie sposób opisać wszystkich 

zagranicznych atrakcji, w których 

brali udział krośnieńscy seniorzy. Pani 

prezes twierdzi, że chcieliby zorganizo-

wać kilkudniowy wyjazd. Taki dłuższy 

urlop, by odpocząć od codzienności. 

Czy się uda? Jest przekonana, że tak. 

Znajdą się chętni i ochota na zorga-

nizowanie wszystkiego. 

Bogata kronika
Pani Halina pokazuje kronikę z ostat-

nich lat. Zaglądam, a tam wspomniane 

wycieczki, spotkania, pikniki, ale też 

podziękowania i gratulacje dla kolej-

nych zarządów. Podziękowania i gra-

tulacje za aktywne działania na rzecz 

środowiska seniorów. Pani Halina opo-

wiada, że jest związana z działalnością 

na rzecz seniorów od lat 90 ubiegłego 

stulecia. Podobnie jest z wieloma oso-

bami, które są aktywne w działalności 

tego krośnieńskiego stowarzyszenia. 

Bez tej rzeszy osób nie byłoby takiej 

pięknej historii. Pani prezes mówi, 

że jej mąż twierdzi, iż czasem teraz 

– na emeryturze – pracuje więcej niż 

w trakcie życia zawodowego. Tak jest 

– pytam. Potwierdza z uśmiechem, ale 

od razu zastrzega, że jest takich osób 

więcej. Pracują społecznie. Bo warto 

coś zrobić dla swojego środowiska.

Przerzucam karty kroniki. Zaglą-

dam do poprzedniego roku. Tradycyjny, 

rozśpiewany Dzień Kobiet. Wycieczka 

w Góry Złote. Wycieczka do Wrocławia. 

Wspólna z przyjaciółmi z Międzyrzecza 

wycieczka statkiem po Odrze i spotka-

nie w Zamku Piastowskim w Krośnie 

Odrzańskim. Wspominana wycieczka 

do Bułgarii. Spotkanie z okazji Dnia 

Seniora , w trakcie którego miał miejsce 

występ zespołu Nadodrze oraz loso-

wanie nagród ufundowanych przez 

sponsora – jedną z krośnieńskich 

aptek. Spotkanie wigilijne w towarzy-

stwie księdza proboszcza, burmistrza 

i starosty. Ot rok jak każdy inny pod-

sumowuje pani prezes… i podkreśla, 

że świętowanie jest ważne, ale dyżury 

kilka razy w tygodniu są równie ważne, 

bo w ich trakcie pomagają w trudnych 

codziennych sprawach. 

Pytam o plany na ten rok. Pani 

Halina opowiada, że mają już za sobą 

świętowanie Dnia Kobiet i wycieczkę 

do Wrocławia, gdzie odwiedzili między 

innymi Afrykarium. W czerwcu szykują 

kilkudniową wycieczkę do Piwnicznej 

– będą zwiedzali wschodnią Polskę. 

W lipcu odwiedzą zaprzyjaźnionych 

seniorów z Międzyrzecza. Na wrzesień 

planowana jest wycieczka, w trakcie 

której odwiedzą Trójmiasto. W paź-

dzierniku spotkanie z zaproszonymi 

gośćmi z okazji Dnia Seniora. Na koniec 

roku spotkanie wigilijne w rodzinnym 

gronie członków związku.

Pytam o marzenia. Czy jest coś 

takiego co się marzy pani prezes? 

Bez wahania odpowiada. Większa 

sala. Pomieszczenie, które mają jest 

świetne do poprowadzenia biura. 

Bardzo cieszy się z gościny w Ośrodku 

Sportu i Rekreacji. Chciałby jednak 

mieć większe pomieszczenie. Tak, 

by można było wstawić 3-4 stoliki. 

Zrobić herbatę , kawę, ktoś przyniósłby 

ciasto. Można posiedzieć, porozma-

wiać, wspólnie zaplanować działania. 

Wspólnie porozwiązywać problemy. 

Takiego miejsca jeszcze brakuje zda-

niem pani prezes. A warto mieć takie 

miejsce, bo czasem nie chodzi oto 

wielkie działanie tylko o spotkanie 

z drugim człowiekiem.

Podczas wyjazdu do Chorwacji. 
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D
o wsi położonej 4 km od Kro-

sna Odrzańskiego prowadzi 

wąska, kręta i wyboista droga. 

Wjeżdżam i szukam domu nr 49. Par-

kuję obok stojących w centralnym 

punkcie dyb i odnoszę wrażenie, że 

przeniosłam się w czasie. Wysiadam, 

a ze świeżo wyremontowanej świetlicy 

środowiskowej wychodzą trzy kobiety 

w średniowiecznych strojach miesz-

czańskich oraz mężczyzna w stroju 

kata. Przyjęcie mojej osoby odbywa 

się iście po królewsku, zgodnie ze 

starą polską tradycją, że „gość w dom 

to Bóg w dom”. Zastanawiam się, o co 

w tym wszystkim chodzi… 

Co to, kto to?
Gdy weszłam do środka okazało się na 

szczęście, że nadal mamy XXI wiek, 

a dziwnie ubrani ludzie to  członko-

wie stowarzyszenia Skarpa Gostcho-

rze. Działa ono na rzecz rozwoju wsi 

i turystyki nadodrzańskiej. Jest ono 

jedynym takim NGO’em na 19 sołectw 

powiatu krośnieńskiego.

W IX-X w. w okolicy były 3 grody: 

Gostchorze, Połupin, Krosno Odrzań-

skie. W Krośnie znajduje się zamek 

w którym mieszkał Henryk Brodaty 

ożeniony z Jadwiga Śląską. Oni wła-

śnie rządzili tymi ziemiami. Przy 

wjeździe do Gostchorza znajduje się 

wysoka skarpa, na której stało grodzi-

sko obronne kasztelanii krośnieńskiej, 

nigdy nie zdobytej przez wroga. 

 – Nazwa naszego stowarzyszenia 

pochodzi właśnie od tego wzniesienia, 

a nazwa naszej grupy teatralnej – 

Goskar od niemieckiej nazwy tego 

grodu – opowiada dama dworu, preze-

ska stowarzyszenia Ewa Klepczyńska.

Tu na razie jest ściernisko, 
ale będzie...
– Bez Pani Ewy niczego by tu nie było. 

Ona jest głównym motorem napędo-

wym rozwoju wsi. To ona utworzyła 

stowarzyszenie i dzięki niej wszystko 

zmienia się na lepsze – mówi Żaneta 

Żyłka, od roku mieszkanka wsi, inni 

członkowie stowarzyszenia przytakują.

Pani prezes pochodzi z Włocławka. 

W 2003 r. przeprowadziła się do Gost-

chorza, które od razu podbiło jej serce. 

Choć wtedy było tylko popadającą 

w ruinę, zapomnianą wsią, ona od razu 

dostrzegła drzemiący z nim potencjał 

i obiecała sobie, że go wykorzysta. Aby 

mieć realne narzędzia do zmiany, 

wzięła sprawy w swoje ręce.

-Jestem sołtysem od 2007 r., a preze-

sem stowarzyszenia od 2010 r. Oprócz 

tego jestem radną w Radzie Miasta, 

aktywną zawodowo położną oraz wolon-

tariuszką w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt w Zielonej Górze – opowiada E. 

Klepczyńska. Jak udaje jej się to wszystko 

pogodzić ? – Po prostu śpię godzinę 

krócej – tłumaczy z uśmiechem. 

– Tacy ludzie są zdrowsi i dłużej 

żyją! Mają tyle do zrobienia, że nie 

mają czasu chorować ani umierać – 

stwierdza Krzysztof Żyłka. 

– Muszę jeszcze wybudować przy-

stań, odtworzyć grodzisko średnio-

wieczne, znaleźć godnego następcę 

i wtedy dopiero mogę umrzeć – komen-

tuje półżartem sołtyska.

– Teraz na szczycie skarpy jest 

ściernisko, ale będzie San Francisco – 

dodaje Aleksander Kozłowski, prezes 

Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągowo – Kanalizacyjnego 

i wieloletni członek stowarzyszenia. – 

Gdyby tak odtworzyć ten gród średnio-

wieczny, byłaby to prawdziwa perełka 

na skalę województwa! – marzy. 

Co tam góry, co tam morze…
 – najpiękniejsze jest Gostchorze, czyli o małej wiosce z wielkim potencjałem, w któ-
rej bardzo dużo się dzieje i o mieszkających w niej ludziach-wizjonerach.
Aleksandra Rybak

Członkowie Stowarzyszenia mają do siebie duży dystans!
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Póki co, dzięki inicjatywie stowa-

rzyszenia miejsce grodziska zostało 

upamiętnione kamieniem z tabliczką 

informacyjną. Nie jest to jednak ich 

jedyny dorobek. Będąc w Gostcho-

rzu obowiązkowo trzeba zobaczyć 

niemieckie lapidarium cmentarne, 

pomnik papieża Jana Pawła II, tzw. 

Aleję Wodospadową, oraz barkę sto-

jącą nad brzegiem Odry. Samodzielne 

wykonanie tej barki i postawienie jej 

nad rzeką w 2008 roku było pierwszą 

wspólną inicjatywą mieszkańców.

Głowy pełne pomysłów 
– Teatr Goskar
– Grupa teatralna liczy zwykle około 

10 osób, choć skład się często zmie-

nia. Jedni wyjeżdżają na studia, inni 

rodzą dzieci. Przychodzi ktoś nowy, 

łapie teatralnego bakcyla i tak to się 

kręci. Z tego względu nie mamy teraz 

zbyt bogatego repertuaru. Ale planu-

jemy to zmienić. Chcemy wrócić do 

prezentowania średniowiecznych 

tańców oraz kultywowania dawnych 

tradycji. Planujemy w tym roku Noc 

Świętojańską z puszczaniem wianków 

– mówi prezeska. 

– Jak my zaczniemy, młodzi zoba-

czą, że to fajne i pociągną to dalej. 

Miejmy nadzieję – dodaje siedząca 

obok Grażyna Piątek.

– Dwa lata temu mieliśmy przy-

jemność gościć u nas grupę arty-

stów– opowiada E. Klepczyńska. – 

Płynęli po Odrze na tratwach, które 

wyglądały na starodawne, jednak 

miały napęd silnikowy. Zwiedzili 

Gostchorze i obejrzeli pokaz taneczny 

zaprezentowany przez dzieci. Byli pod 

wrażeniem i pytali, czy jest tu szkoła, 

i czy ja jestem nauczycielką, czy uczę 

te dzieci. Odpowiedziałam że nie, że 

zorganizowaliśmy to sami, bo mamy 

głowy pełne pomysłów.

– Taniec dzieci wygląda tak, że 

tańczą dzieci, a pani Ewa razem z nimi. 

Ona ma naprawdę duży dystans do 

siebie – wtrąca Ż. Żyłka. 

– A poza tym jeszcze jako teatr, 

co roku przed Wielkanocą budujemy 

grób Chrystusa i czuwamy przy nim 

w naszych strojach – kontynuuje 

E.Klepczyńska. – Prezentujemy się 

też na dożynkach. Na ostatnie zro-

biliśmy wieniec w kształcie loga 

Krosna Odrzańskiego, czyli ryby. Był 

naprawdę piękny i kolorowy, ale nie-

stety zajęliśmy drugie miejsce – dodaje. 

– Zarażamy młodzież w naszym wieku, 

żeby też się angażowali i przystępowali 

do takich zabaw jak my! Ludzie myślą, 

że to krępujące, a my się naprawdę 

świetnie bawimy i to nie jest żaden 

wstyd! Na przykład na ostatnich 

dożynkach było całe Gostchorze, 

a jak przyszło do konkursów, nikt się 

nie ruszył, a my w kilka osób wygrali-

śmy prawie wszystkie konkurencje – 

z dumą mówi Andżelika Piątek, która 

znalazła tu przyszłego męża. Oboje tak 

lubią Gostchorze, że wolą dojeżdżać 

do oddalonej o 200 km pracy niż się 

przeprowadzić.

– Oj, było nas widać i słychać! Po 

tych dożynkach zostaliśmy zaproszeni 

do miejscowości Szczawno, gdzie mie-

liśmy swoje średniowieczne stoisko. 

Zawsze chętnie przyjmujemy zapro-

szenia! A jeśli ktoś zorganizuje nam 

transport, ciągniemy się z naszymi 

dybami i całym osprzętem, bo to 

promocja całej naszej gminy – dodaje 

sołtyska.

Byle do przodu
– Nie wymyślam wszystkiego sama. Na 

szczęście mam wsparcie. Członkowie 

często mają dobre pomysły i koncepcje 

zmian. Bardzo się cieszę, że spotkałam 

Stare gospodarstwo kupione przez D. Pawłowskiego

Dokładnie w tym miejscu stanie przystań Marina
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ich na swojej drodze, bo bez nich nie 

zrobiłabym nic. Choć istniejemy już 

kilka lat, nadal stawiamy pierwsze 

kroki. W zeszłym roku mieliśmy małą 

przerwę w działaniu ze względu na 

wielką inwestycję jaka miała miejsce 

w Gostchorzu, czyli podłączenie do sieci 

wodno-kanalizacyjnej. Chwała Bogu, 

że nareszcie! – z radością opowiada 

prezeska. – Czasem jednak jest pod 

górkę. Komuś nie podoba się to, co 

robimy i nas krytykuje. Odnosimy wiele 

sukcesów, a niektórzy są zazdrośni o to. 

Mamy więc zwolenników i przeciwni-

ków, jak to na wsi, ale robimy swoje i nie 

przejmujemy się tym. Raz jest lepiej, 

a raz gorzej. Obecnie jest z nami wielu 

serdecznych ludzi i dobrych przyjaciół, 

więc stajemy na nogi. I wierzę w to, że 

wielkim sercem i ciężką pracą zmie-

nimy tę wieś nie do poznania – mówi. 

I trudno jej nie wierzyć!

O sile perswazji i rowach 
melioracyjnych
Co  j e s z c z e  m a  z m i e n i ć  s i ę 

w Gostchorzu? 

– Przede wszystkim chciałabym 

zadbać o wystrój i estetykę wsi, żeby 

pojawiły się ścieżki rowerowe i chod-

niki. Ludzie już zaczynają rozpoznawać 

Gostchorze. Dużo przyjezdnych się 

buduje, ale też kupuje stare domy do 

remontu. Nawet rodowici mieszkańcy 

zaczynają powolutku coraz bardziej 

dbać o swoje domostwa, żeby popra-

wić wizerunek całej wsi. Żeby jak się 

wjedzie do wsi to milo było popatrzeć. 

Żeby było ładnie i czysto – mówi E. 

Klepczyńska. – Jak ma nie być czysto, 

jeśli chodzisz z woreczkiem i zbierasz 

papierki? – uśmiecha się G. Piątek.

– To prawda. Ale moim konikiem 

i tak są rowy melioracyjne. Biorę 

taczkę, łopatę i czyszczę – przyznaje 

sołtyska, a widząc moje zdziwienie 

dodaje: – Nie ma od tego żadnych 

służb, trzeba to robić samemu i koniec. 

– To mnie właśnie w niej urzekło! 

Nigdy w życiu wcześniej nie spotkałam 

się z takim gospodarzem. Tam gdzie 

mieszkałam do tej pory żaden sołtys 

nawet sam po sobie nie sprzątał. A ona? 

Czy to wiatr przyniósł, czy ktoś rzucił, 

ona się schyla i podnosi papierek, żeby 

dalej nie poleciał. Jest bardzo dobrym 

gospodarzem i dlatego będę stać za 

nią murem! – opowiada G. Piątek. 

– Ewa ma taki duży urok osobisty, 

że nie da się jej nie pomóc. A skoro 

mamy jeszcze trochę sił... A może ktoś 

podpatrzy i pomyśli: ona poszła do 

stowarzyszenia, to ja też pójdę. Chodzi 

o to, żeby coś robić, nie siedzieć. Bo jak 

będziemy siedzieć to zdziadziejemy 

– mówi z przekonaniem.

Również Aleksander Kozłowski 

twierdzi, że do członkowstwa skłoniła 

go właśnie Ewa Klepczyńska. W jaki 

sposób?

– Przekonała mnie perswazją 

i naciskiem. Ja kocham takich ludzi, 

którym się chce! A ona jest takim 

człowiekiem. Zaprosiła mnie do Gost-

chorza, przyjechałem sceptycznie 

nastawiony, a wyjechałem oczaro-

wany. Poczułem, że też muszę w tym 

uczestniczyć, a przynajmniej nie prze-

szkadzać. Wszystko, co znajduje się we 

wsi zostało zrobione tymi kobiecymi 

rękami – wskazuje na sołtyskę. – Tej 

małej miejscowości trafi ła się taka 

dama, która potrafi  wiele. Jak nie może 

zrobić czegoś jako prezeska stowa-

rzyszenia, to pisze pismo do sołtysa, 

rano sie budzi i to pismo czyta, a jak 

jako sołtyska nie daje rady, to pisze 

pismo do radnej, rano czyta je jako 

radna a później idzie do burmistrza. 

A ten biedny nie ma wyjścia, musi się 

zgodzić – żartuje A. Kozłowski.

Gostchorzańska barka jest jedyną taką repliką na całym brzegu rzeki.
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– Nie musi, ale się zgadza. I jeste-

śmy mu za to bardzo wdzięczni – 

dodaje E. Klepczyńska. I dodaje, że 

bez wsparcia burmistrza Marka Cebuli 

nie byłoby tych wszystkich osiągnięć. 

Nie byłoby porozumienia ani żadnej 

z dotychczasowych inwestycji. – To 

burmistrzowi należą się podziękowa-

nia za to, że na Flis Odrzański stanie 

u nas przystań. O ile wszystko się 

potoczy zgodnie z planem, co zakła-

dam – mówi prezeska.

Będzie się działo!
– Największym naszym świętem jest 

Flis Odrzański. Flisacy, czyli ludzie 

bardzo mocno związani z rzeką Odrą 

co roku przypływają do Gostchorza, 

a dopiero później płyną do Krosna. 

W tym roku, 6 lipca, odbędzie się 

20-lecie fl isu. Planujemy więc jedno-

cześnie otwarcie przystani i powitanie 

fl isaków. A potem będziemy bawić się 

do rana! – zapowiada E. Klepczyń-

ska. – Przy okazji tego święta skła-

damy podziękowania i wyróżniamy 

zaprzyjaźnione z nami osoby, aby 

podziękować im za całoroczną dzia-

łalność. Zawsze też staram się o liczne 

atrakcje, chciałabym aby w tym roku 

zaprezentował się na wodzie WOPR 

z Gubina – mówi. Współpracują też 

z klubem sportów motorowodnych 

Poznania i czasem zapraszają mistrzów 

do siebie. Gościli już Marcina Muchę 

i Lechosława Rybarczyka – mistrzów 

Europy. Oni na co dzień pływają po 

jeziorach, ale co roku przyjeżdżają 

do Gostchorza zaprezentować swoje 

bolidy i umiejętności na rzece Odrze. 

2 lata temu miał miejsce też pokaz 

rowerów BMX ze skokami do wody, 

a na koniec pokaz lotniczy. Są wio-

ską, która może zrobić dużo cudów! 

Chcieliby jednak móc bardziej się 

nimi chwalić. 

Projekty, projekty
– Szukamy różnych projektów. Nie 

czekamy aż pieniądze nam z nieba 

spadną. Chcemy do placu zabaw doło-

żyć kilka elementów do ćwiczeń dla 

dorosłych. Mam nadzieję, że to się 

uda. Może wtedy niektórzy, zamiast 

siedzieć na ławeczce i plotkować, 

będą aktywnie spędzać czas. Mamy 

dużo pomysłów, ale zobaczymy, co 

uda się zrobić w tym roku – opowiada 

Ż. Żyłka, zawodowo zajmujaca się 

prowadzeniem terapii warsztatowej 

dla dzieci. – W przyszłości będziemy 

się starać o duże projekty. Ale musimy 

znaleźć kogoś kto nam pomoże. 

Bo żeby dobrze napisać duży pro-

jekt, trzeba już mieć jakieś doświad-

czenie. Na chwilę obecną członkowie 

Skarpy mają dużo pomysłów, lecz nie 

są w stanie sami przygotować wnio-

sku. W związku z tym póki co zostały 

im tylko projekty “małego kalibru”. 

Takie potrafi ą pisać doskonale! Chcą 

jednak iść krok dalej i obiecują, że 

do końca roku skompletują wszyst-

kie dokumenty potrzebne do startu 

w konkursie z projektem całorocznych 

zajęć plastycznych dla dzieci. 

-Chcemy, żeby świetlica była dobrze 

wyposażona, a zajęcia odbywały się 

Pani sołtys wręcza podziękowania na Flisie Odrzańskim
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regularnie. Dzieci potrzebują regular-

ności, bo uczy ona konsekwencji Mamy 

pomysł na warsztaty modelarskie, 

których efektem będzie stworzenie 

makiety Goskaru – zdradza Ż. Żyłka. 

– Jednak żeby zrobić to porządnie 

będziemy potrzebować naprawdę 

sporych środków 

Za to nie zapłacisz kartą Visa
– Ja oczyma wyobraźni widzę świe-

tlaną przyszłość Gostchorza, ono 

ma wielki, podwójny potencjał: 

rzeki Odry i dworu średniowiecz-

nego. Tu kiedyś, na pewno juz nie 

za mojego życia, będą naprawdę 

wielkie pieniądze, ale muszą trafi ć 

się mądrzy ludzie, którzy będą dobrze 

rządzić – mówi z przekonaniem 

E. Klepczyńska. – Wciąż powtarzam 

moim koleżankom: remontujcie 

swoje domy, przygotujcie pokoje 

gościnne, szykujcie się już teraz, bo 

niedługo będzie tu zupełnie inaczej. 

Jej entuzjazm podzielają też inni 

mieszkańcy.

– Jestem wędkarzem i na tej rzece 

spędziłem całe dzieciństwo. Teraz 

czasami robię sobie takie trzydniowe 

spływy z wyższych odcinków. Wędkuję, 

rozbijam na główce namiot, nocuję, 

poluję na dużego suma. Raz się uda, 

a raz nie. Później się zwijam, spływam 

na następny zakręt rzeki i znów się 

rozbijam. Potrafi ę tak 3-4 dni spędzić 

nad wodą. To coś pięknego, za co nie 

zapłacisz kartą Visa! Dlatego chcę otwo-

rzyć taką agroturystykę z prawdziwego 

zdarzenia. Oprócz pokoi gościnnych 

będzie tez wypożyczalnia rowerów 

i kajaków. Na Odrze od Wrocławia do 

Szczecina nie ma nigdzie wypożyczalni 

kajaków. A jestem dobrze obeznany 

w tym temacie i wiem, że ludzie tego 

szukają. Powiem szczerze, że patrząc 

na nasz kawałek Odry to aż prosi się, 

żeby ten diament podnieść i oszlifować. 

Jeśli to będzie strzał w dziesiątkę to 

zyska na tym cała wioska. Pani sołtys 

namawia mieszkańców na szykowanie 

pokoi gościnnych i ma rację. Przecież 

mamy blisko zachód. Niemcy lubią 

przyjeżdżać do Polski, bo tu jest dla 

nich tanio a dobrze. Nawet teraz, gdy 

jeszcze nie ma przystani zatrzymuje 

się tu sporo kajaków i łodzi – o swoich 

planach opowiada Dariusz Pawłowski 

nowy mieszkaniec Gostchorza i członek 

stowarzyszenia. 

– Wszystko zacznie się na poważnie, 

gdy stanie przystań. Będą turyści, to 

wtedy będzie można działać. Jakąś 

gastronomię otworzyć, szyneczkę 

uwędzić, rybkę usmażyć. Będzie można 

promować lokalne wyroby. Potencjał 

jest wielki, ale ważne żebyśmy umieli go 

wykorzystać – podsumowuje K. Żyłka.

Gostchorzanie plany mają ogromne 

a serca jeszcze większe! Gorąco im 

kibicuję i wierzę, że to właśnie dzięki 

takim ludziom świat może zmienić 

się na lepsze. Jednak, gdy chce się 

zmieniać świat, warto zacząć od wła-

snego podwórka. A to właśnie robią 

członkowie Skarpy Gostchorze. 

Polecam wszystkim, by odwiedzili 

to magiczne miejsce i poczuli panujący 

tam zaraźliwy optymizm.

Flis Odrzański 2012
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Kontakt z realizatorami projektu:

Marzena Słodownik, koordynatorka
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. T. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
e-mail: m.slodownik@fundacjacp.org
tel.: 95 7592 389, www.fundacjacp.org

Mariusz Musik, specjalista ds. współpracy międzysektorowej
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
e-mail: m.musik@krosnoodrzanskie.pl
t el.: 68 4109 700

Spinamy 
dwa sektory 

Człowiek – najlepsza inwestycja! 
Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PAKT.com.org to jedyny w  swoim rodzaju przy-
kład współpracy gminy z  organizacją pozarzą-
dową! Wspólnie wypracowaliśmy innowacyjne 
narzędzie do podniesienia jakości realizowanych 
usług o nazwie Pakt Współpracy. 
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