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 Z ogromną satysfakcją oddaję w Państwa ręce publikację 
poświęconą projektowi „Rozbudowa infrastruktury zaopatrzenia 
w wodę wsi Radeni w Mołdowie” zrealizowanemu pod egidą 
programu „Pomoc Rozwojowa 2011” przy dofinansowaniu 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 
 Odczuwam satysfakcję i dumę choć prezentowany tu 
projekt pod względem finansowym nie wygląda imponująco przy 
największych inwestycjach w naszym mieście. Satysfakcję budzi 
jednak fakt, że choć Miasto Bielsk Podlaski po raz pierwszy 
przystąpiło do podobnego programu to udało nam się uzyskać 
dofinansowanie jako jeden z zaledwie 115 projektów. Co więcej, 
byliśmy w tym gronie zaledwie jednym z 8 samorządów, a tylko 15 
projektów (i to przygotowanych przez większe jednostki – 
samorządy województw, agendy rządowe czy uznane organizacje 
pozarządowe) uzyskało większe dofinansowanie! 
 Przede wszystkim jednak czuję dumę, bo po raz pierwszy 
w tak znaczącym zakresie Bielsk Podlaski pomaga innej 
społeczności – i to tej zlokalizowanej za granicą. Choć nie 
należymy do najbogatszych regionów kraju to staramy się walczyć 
ze stereotypem Polski B. Poprawiamy własną sytuację poprzez 
inteligentne inwestycje (przeczytacie o nich Państwo na str. 14-
17), ale też – w miarę możliwości – pomagamy tym, którzy 
znajdują się w dużo gorszym położeniu niż my. 
 Pomagamy innym w sposób istotny, ale jednocześnie nie 
uszczuplający znacząco naszych własnych zasobów.  W 2010 roku 
przekazaliśmy jako dotację celową 50.000 złotych Gminie Wilków 
na pomoc w odbudowie po powodzi. Dla nas był to mniej niż 
promil wydatków budżetowych (dokładnie 0,07%), a dla 
powodzian – nieoceniona  pomoc.  Mieszkańcom mołdawskiej wsi 
Radeni przekazaliśmy z własnego budżetu jeszcze mniejszą kwotę, 
ale wraz z dotacją, którą uzyskaliśmy  z MSZ  okazała  się ona 

wyjątkowo istotna. Za około 650.000 złotych, co w  Polsce stanowi 
koszt remontu niewielkiego odcinka   ulicy,   udało się zbudować 
studnię głębinową i wodociąg, które dostarczą wodę dla  ponad 
1500 mieszkańców, czyli dla prawie całej wsi!  Dzięki  naszej  
pomocy  mieszkańcy  Radeni nie muszą już korzystać z 
niewydajnych studzienek dostarczających wodę niespełniającą 
norm sanitarnych, mogą godnie żyć i rozwijać się. 
 Kiedy samorządowcy z partnerskiego Rejonu Călăraşi 
przedstawili nam sytuację mieszkańców Radeni i poprosili o 
pomoc od razu przystąpiliśmy do rozpatrywania różnych 
możliwości. Gdy okazało się, że program „Pomoc Rozwojowa 
2011” oferuje możliwość dofinansowania terenów wiejskich 
wątpliwości nie miała również Rada Miasta Bielsk Podlaski, która 
bez żadnego głosu sprzeciwu przyjęła uchwałę umożliwiającą 
składanie wniosku o dofinansowanie i przekazanie wkładu 
własnego do projektu. Od tego momentu specjaliści od inwestycji 
z Urzędu Miasta z pełnym zaangażowaniem przystąpili do 
przygotowywania wniosku o dofinansowanie. 
 Widząc taką chęć pomocy wśród przedstawicieli miasta, 
urzędników i mieszkańców jestem jeszcze bardziej dumny z 
Bielska Podlaskiego. Mam nadzieję, że Państwo również. 

     
   Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski 

   Eugeniusz Berezowiec 
 
 
 
 
 
Bielsk Podlaski, Grudzień 2011 
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        Stimati doamnelor si domnilor! 
   Cu deosebita placere prezint editia consacrata proiectului “Constructia infrastructurii de aprovizionare cu 

apa a satului Radeni, Moldova”, care se implementeaza sub egida “ Colaborarea pentru dezvoltare 2011 

Polonia”cu finantarea Ministerului Afacerilor Externe a Republicii Polonia. 

   Simt placere si mindrie, cu toate ca din punct de vedere financiar proiectul este mic in comparatie cu 

investitiile majore din orasul nostru. Cu toate acestea ,Bielsk Podlaski prima data a apelat la asa program si 

a reusit sa obtina finantare ca unul din 115 proiecte( noi am fost printre 8 administratii locale si numai 15 

proiecte au primit finantare mai mare). 

   In primul rind, Eu ma mindresc , pentru ca  prima data Bielsk Podlaski a ajutat asa de major oalta 

comunitate. Cu toate ca noi nu apartinem de cele mai bogate regiuni a tarii noastre , noi ne staruim sa 

luptam cu stereotipul „Polonia B” prin imbunatatirea situatiei proprii  cu implementarea investitiilor bine 

acsate si administrate (puteti face cunostinta pe pag.14-17) dar si dupa posibilitati de ajutat pe cei care sunt 

in situatie mai dificila de cit noi. 

   Noi ajutam pe altii semnificativ, dar fara ca sa micsoram mijloacele proprii. In anul 2010 noi am acordat 

municipalitetului Wilkow un grant in marime 50 000 zloti, ajutor pentru restabilire dupa inundatii.Pentru 

noi a fost osuma neesentiala (0.07% cheltuieli a bugetului) , dar pentru sinistrati a fost un ajutor fara pret. 

Pentru cetatenii din Radeni noi am transmis o suma mai mica , dar cu alocatiile MAE au avut o mare 

importanta.Cu circa 650 000 zloti noi am fost in stare sa foram fintina arteziana si sa construim  apeductul 

,care alimenteaza circa 1500 locuitori, aproape tot satul. Cu ajutorul nostru locuitorilor satului Radeni mai 

mult nu le trebuie sa foloseasca fintinile de mina in care apa nu corespunde normelor sanitare si dupa 

volum insuficienta. Acum pot sa traiasca civilizat si sa se dezvolte in plan economic si social. 

   Cind administratia raionului Calarasi nia relatat situatia din Radeni si a solicitat ajutor, noi imediat am 

inceput sa studiem diferite variante.Odata identificat, ca programa MAE   ofera posibilitate de finantare 

comuna a localitatilor rurale, Consiliul Orasanesc Bielsk Podlaski fara nici o indoiala a luat decizie, care 

permitea de a  inainta cererea de finantare si transmiterea contributiei locale pentru finantarea proiectului. 

Din acel moment specialistii pentru investitii din cadrul Primariei s-au incadrat in elaborarea proiectului si a 

cererii de finantare. 

   Vazind atita dorinta de a ajuta la cetatenii orasului, reprezentantii societatii civile, functionarii publici eu si 

mai mult ma mindresc cu Bielsk Podlaski. Si sper ca D-tra impartasiti aceleasi sentimente.  
 

Eugeniusz Berezowiec 
Primar a Orasului Bielsk Podlaski  

           Bielsk Podlaski, Decembrie 2011  
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        Dear Ladies and Gentlemen, 
   With great satisfaction I present the publication devoted to the project "Building 
the water supply infrastructure in Radeni village, Moldova," which is conducted 
under the aegis of the "Development Aid 2011" with the funding of the Ministry of 
Foreign Affairs of the Republic of Poland. 
   I feel satisfaction and pride, even though the project in terms of finance does not 
look impressive compared with largest investments in our city. However, although 
the City of Bielsk Podlaski first acceded to such programme we were able to obtain 
financing as one of only 115 projects. What is more, in this group we were among 
only 8 local governments, and only 15 projects (prepared by larger units - local 
governments of voivodeships, government agencies or renowned non-
governmental organizations) received more funding! 
   Above all, I feel proud because for the first time to such a significant extent Bielsk 
Podlaski helps other community. Although we do not belong to the richest regions 
of our country, we are trying to fight the "Poland B" stereotype by improving own 
situation through smart investments (you can read about them on pages 14-17), 
but also - if possible - by helping those who are in much worse situation than we. 
   We help others remarkably but not with significantly lessening our own 
resources. In 2010 we provided to the Municipality of Wilków a grant of 50 000 
zlotys, to help rebuilding after the flood. For us, it was less than a per mille of our 
budget (exactly 0.07% of expenditures), but for flood victims - an invaluable aid. To 
the villagers of Radeni we handed even smaller amount, but with the subsidy 
obtained from the MFA it proved to be of extreme importance. For about 650 000 
zlotys, which in Poland is the cost of repairing a small street, we managed to build 
a deep well and water supply, which provides water for more than 1,500 
inhabitants, nearly the whole village! With our help, Radeni residents no longer 
need to use the inefficient wells which does not meet sanitary standards, they can 
live in dignity and develop. 
   When the local government of the Calarasi District presented us situation in 
Radeni and asked for help we immediately began to consider different possibilities. 
When it became clear that the program "Development Aid 2011" offers the 
possibility of co-financing rural areas, also the City Council of Bielsk Podlaski had no 
doubts and adopted a resolution which allowed the submission of the application 
and transferring our own contribution to the project. Since then experts on 
investments from City Hall proceeded with the full involvement in the preparation 
of the grant application. 
   Seeing such a willingness to help among the representatives of the city, officials 
and residents I'm even more proud of Bielsk Podlaski. I hope that you share that 
feeling. 

Eugeniusz Berezowiec 
Mayor of Bielsk Podlaski 

Bielsk Podlaski, December 2011 

      Уважаемые дамы и господа! 
   С большим удовлетворением представляю издание посвященное проекту 
"Строительство инфраструктуры водоснабжения села Рэдень, Молдова", 
который проводится под эгидой "Полского сотрудничества для развития 2011" 
при финансировании Министерства Иностранных Дел Республики Польша. 
   Чувствую удовлетворение и гордость, хотя проект с финансовой точки 
зрения не выглядит впечателным по сравнению с крупнейшими 
инвестициями в нашим городе. Однако, хотя Бельск Подляский первый раз 
присоединился к такой программе мы смогли получить финансирование как 
один из всего лишь 115 проектов (мы были одними из 8 местных органов 
власти, и только 15 проектов получило больше средств!). 
   Прежде всего горжусь, потому что первый раз в такой значительной степени 
Бельск Подляский помогает другим обществам. Хотя мы не принадлежым к 
самым богатым регионам нашей страны, мы пытаемся бороться со 
стереотипом "Польшы B" путем улучшения собственной ситуации с помощью 
умных инвестиций (вы можете прочитать о них на страницах 14-17), но и - 
если возможно - помогаем тем, кто находится в гораздо худшем положении, 
чем мы. 
   Помогаем другим существенно, но не уменьшая наших собственных 
средств. В 2010 году мы предоставили для муниципалитета Wilków грант в 
размере 50 000 злотых, чтобы помочь в восстановлению после наводнения. 
Для нас это было меньше чем промилле нашего бюджета (ровно 0,07% 
расходов), а для пострадавших от наводнения - неоценимая помощь. Для 
жителей села Рэдень мы передали еще меньшию сумму, но с субсидией из 
МИД это имело крайне важное значение. За около 650 000 злотых мы сумели 
построить глубинный колодец и водоснабжение, которое поставляет воду для 
более 1500 жителей, почти всего села! С нашей помощью жителям Рэдень 
больше не придется использовать неэффективные скважни, в которых вода не 
соответствует санитарным нормам. Тепер они могут жить достойно и 
развиваться. 
   Когда самоуправление Кэларашскиого Района показало нам ситуацию в 
Рэдень и спросило о помощь, мы сразу же начали рассматривать разные 
возможности. Когда стало ясно, что программа МИД предлагает возможность 
совместного финансирования сельских районов, тогда тоже Городский Совет 
Бельска Подляского не имиел никаких сомнений и принял резолюцию, 
позволяющую подать заявление и передать наш собственный вклад в проект. 
С тех пор специалисты по инвестициям из управления города приступили к 
полному участию в подготовке заявления на грант. 
   Смотря на большую готовность помочь среди представителей города, 
чиновников и жителей я еще больше горжусь Бельском Подляским. И 
надеюсь что Вы разделяете это чувство. 
   Eugeniusz Berezowiec 

 Бурмистр Города Бельск Подляский 
      Бельск Подляский, Декабрь 2011 
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dolarów PKB na 
mieszkańca 

stolica (2 mln 
mieszkańców) 

число жителей 
38 000 000 
 

поверхность 
312 000 km² 
 

густота населения 
123 oc/км² 
 

ВВП на душу 
населения 
13 000 $ 
 

Польша 34-й самой 
населенной страной в 
мире и 69-й из самых 
больших. Её столицa 
– Варшава (2 млн. 
жителей) 

populatie 
38 000 000 
 

suprafata 
312 000 km² 
 

Densitatea 
123 o/ km² 
 

PIB per locuitor 
13 000 $ 
 

Polonia se afla pe locul 
34 in lume dupa 
populatie si 69 dupa 
teritoriu. Capitala- 
or.Varsava (3 mln. loc.) 

kraj na świecie pod 
względem ludności 

38 mln 

312 tys  

123 

34 

69 

13 000 

Warszawa 

mieszkańców 

km² powierzchni 

osób na km²  

kraj na świecie  
pod względem 

powierzchni 

population 
38 000 000 
 

area  
312 000 km² 
 

density  
123 p/km² 
 

GDP per capita 
13 000 $ 
 

Poland is the 34th 
most populated 
country in the world 
and the 69th biggest. 
It’s capitol is Warsaw 
(2mln citizens). 
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Dlaczego pomagamy? 
Ponieważ przyjęliśmy 

międzynarodowe 
zobowiązania. 

Miarą sukcesu transformacji Polski 
było m.in. przystąpienie naszego 
kraju do OECD (1996), NATO (1999) 
i UE (2004). Członkostwo w tych 
organizacjach nakłada na Polskę 
współodpowiedzialność za 
rozwiązywanie problemów 
globalnych i zobowiązuje do 
udzielania pomocy krajom o 
niższych wskaźnikach rozwoju.  

Ponieważ nam kiedyś 
pomagano. 

W najtrudniejszym okresie 
przekształceń i reform po 1989 
Polska uzyskała znaczącą pomoc z 
zagranicy. W pierwszym okresie 
transformacji (1990-1994) udzieliły 
nam wsparcia m.in. Niemcy, USA, 
Francja, Japonia, Szwecja, a także 
Bank Światowy i Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy. Na przełomie 
lat 80. i 90. Polska uzyskała od 
Banku Światowego największe 
wsparcie finansowe spośród krajów 
europejskich przechodzących 
transformację. 

Ponieważ jest to powinność 
moralna. 

W skali globalnej Polska należy do 
krajów wysoko rozwiniętych, w 
2010  Polska zajmowała 41 miejsce 
wśród 169 państw świata (wskaźnik 
rozwoju społecznego). Z badań 
wynika, że idea pomocy krajom 
rozwijającym się cieszy się 
niezmiennym poparciem 
społeczeństwa. Polacy popierają 
aktywną rolę w zwalczaniu 
ubóstwa na świecie, uznają to za 
powinność moralną. Pamiętając, że 
sami korzystaliśmy z pomocy 
bogatszych państw, uważają to za 
rodzaj długu moralnego wobec 
wspólnoty międzynarodowej. 
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Jednym z przejawów udziału Polski w polityce 

międzynarodowej jest rosnące zaangażowanie w działania 

na rzecz rozwoju. Doświadczenia Polski z lat 90-tych są 

przykładem udanej transformacji społeczno-gospodarczej, 

dzięki której kraj będący beneficjentem pomocy 

zagranicznej awansował do grona jej donatorów. Wyraźny 

wzrost wydatków budżetowych na pomoc rozwojową w 

Polsce nastąpił po przystąpieniu do Unii Europejskiej. 

Od roku 2004 wartość polskiej pomocy świadczonej na 

rzecz krajów rozwijających się wzrosła dwukrotnie i w roku 

2009 wyniosła ponad miliard złotych (1164,92 mln zł). 

Wpłaty na rzecz międzynarodowych organizacji i funduszy 

świadczących pomoc rozwojową (tzw. pomoc 

wielostronna) stanowiły 75% całości wydatkowanych 

środków – pozostałe 25% to pomoc dwustronna 

realizowane w formie projektów w konkretnych krajach. 

841 mln zł przekazano w ramach składki do budżetu 

ogólnego UE na wspólnotowe inicjatywy pomocowe 

nadzorowane przez Komisję Europejską, a pozostałą część 

środków rozdysponowano w ramach krajowego systemu, 

w którym główną rolę odgrywają Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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One of the manifestations of Poland’s 
participation in international politics is 
growing involvement in development aid 
activities. 
In 2009, the value of Polish aid provided to 
developing countries amounted to over a 
billion zloty (1164.92 million zloty). 
Contributions to international 
organizations and providers of 
development aid funds (multilateral aid - 
mainly UN, EU and EBRD) accounted for 
75% of total spendings - the remaining 
25% was bilateral aid provided in the form 
of projects in specific countries. 
 
Polish helps others because: 
1) has international obligations (related to 
membership in the OECD, NATO, EU), 
2) Poland was also a recipient of aid 
(during the transitions after 1989), 
3) helping is a moral duty (Poland belongs 
to the developed countries and most 
citizens believe that helping poorer 
countries is our moral duty). 
 
Most projects of bilateral aid is done by 
(number of projects in 2009): 
- diplomatic missions - small grants (111) 
- non-governmental organizations (101) 
- government administration (83) 
 
The most common areas of development 
aid projects are: Afghanistan (45 projects 
in 2009), Belarus (40), Ukraine (75), 
Georgia (32) and Moldova (15). Also, the 
countries of Africa (45), Asia (26) and Latin 
America (17). 

Одним из проявлений участия Польшы в 
международной политике это более 
активное участие в мероприятиях по 
оказанию помощи для развития. 
В 2009 году стоимость польской помощи 
оказываемой развивающимся странам 
составила более миллиарда злотых 
(1164,92 милиона злотых). Взносы в 
международные организации и 
поставщиками помощи в целях развития 
(многостранняя помощь - главным 
образом ООН, ЕС и ЕБРР) это 75% от 
общего числа, оставшиеся 25% это 
двусторонная помощь, предоставляемая в 
виде проектов в конкретных странах. 
 
Польша помогает другим странам, потому 
что: 
1) имеет международные обязательства 
(связанные с членством в ОЭСР, НАТО, ЕС), 
2) Польша была также получателем 
помощи (во время преобразования после 
1989), 
3) оказание помощи является моральным 
долгом (Польша принадлежит к развитым 
странам, а большинство граждан считает, 
что помощь бедным странам это 
моральный долг). 
 
Большинство проектов двусторонней 
помощи осуществляется (количество 
проектов в 2009 году): 
- дипломатическими миссиями - малые 
гранты (111) 
- неправительственными организациами 
(101) 
-государственном управлением (83) 
 
Наиболее помощи в целях развития идёт 
в: Афганистан (45 проектов в 2009 году), 
Беларусь (40), Украина (75), Грузия (32) и 
Молдова (15). Кроме того, страны Африки 
(45), Азии (26) и Латинской Америки (17). 

Una din actvitatile Poloniei in politica 
internationala este participarea tot mai 
activa in programele de ajutor tarilor in 
curs de dezvoltare.In anul 2009 volumul 
ajutorului acordat de Polonia tarilor in 
curs de dezvoltare aconstituit mai mult de 
un milliard de zloty(1164,92milioane 
zloti).Cotizatiile in organizatiile 
internationale si donatorilor pentru 
dezvoltare ( ONU,UE si BERD) constituie 
75% din tot volumul ajutorului, iar 25% 
constituie ajutorul bilateral, acordata sub 
forma de proiecte in tari concrete. 
 

Polonia ajuta alte state, pentru ca: 
1) are obligatiuni internationale ( legate 
de membru in NATO, UE, ) 
2) Polonia a beneficiat de ajutor in timpul 
reformelor dupa anul 1989. 
3) acordarea ajutorului este o datorie 
morala (Polonia face parte din tarile 
dezvoltate,iar majoritatea cetatenilor 
socot,ca acordarea ajutorului tarilor 
sarace este o datorie morala) 
 

Majoritatea proiectelor bilaterale (2009): 
-misiunile diplomatice-granturi mici (111 
pr.) 
-organizatii nonguvernamentale (101pr.) 
-administratia de stat (83 pr.) 
 

Distribuirea proiectelor: 
Afganistan(45 pr.in 2009),Belarusi(40 pr.), 
Ucraina(75 pr.), Gruzia(32 pr.), 
Moldova(15 pr.), Inafara de asta tarile 
Africii(45 pr.), Aziei( 26pr.) si America 
Latina (17 pr.). 



10 Bielsk Podlaski – Pomoc Rozwojowa 

27 000 

27 

mieszkańców 

km² 
powierzchni 

mieszkańców 
na km² 

1000 

Bielsk Podlaski jest 5 miastem w województwie 
podlaskim pod względem liczby mieszkańców, będąc 
największym ośrodkiem w południowej części 
województwa.  Jednocześnie Bielsk jest miastem dość 
zwartym pod względem zabudowy o czym świadczy 
znaczna gęstość zaludnienia. Bielsk jest naturalnie 
podzielony na 3 części przez linię kolejową i rzekę Białą. 

Bielsk Podlaski: Siedziba władz Miasta 
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populație: 27 000    suprafață: 27 km²  densitatea populaţiei: 1000 p/km² 
 

Bielsk Podlaski este unul din cele mai vechi orase din Regiunea Podlaskie. Statut 
de oras a primit in anul 1495. Orasul a fost cunoscut mai pe larg in veacul 16 , 
cind a devenit un popas important in drumul spre Lituania (daca nu ardea 
castelul din Bielsk, aici putea fi semnat tratatul polonez-lituanian, cunoscut mai 
apoi ca tratatul de la Lublin).Urmatorul etap de dezvoltare fluctuoasa a fost in 
veacul 18. Dupa al doilea razboi mondial Bielsk a cedat din importanta sa in 
favoarea orasului mai tinar dar cu o dezvoltare rapida Białystok. In prezent 
Bielsk Podlaski este al 5 oras dupa marime din Regiune si datorita cresterii 
majore a busnessului si investitiilor eficiente Orasul creste permanent, 
intrerupind tendintele demografice negative. 

 Bielsk Podlaski jest jednym z najstarszych miast na Podlasiu. Prawa 

miejskie uzyskał już w 1495 roku (gród w tym miejscu założono 

prawdopodobnie 300 lat wcześniej). Miasto zyskało na znaczeniu w XVI 

wieku, kiedy to stało się częstym przystankiem w drodze na Litwę dla 

władców Polski (prawdopodobnie gdyby nie spłonięcie bielskiego 

zamku to w Bielsku doszłoby do podpisania polsko-litewskiej unii, 

znanej ostatecznie jako lubelska). Szybki rozwój nastąpił w XVIII wieku 

pod mecenatem Izabeli Branickiej, która odpowiadała za budowę wielu 

z zachowanych do dziś zabytków, m.in. świątyń i ratusza miejskiego. 

 Po II wojnie Bielsk Podlaski ostatecznie stracił na znaczeniu na rzecz 

znacznie młodszego, ale szybko rozwijającego się pod zaborami 

Białegostoku, który stał się miastem wojewódzkim. Obecnie Bielsk 

Podlaski pod względem ludności zajmuje wraz z Augustowem 4 i 5 

miejsce tuż za trzema byłymi stolicami  województw – Białymstokiem, 

Łomżą i Suwałkami. Za sprawą prężnie rozwijającej się 

przedsiębiorczości miasto dość skutecznie hamuje niekorzystne 

tendencje demograficzne i notuje ciągły wzrost, co najlepiej 

odzwierciedlają kolejne miejskie inwestycje, a także możliwości jakie 

Bielsk Podlaskie oferuje swoim mieszkańcom. 

Zabytkowa zabudowa sakralna i ratusz miejski. 
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population: 27.000     area: 27 km²     density: 1000 p/km² 
 

Bielsk Podlaski is one of the oldest cities in Podlasie, it 

received municipal rights in 1495. The city gained prominence 

in the 16th century, when it became a natural stop on the way 

to Lithuania (if the castle in Bielsk hadn’t burned, the Polish-

Lithuanian Union, later known as The Union in Lublin would’ve 

been signed in Bielsk). The next stage of rapid development 

occurred in the 18th century. After World War II Bielsk finally 

lost its importance in favor of a much younger, but fast-growing 

Bialystok. Currently Bielsk Podlaski is the 5th largest city in the 

voivodeship and because of fast growing business and smart 

investments the City records continuous growth and manages 

to reverse negative demographic trends. 

 число жителей: 27.000     поверхность: 27 km²    

густота населения: 1000 ч/km² 
 

Бельск Подляский является одним из старейших городов в 

Подляском Воеводстве, получил городские права в 1495 

году. Город приобрел известность в 16-м веке, когда стал 

естесвенной остановкой на пути в Литву (еслибы замок в 

Бельске не сожжел, здес подписана была бы польско-

литовская уния, позже известная как Люблинская 

Уния).Следующий этап бурного развития произошл в 18-м 

веке. После второй мировой войны Бельск потерял свое 

значение в пользу более молодого, но быстро растущего 

Белостока. В настоящее время Бельск Подляский 

является пятым по величине городом воеводства и из-за 

быстро растущего бизнеса и продуманных инвестиции 

Город непрерывно ростёт и перерывает негативные  

демографические тенденции. Centrum miasta z lotu ptaka. 
W centralnej części po prawej ratusz miejski i główny plac miejski. Z północy 
na południe główna arteria miejska – ulica  Mickiewicza. 
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ROZRYWKA  
W BIELSKU PODLASKIM 
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19 mln zł 
1999-2002 

32 mln zł 
2003-2006 

66 mln zł 
2007-2010 

37 mln zł 
2004 

47 mln zł 
2007 

74 mln zł 
2010 

 W XXI wieku Bielsk Podlaski zaczął się 

intensywnie rozwijać  zarówno dzięki 

efektywniejszemu wydatkowaniu środków 

własnych, jak i dotacjom zewnętrznym – głównie z 

funduszy przedakcesyjnych i unijnych. W latach 

2004-2010 wydatki z budżetu miasta wzrosły z 37 do 

74 milionów złotych. Większość tego wzrostu 

stanowiły inwestycje: w latach 2007-2010 

zrealizowano inwestycje o wartości 66 milionów 

złotych – ponad trzykrotnie większej niż w 

trzyletnim okresie na początku dekady (1999-2002). 

 W ostatnich latach wybudowano lub 

wyremontowano dziesiątki kilometrów nawierzchni 

ulic i położono dziesiątki kilometrów rur 

kanalizacyjnych. Wybudowano olbrzymie obiekty z 

zakresu gospodarki komunalnej i ciepłowniczej – 

kotłownię centralną ogrzewającą prawie całe 

miasto, składowisko odpadów i nową stację 

wodociągową. Zrealizowano budowę pływalni 

miejskiej – jednej z pierwszych w okolicy. 
 

A przed nami jeszcze o wiele więcej! 

The city budget: 
expenditures. 

         Investments. 

Городской бюджет: 
расходы. 

Инвестиции. 

Bugetul orasanesc: 
cheltuieli.  

Investitii. 
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In the XXI century Bielsk Podlaski began to 
develop rapidly thanks to more efficient 
spendings, both through its own resources 
and external grants - mainly from the EU. 
In year 2004-2010 budget spendings had 
grown from 37 to 74 million zloty and most it 
was made by investments (in last three-year 
period 66 million zloty – three times more 
than at the beginning of the decade). 
In recent years dozens kilometers of roads 
have been built or renovated, dozens 
kilometers of sewage pipes have been laid. 
Huge objects in the field of public utilities 
have been built - central boiler house (which 
heats almost the whole city), new landfill and 
the new water supply station. Also new 
municipal swimming pool – one of the firs in 
the area – has been constructed. 
And a lot more is to come! 

В ХХI веке Бельск Подляски начал быстро 
развиваться благодаря более эффективным 
расходом, как за счет собственных ресурсов, 
так и благодаря внешним грантом - в 
основном со стороны ЕС. 
В 2004-2010 году расходы бюджета возросли 
с 37 до 74 миллионов злотых, и большинство 
это было сделано за счет инвестиций (в 
последний трёхлетний период 66 
миллионов злотых - в три раза больше чем в 
начале десятилетия). 
В последние годы десятки километров дорог 
были построены или отремонтированы, 
десятки километров канализационных труб 
были проложены. Огромные объекты в 
области коммунальных услуг были 
построены - центральная котельная (которая 
нагревает почти весь город), новая свалка 
мусора и новая станция водоснабжения. 
Также новый муниципальный бассейн - один 
из первых поблизности - был построен. 
И намного больше будет! 

In secolul XXI or.Bielsk Podlaski a inregistrat 
o dezvoltare rapida datorita gestionarii 
eficiente a finantelor publice  proprii si a 
granturilor externe allocate de UE. 
In anii 2004-2010 cheltuielile bugetului s-au 
majorat de la 37 pina la 74 milioane zloty, 
datorita in mare parte investitiilor (in ultimii 
3 ani 66 mil.zloti- de trei ori mai mult ca la 
inceputl deceniului) 
In ultimii ani au fost construite s-au 
reparate zeci de kilometri de drumuri, zeci 
de kilometri de tevi de canalizare au fost 
instalate. Au fost construite mari obiecte in 
domeniul serviciilor comunale- cazangeria 
centrala (incalzeste practice tot orasul), nou 
polygon de gestionare a deseurilor si statie 
noua de aprovizionare cu apa. A fost 
construit bazinul municipal – unicul din 
imprejurimi. 
Si mai mult se va efectua.  

Bielskie Centrum Kultury - zwycięski projekt 
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2003 

• pływalnia miejska 

• 12.300.000 zł 

2005 

• składowisko odpadów 

• 4.500.000 zł 

2006 

• kanalizacja sanitarna i deszczowa w miejskich ulicach 

• 8.000.000 zł 

2010 

• ulica Dubiażyńska 

• 8.000.000 zł 

2010 

• modernizacja układu komunikacyjnego 

• 9.300.000 zł 

2010 

• integracja dróg gminnych, powiatowych i krajowych 

• 10.250.000 zł 

2011 

• stacja wodociągowa 

• 10.200.000 zł 

2012 

• kanalizacja sanitarna i deszczowa w miejskich ulicach 

• 12.500.000 zł 

2014 

•budowa Bielskiego Centrum Kultury 

• 15.600.000 zł 

2015 

• przebudowa obiektów sportowych 

• 16.400.000 zł 

Na zdjęciach: bielskie drogi przed i po modernizacji (lata 2009-2010). 
* w przypadku projektów wieloletnich daty zakończenia 
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Major investments in Bielsk Podlaski  
and their value. 
 

PHOTOS: 
p. 15 – visualisation of the future Bielsk’s 
Centre of the Culture 
p. 16 – roads in Bielsk before and after the 
modernization (made in 2009-2010). 
p. 17 – visualisation of the future City Centre 
of Sports and Recreation / swimming pool 

Wizualizacja przyszłego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Pływalnia miejska (budowa 2003 rok). 

Крупные инвестиции в Бельске Подляском 
и их стоимость. 
 

ФОТО: 
стр. 15 – визуализация будущего Бельского 
Центра Культуры 
стр. 16 – дороги в Бельске до и после 
модернизации (сделанной в 2009-2010 годах). 
стр. 17 – визуализация будущего Городского 
Центра Спорта и Отдыха / городской бассейн 

Proiecte investitionale majore in or. Bielsk  
Podlaski si costul lor: 
 

FOTO: 
pag. 15 – imaginile viitorului Centru de Cultura 
a or.Bielsk 
pag. 16 – drumurile in or.Bielsk pina si dupa 
modernizare(efectuata in anii 2009-2010)               
pag.17 – imaginile viitorului Centrul Orasanesc 
de Odihna si Sport / bazinul orasanesc 
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4,3 mln 

34 tys  

128 

124 

135 

2,5 

 

mieszkańców 

km² powierzchni 

osób na km² 

kraj pod 
względem 
ludności 

kraj pod 
względem 

powierzchni 

dolara PKB na 
mieszkańca 

stolica (750 tys. 
mieszkańców) 

число жителей: 4 300 000 
 

поверхность: 32 800 km² 
 
 

густота населения: 128 oc/km² 
 

ВВП на душу населения: 2,5 $ 
 

Молдова является 122-й самой 
населенной страной в мире, и 
135-й большой. Её столицей 
является Кишинев (750 тысяч 
жителей). 

populație: 4 300 000 
 

suprafata: 34 000 km² 
 

densitatea : 128 o/km² 
 

PIB per locuitor: 2,5$ 
 

Moldova este  pe locul 122 in 
lume dupa populatie si 135 dupa 
teritoriu.Capitala Moldovei este 
or.Chisinau (750 mii loc.) 

population: 4 300 000 
 

area : 32 800 km² 
 

density : 128 p/km² 
 

GDP per capita: 2,5 $ 
 

Moldova is the 122nd most 
populated country in the world 
and the 135th biggest. It's 
capitol is Chisinau (750 
thousands citizens). 



число жителей:  79 000 
 

поверхность: 753 km² 
 

густота населения: 

104 p/km² 
 

число городов / деревни: 

54 
 

Район является средним по 
численности населения и 
поверхности по сравнению с 
другими районами. Его 
столица это город Călăraşi 
(16000 жителей). 

populație: 79 000 
 

suprafata : 753 km² 
 

densitatea: 104 p/km² 
 

numar orase / sate: 54 
 

Raionul Calarasi este 
mijlociu in comparatie cu 
alte raioane dupa 
populatie si suprafata. 
Capitala este or.Calarasi 
(16000 locuitori) 

population: 79 000 
 

area : 753 km² 
 

density : 104 p/km² 
 

number of towns / villages: 

54 
 

The District is average in 
terms of population and 
area compared to other 
districts. It’s capital is 
Călăraşi (16000 citizens). 
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Călăraşi 

54 

miejscowości 
w Rejonie 

104 

osób na km² 

735 

km² 
powierzchni 

79 000 

mieszkańców 

Călăraşi: Siedziba władz Rejonu 

stolica Rejonu 
(16000 

mieszkańców) 



XXIX Dni 
Bielska 
Podlaskiego 
porozumienie 
o współpracy 

Dni Miasta 
Călăraşi 

2008 
XXX Dni Bielska 
Podlaskiego 

kolonie 
młodzieżowe w 
Bielsku 

Dni Miasta 
Călăraşi 

2009 
XXXI Dni 
Bielska 
Podlaskiego 

kolonie 
młodzieżowe w 
Mołdawii 

kolonie 
młodzieżowe w 
Bielsku 

Dni Miasta 
Călăraşi 

wspólny projekt 
– wniosek do 
konkursu MSZ 
Pomoc 
Rozwojowa 2011 

2010 dotacja MSZ – 
realizacja 
projektu 
"Budowa 
infrastruktury 
zaopatrzenia w 
wodę wsi 
Radeni" 

XXXII Dni 
Bielska 
Podlaskiego 

kolonie 
młodzieżowe w 
Mołdawii 

kolonie 
młodzieżowe w 
Bielsku 

Dni Miasta 
Călăraşi 

2011 
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31 maja 2008 r. – podpisanie porozumienia 
 o współpracy z Rejonem Călăraşi  
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 Współpraca Bielska i Călăraşi zaczęła się 

właściwie już w 2007 roku. To wtedy, podczas 

uroczystości w święcie partnerskiego miasta 

Swietłogorsk na Białorusi zapoznali się 

przedstawiciele Bielska i Călăraşi. Mołdawianie 

chętnie odpowiedzieli na zaproszenie Burmistrza 

Bielska Podlaskiego Eugeniusza Berezowca do 

udziału w przyszłorocznych Dniach Bielska i w 

maju 2008 roku, w trakcie święta miasta, doszło do 

podpisania oficjalnego porozumienia o 

współpracy. 

 Od tego czasu rozwijały się wzajemne kontakty: 

samorządowcy i przedsiębiorcy rozmawiali o 

zacieśnieniu współpracy w trakcie oficjalnych 

wyjazdów, zespoły artystyczne uświetniały 

obchody świąt miast, a młodzież gimnazjalna 

bawiła się wspólnie na cyklicznie organizowanych 

koloniach – zarówno w Polsce jak i na Mołdawii. 

 W 2010 roku współpraca przyjęła bardziej 

zaawansowany wymiar: Bielsk wystąpił jako 

wnioskodawca w konkursie MSZ co pozwoliło 

uzyskać środki na dofinansowanie budowy studni i 

wodociągu w mołdawskiej wsi… 2008 i 2009 – wizyty młodzieży z miast partnerskich 
(Mołdawia, Białoruś) w Bielsku Podlaskim 
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Występ mołdawskiego zespołu STEAUA DORULUI (XXXII Dni Bielska Podlaskiego, maj 2011) 

Colaborarea dintre Bielsk si Călăraşi sa inceput in 

anul 2007 la sarbatorile din Svetlogorsk (Belarusi) 

oras infratit unde prima data s-au intilnit 

reprezentantii din Bielsk si Călăraşi. Moldovenii cu 

placere au acceptat invitatia Primarului Bielisk de 

participare la urmatoarele Zile a  Bielisk Podlaski. 

In asa mod a fost semnat acordul oficial de 

colaborare, in mai 2008 la serbarea Zilelor Bielisk 

Podlaski. 

Din acel moment relatiile de colaborarea au avut 

o dezvoltare continua: Au avut loc vizite reciproce 

a oamenilor de afaceri, vizite a formatiilor artistice 

la sarbatorile oraselor, odihna reciproca a elevilor 

in taberele de odhna in Polonia si Moldova. 

In anul 2010 colaborarea a trecut la un nivel mai 

inalt: Bielsk a depus proiectul la concursul 

organizat de MAE, ce a permis de a cistiga 

finantare pentru constructia sistemului de 
aprovizionare cu apa a s. Radeni, r. Călăraşi. 
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DNI  BIELSKA 
PODLASKIEGO 
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DNI  CĂLĂRAŞI  
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PHOTOS: 

p. 20 – signing of the cooperation agreement with the 

Calarasi District 

p. 21 – visits of youngsters from partner cities 

(Moldova, Belarus) in Bielsk Podlaski 

p. 22 – performances of Moldovan group Steaua 

Dorului and other dance/musical groups during the 

XXXII Days of Bielsk Podlaski 

p.  23-24 – common celebration of Days of Bielsk 

Podlaski and Days of Calarasi 

ФОТО: 

стр. 20 – подписание договора о сотрудничестве с 

Кэларашским Районом 

стр. 21 – визиты молодёжы из партнерских 

городов (Молдова, Беларусь) в Бельске 

Подляским 

стр. 22 – выступление молдавской группы Steaua 

Dorului и других коллективов в рамках XXXII Дней 

Города Бельск Подляский 

стр. 23-24 – совместное празднование Дней 

Бельска Подляского и Дней Кэларашь 

FOTO: 

p. 20 – semnarea acordului de colaborare cu 

r.Calarasi 

p. 21 – vizita tineretului din orasele infratite 

(Moldova,Belarusi) in   

 Bielsk Podlaski 

p. 22 – concertul formatiei moldovenesti Steaua 

Dorului si a altor collective in cadrul editiei XXXII  a 

Zilelor Orasului Bielsk Podlaski 

p. 23-24 – comune de celebrare a Zilelor Orasului 

Bielsk Podlaski şi Zilelor Orasului Calarasi 

Сотрудничество Бельска и Кэлараша началось в 2007 году, когда во 

время празднования в партнерском городе Светлогорск (Беларусь) 

представители Бельска и Кэлараша встретились. Молдаване охотно 

ответил на приглашение Мэра Бельска на участие в следующих Днях 

Бельска. Таким образом, в мае 2008 года во время Дней Бельска 

Подляского подписано официальное соглашение о сотрудничестве. 

С тех пор сотрудничество развивалось: представители местных органов 

власти и предприниматели говорили о необходимости укрепления 

сотрудничества в ходе официальных визитов, артисты украшали 

празднование Дней Городов, школьники играли вместе в лагерях, 

организованных периодически - как в Польше так и Молдове. 

В 2010 году сотрудничество перешло в другое измерение: Бельск стал 

заявителом в конкурсе организованном МИД, что позволило получить 

средства на финансирование строительства системы водоснабжения в 

модавском селе... 

Cooperation of Bielsk and Călăraşi dates back to 2007, when during 

celebration in the partner city of Svetlogorsk (Belarus) representatives of 

Bielsk and Călăraşi met. Moldovans willingly responded to the Bielsk 

Podlaski’s Mayor invitation to participate in next Days of Bielsk. 

Therefore, in May 2008, during Days of Bielsk Podlaski official 

cooperation agreement was signed.  

Since then, collaboration has developed: local government 

representatives and entrepreneurs talked about strengthening 

cooperation in the course of official visits, artists graced the celebration of 

City Days, schoolchildren played together during camps organized 

periodically - both in Poland and Moldova. 

In 2010 cooperation developed into other dimension: Bielsk appeared as 

the applicant in the contest organized by the MFA, which allowed to 

obtain funds to finance the construction of water supply in the Moldovan 

countryside… 



Niespełna 30-tysięczne polskie miasto buduje wodociąg w 

Mołdowie – skąd wziął się tak nietypowy projekt? 

Jakub Gałka, koordynator projektu w Urzędzie Miasta Bielsk 

Podlaski: Z połączenia potrzeb i możliwości. Nasz mołdawski 

partner, Rejon Călăraşi, od dłuższego czasu interesował się, 

podobnie jak cała Mołdowa, pozyskaniem środków z krajów UE. 

Szybko okazało się, że polskie MSZ prowadzi programy 

pomocowe dla krajów rozwijających się i tereny wiejskie w 

Mołdowie doskonale wpisują się w priorytety pomocy 

rozwojowej.  Z naszego punktu widzenia wyglądało to tak: skoro 

polski rząd i tak przeznaczy te środki na Mołdowę, to dlaczego 

nie wykorzystać ich na rzecz naszych partnerów, z którymi 

mamy dobre kontakty, a oni z kolei mają bardzo realne potrzeby. 

Stąd już w 2009 roku analizowaliśmy przepisy MSZ, ale nasz 

mołdawski partner nie był jeszcze gotowy do realizacji inwestycji. 

W 2010 roku udało im się wytypować obszar najpilniej 

potrzebujący pomocy (a różnica w rozwoju między Polską a 

najbiedniejszymi regionami Mołdowy, szczególnie w zakresie 

infrastruktury, jest naprawdę ogromna), a przede wszystkim 

skompletować dokumentację techniczną. Od tego momentu 

prace ruszyły pełną parą. 
 

Czy w trakcie realizacji projektu napotykaliście jakieś 

trudności? 

 

 

Tak, choć na szczęście nie na tyle poważne, by zagrozić 

realizacji projektu. Muszę przyznać, że na początku czuliśmy się 

dość niepewnie w samym konkursie MSZ, który okazał się być 

swego rodzaju forum wymiany dobrych praktyk. Najłatwiej to 

zauważyć gdy przegląda się wyniki konkursów z poszczególnych 

lat dostępne na stronach MSZ: gros dofinansowanych projektów 

ma w swoich nazwach sformułowania takie jak „wsparcie 

systemu”, „wdrażanie polityk”, „edukacja”, „wizyty studyjne”, 

„transfer dobrych praktyk”, lub „wymiana doświadczeń”. W 2011 

roku na 115 dofinansowanych projektów na liście można było 

znaleźć jedynie 5 określonych jako „budowa”. Po prostu: 

większość projektów skupia się na przekazywaniu dobrych 

praktyk zarządzania, co zazwyczaj oznacza cykl szkoleń czy 

publikacji. Tym samym gdy na spotkaniach szkoleniowych w 

MSZ przygotowujących do złożenia wniosku dominowały pytania 

o rozliczanie delegacji czy prawa autorskie, to my ze swoimi 

wątpliwościami na temat podwykonawstwa, prawa 

budowlanego, przetargu czy prawa zamówień publicznych 

czuliśmy się nieco wyobcowani. Trzeba jednak powiedzieć, że 

sam pomysł na realizację projektu infrastrukturalnego spotkał się 

z wyraźną aprobatą, a uczestniczący w seminariach 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, które przecież 

pomocą zajmują się na co dzień, z zaskoczeniem gratulowali, że 

samorząd realizuje tak trudny, bezpośredni projekt pomocowy. 
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Projekt trudny, bo realizowany z odległości ponad 1000 

kilometrów, ale z drugiej strony nie różniący się zbytnio od 

tego, co gmina robi na co dzień. 

Tak i to właśnie było naszym atutem. Bo choć trud organizowania 

przetargu, wyłonienia wykonawcy i bieżącego kontrolowania 

inwestycji spoczął na partnerach z Mołdowy, to naszym zadaniem 

było jeszcze przed złożeniem wniosku upewnić się, że cały 

projekt ma szansę powodzenia, a później monitorować jego 

wdrożenie. Na szczęście mamy świetną ekipę, która ma 

doświadczenie w inwestycjach i zamówieniach publicznych. 

Szybko okazało się, że nawet słownictwo techniczne w języku 

rosyjskim, który był naszym językiem roboczym, nie stanowiło 

problemu by fachowcy dogadali się ze sobą. Między innymi dzięki 

temu poznaliśmy zakres robót i upewniliśmy się, że określone 

rozwiązania techniczne w połączeniu z lokalnymi warunkami, 

mam tu na myśli głównie łagodniejszy klimat, gwarantują 

powodzenie inwestycji. Oczywiście na pewne rzeczy nie mieliśmy 

wpływu, na przykład w momencie gdy okazało się, że procedury 

przetargowe przedłużają się ze względu na specyfikę 

mołdawskiego prawa zamówień publicznych, które – co pewnie 

zaskoczy wiele osób – jest miejscami surowsze od polskiego. 
 

Co jest więc największą wartością dodaną tej inicjatywy? 

Dla Mołdawian – oczywiście zrealizowane wymierne efekty, czyli 

dostęp do czystej wody. Ale też świadomość, że „partnerstwo 

samorządów” to nie tylko puste hasło, ale też realna pomoc. Z 

kolei dla nas najważniejsza była oczywiście świadomość tego, że 

możemy pomóc innym – i to relatywnie niewielkim kosztem. Na 

pewno wartością dodaną jest też doświadczenie zebrane przy 

okazji realizacji tego projektu, ale też sama świadomość, że udało 

nam się zrealizować coś na co dotąd nikt się nie zdecydował. 

Jesteśmy bodaj pierwszym samorządem, który zrealizował w 

ramach pomocy zagranicznej projekt „twardy”, infrastrukturalny, 

pomoc namacalną i konkretną, projekt, w którym wszystkie 

pieniądze poszły na inwestycje, a nie na honoraria dla 

prowadzących szkolenia. To ewenement na skalę krajową! Październik 2011 – wizytacja placu budowy. 

De ce noi facem aceasta: 

Partenerul nostrum, raionul Calarasi, avea necesitate 

strigenta, noi aveam posibilitati.                                   

Riscuri si probleme: 

Prelungirea procedurilor de achizitii ca rezultat a specificii 

legislatiei moldovenesti. MAE a fost orientat la proiecte 

“moi” 

Sursele succesului:                                                     

Echipa competenta si cu experienta, conlucrarea buna intre 

parteneri.                                                         

Principalul: 

Proiectul nostru este uncial – este proiect “tare”, de 

infrastructura si singurul proiect la autoadministrare.  
 

Jakub Gałka, Coordonator de proiect 

Primaria or.Bielsk Podlaski 



  Почему мы это делаем: 

Наш партнер, Кэларашский Район, имел 

особые потребности, у нас были 

возможности. 

Риски и проблемы: 

Затягивания тендерных процедур в 

результате специфики молдавского закона. 

МИД был направлен на "мягкие" проекты. 

Источники успеха: 

Компетентная и опытная команда, хорошая 

связь между партнерами. 

Самое главное: 

Уникальность - наш проект является одним 

из нескольких "жестких", инфраструктурных 

проектов и только одним такого типа 

осуществлянным самоуправлением. 
 

 Jakub Gałka, координатор проекта 

  Учреждение Города Бельск Подляский 

 Why we are doing this: 

Our partner, Călăraşi District, had specific needs, 

we had opportunities. 

Risks and problems. 

Protracting of tender procedures resulting from the 

specificity of Moldovan law. MFA being centered 

on „soft”, training projects. 

Sources of success: 

Competent and experienced team, good 

communication between partners. 

The most important thing: 

Uniqueness – our project is one of the few "hard„, 

infrastructural projects and the only one of that 

type implemented by the self-government. 
 

 Jakub Gałka, project coordinator 

 City Hall of Bielsk Podlaski 

PRACE BUDOWLANE W RADENI 
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•ogłoszenie konkursu „Pomoc rozwojowa 
2011” 

październik 2010 

•złożenie wniosku o dofinansowanie grudzień 2010 

•decyzja o przyznaniu dofinansowania marzec 2011 

•podpisanie umowy z MSZ kwiecień 2011 

•procedury przetargowe 

•robocza wizyta w Mołdawii 
czerwiec 2011 

•podpisanie umowy z wykonawcą i 
rozpoczęcie robót (budowa wodociągu, 
doprowadzenie energii elektrycznej) 

sierpień 2011 

•zakończenie budowy wodociągu, prace 
nad studnią, przepompownią i zbiornikami 

•robocza wizyta w Mołdawii 

październik 2011 

•zakończenie prac budowlanych 

•odbiór inwestycji 
listopad 2011 

Październik 2011 – przegląd dokumentów w trakcie wizyty roboczej. 

Grudzień 2010 – ostatnie wspólne prace nad wnioskiem o dofinansowanie. 
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     Wieś Radeni jest położona na wzgórzach, ok. 35km od miasta 

Călăraşi, stolicy rejonu, a 85km od Kiszyniowa, stolicy Republiki 

Mołdowy. Znaczna jak na Mołdowę odległość wiąże się z 

oddaleniem od dużych tras zaopatrzenia w wodę.  

   Wieś zamieszkuje ok. 2200 mieszkańców. Ze względu na 

ukształtowanie terenu miejscowość podzielona jest na część dolną 

(140 gospodarstw domowych), która podłączona jest do studni 

głębinowej i wodociągu od 2007 roku (obecna wydajność 

wodociągu wynosi 35m3 na dobę, po planowanej naprawie sięgnie 

150m3 na dobę) oraz górną (575 gospodarstw). Górna część wsi 

korzystała dotychczas z około 150 studni, jednak ponad 50% z 

nich jest wyschniętych, a pozostałe nie spełniały norm sanitarnych 

(twardość, stężenie azotanów, soli wapnia i magnezu) ani nie były 

w stanie zapewnić mieszkańcom wystarczającej ilości wody. 

Zapotrzebowanie całej wsi wynosi ok. 350m3 wody na dobę - ta 

norma zostanie spełniona jeśli wybudowana studnia osiągnie 

wydajność przynajmniej 200m3 na dobę, a system istniejący w 

dolnej części wsi osiągnie 150m3 na dobę.  

  W Radeni prowadzi działalność 10 lokalnych przedsiębiorców, a 

wieś zamieszkuje 537 prywatnych rolników (801 ha użytków 

rolnych). Winiarstwo jest jedną z najważniejszych dziedzin 

gospodarki w tej części Mołdawii - w Radeni rocznie zbiera się 

około 800 ton winogron. Zarówno rolnictwo, uprawa czy hodowla, 

jak i przedsiębiorczość dla utrzymania działalności i rozwoju 

potrzebuje wody - do nawadniania gruntów, ale też do bieżącej 

działalności przedsiębiorców. Jej brak powoduje ograniczenie 

zysków, zastój i brak rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa.  

   Bez wody pozostają też instytucje działające na terenie wsi 

niezbędne dla całej społeczności: przedszkole, szkoła, 

przychodnia, poczta, biblioteka czy świetlica z salą 

wykorzystywaną w trakcie spotkań i uroczystości (jedyna sala w 

najbliższej okolicy, korzystają z niej również mieszkańcy wsi 

Dereneu, Oniscani i Hirova). 

 

   Przede wszystkim jednak bez dostępu do czystej, zdrowej, 

bieżącej wody w odpowiedniej ilości pozostają ludzie - 

mieszkańcy wsi. Istniejąca sytuacja zmusza ich do korzystania z 

mało wydajnych, płytkich studni lokalnych lub przewożenia wody w 

zbiornikach z jeziora. Woda w studniach nie zaspokaja dziennego 

zapotrzebowania nie spełniając jednocześnie norm sanitarnych. Z 

kolei dostarczanie wody z jezior oznacza konieczność ponoszenia 

wysokich kosztów – jeziora są prywatne, a ich właściciele 

nakładają opłaty za pobór wody (lub w ogóle odmawiają 

udostępnienia wody).  

  Przeprowadzone analizy wykazały, że najprostszym 

technologicznie i najefektywniejszym ekonomicznie sposobem 

zapewnienia mieszkańcom wsi dostępu do wody jest wykopanie 

studni głębinowej wraz z przyłączoną do niej siecią wodociągową. 

Działania zaplanowane w projekcie zapewnią górnej części wsi 

stały dostęp do wody dobrej jakości, co wpłynie na poprawę 

warunków życia oraz rozwój społeczno-gospodarczy całej 

miejscowości.  

UWARUNKOWANIA PROJEKTU 

Budynek urzędu gminy Radeni opatrzony tabliczką Polskiej Pomocy. 
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УСЛОВИЯ ПРОЕКТА: 

 35 км от Кэлэраша, 85 км от Кишинева  

(значительное удаление от существующих водопроводов) 

 число населения 2200 

 10 компаний, 537 частных фермеров (в основном 

винодельческая промышленность), 7 общественных учреждений 

(используемых также жителями окружающих деревени) 

 140 домохозяйств подключенных к глубинному колодцу и 

водопроводу с 2007 года (мощность 35 м³/сутки - в ближайшее 

время он достигнет 150 м³) 

 575 домохозяйств используеть 150 местных скважин (50% из 

них высохших,  другие не отвечают санитарным и 

количественным стандартам) 

 спрос на все село на 350 м³/сутки 
 

АНАЛИЗЫ ПОДТВЕРДИЛ ЧТО САМЫЙ ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ВОДЕ ЭТО ГЛУБИННЫЙ КОЛОДЕЦ. 

PROJECT CONDITIONS: 
 35km from Calarasi, 85km from Chisinau (a significant distance 
from existing water routes) 
 population 2200 
 10 companies, 537 private farmers (mainly wine industry), 7 
public institutions (also used by inhabitants of surrounding 
villages) 
 140 households connected to the deep well and water supply 
since 2007 (capacity 35m³/day – in near future it will reach 150m³) 
 575 households benefiting from the 150 local wells (50% of 
them are dried, others do not meet sanitary and quantitative 
standards) 
demand for the whole village at 350m³/day 
 

ANALYSIS CONFIRMED THAT THE SIMPLEST AND THE MOST EFFECTIVE WAY TO 
PROVIDE ACCESS TO THE WATER IS A DEEP WELL. 
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 CONDITIILE PROIECTULUI: 
35 km. Distanta de Calarasi si 85 km. Distanta de Chisinau.( 
indepartare esentiala de traseele de apa exzistente)  
Numarul populatiei 2200 
10 companii, 537 gospodarii taranesti( ramura vitivinicola), 7 
institutii publice( folosite de locuitori si vecinii din satele 
apropiate) 
140 de gospodarii conectati la apeduct si arteziana din anul 
2007(capacitatea 35 m3/sut. In timpul apropiat va atinge 
capacitatea 150 m3) 
575 de gospodarii folosesc apa din 150 fintini de mina ( 50% din 
care au secat , iar celelalte nu corespund standartelor sanitare si 
nu ajung cantitativ) 
Necesitatea totala a satului este 350m3/sutca 
 

   ANALIZA SITUATIEI A DECIS CEA MAI SIMPLA SI EFECTIVA  METODA DE     
   APROVIZIONARE CU APA DE A FORA INCA O FINTINA ARTEZIANA.  

Budynek szkoły w Radeni opatrzony tabliczką Polskiej Pomocy. 
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Bezpośrednie 
rezultaty 

Cele 
bezpośrednie 

Cel ogólny 

poprawa warunków życia 
mieszkańców i warunków 

rozwoju przedsiębiorczości w 
rejonie Călăraşi 

zapewnienie dostępu do 
odpowiedniej ilości czystej, 
bieżącej wody mieszkańcom 

wsi Radeni 

wykonanie studni głębinowej, 
przepompowni wody wraz 

z instalacją i siecią zasilającą, 
zbiorników na wodę oraz sieci 

wodociągowej 

wybudowany system 
zaopatrywania w wodę 

dostarczenie mieszkańcom 
minimum 200m3 wody na 

dobę 

większa liczba mieszkańców z 
dostępem do czystej, bieżącej 

wody 

zapewnienie dostępu do wody 
575 gospodarstwom 
domowym i rolnikom 

większa liczba przedsiębiorstw 
i instytucji z dostępem do 

czystej, bieżącej wody 

zapewnienie dostępu do wody 
7 instytucjom (m.in. 
przedszkole, szkoła, 

przychodnia lekarska) i 10 
przedsiębiorstwom 

CELE PROJEKTU 

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Улучшение условий жизни 
и условий для развития 
предприимчивости в 
Кэларашском Районе. 

SCOPUL GENERAL A 
PROIECTULUI: 

Imbunatatirea conditiilor de 
trai si conditiilor de 
antreprenoriat in raionul 
Calarasi 

THE GENERAL OBJECTIVE OF 
THE PROJECT: 

Improvement of living and 
entrepreneurship 
development conditions in 
the Călăraşi District. 
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Projekt, opisując w uproszczeniu, polegał na wywierceniu studni głębinowej o 

głębokości ok. 300 metrów, wybudowaniu przy niej zbiorników na wodę, 

przepompowni wody, zaopatrzeniu w energię elektryczną i wybudowaniu 

specjalistycznej sieci wodociągowej łączącej wszystkie te elementy. Stanowi to 

tzw. platformę, funkcjonującą całość pozwalającą na dostęp do czystej wody 

głębinowej. Od platformy w stronę wsi poprowadzone zostały zewnętrzne sieci 

wodociągowe. Wszystkie te etapy wymagały prac przygotowawczych i 

końcowych, m.in. przygotowania i utrzymania placu budowy, funkcjonalnego i 

estetycznego zagospodarowania terenu wraz z jego ogrodzeniem czy robót 

ziemnych przy kładzeniu sieci wodociągowych polegających na wytyczenia trasy, 

zdjęcia humusu, wykonania wykopów, a później zasypaniu wodociągu.  

ETAPY PRAC 

BUDOWLANYCH: 

1. Urządzenie i utrzymanie 

zaplecza budowy.  

2. Doprowadzenie energii 

elektrycznej na plac budowy 

studni.  

3. Roboty przygotowawcze i 

roboty ziemne.  

4. Budowa zewnętrznych sieci 

wodociągowych.  

5. Wiercenie studni.  

6. Budowa zbiorników 

żelbetowych na wodę.  

7. Budowa przepompowni 

wody.  

8. Budowa sieci wodociągowej 

od studni do przepompowni. 

9. Zagospodarowanie terenu 

wokół studni, zbiorników i 

przepompowni.  Na zdjęciach: sieć energetyczna 
zasilająca pompę, studnia 
głębinowa z zasilaniem, 
wkopane zbiorniki na wodę. 
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równość szans i niedyskryminacja 

•otwarty, konkurencyjny przetarg (równy dostęp dla wszystkich 
wykonawców) 

•dostęp dla wszystkich mieszkańców do efektów inwestycji (bez 
dyskryminacji grup społecznych) 

•wyrównanie szans w regionie (20% mieszkańców Radeni jest 
podłączone do bieżącej wody – w sąsiednich wsiach ponad 80%) 

good governance (dobre rządzenie) 

•poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej (dostęp do 
wody) 

•zaangażowanie w realizację różnych grup (władze lokalne, 
władze rejonowe, mieszkańcy) 

•zgodność z potrzebami mieszkańców (inwestycja jest 
odpowiedzią na petycje mieszkańców Radeni) 

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU 

MSZ 

• 402 319 zł 

Calarasi 

• 221 213 zł 

Bielsk 
Podlaski 

• 27 094 zł 
Zasady konkursu MSZ od początku 

zakładały konieczność posiadania wkładu 

własnego. Ogromną większość zapewnił 

oczywiście Rejon Călăraşi, który już na 

etapie planowania projektu zabezpieczył 

kwotę około 50.000 euro na rzecz projektu. 

Ostatecznie polskie MSZ przekazało na 

rzecz projektu dwa razy tyle, a swoją 

cegiełkę dołożył też Bielsk Podlaski. 

Co ważne, inaczej niż w wielu projektach 

tutaj skupiono się na osiągnięciu celu i temu 

poświęcono większość środków. Zaledwie 

2% stanowiły wydatki administracyjne i na 

promocję – cała reszta kosztów wiązała się 

stricte z robotami budowlanymi. 



    Этапы строительных работ: 
1. Организация и содержание строительной 
площадки. 
2. Поставка строительной площадки в 
электрическую энергию. 
3. Подготовительные работы. 
4. Строение внешней системы 
трубопровода. 
5. Бурение скважины 
6. Строение резервуаров. 
7. Строение насосной станции. 
8. Укладка водопровода от насосной 
станции к внешней системе. 
9. Землеустройство. 
 

Строительные работы начались в 
августе 2011 года и закончились в ноябре 
2011 года. 
 

Весь проект осуществляется с 
принципами равенства, 
недискриминации и эффективного 
управления! 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
Согласно правилам конкурса МИД с самого 
начала предполагалось иметь 
свой собственный вклад. Конечно, 
большинство средств обеспечил 
Кэларашский Район, который уже на стадии 
планирования проекта обеспечил сумму 
около 50.000 евро. МИД передало в пользу 
проекта в два раза больше, и свою лепту 
добавил тоже Бельск Подляский. 
Важно отметить, что в отличие от многих 
проектов этот направлен на достижение 
целей, которым посвящена большая часть 
средств. Только 2% стоимости проекта 
являлись расходы административные и на 
продвижение - все остальные расходы 
были строго связанные со строительными 
работами. 
 

Стоимость  инвестиции - 650 626 злотых: 
402 319зл –Министерство Иностранных Дел 
221 213 зл – Кэларашский Район 
  27 094 зл – Бельск Подлаский 

Stages of the construction works: 

1. Organisation and maintainance of the 

construction site. 

2. Supplying construction site with electric 

energy. 

3. Preparatory works. 

4. Outside water pipes. 

5. Drilling the well 

6. Construction of the water containers. 

7. Construction of the pumping station. 

8. Laying water pipes from the pumping station 

to outside system. 

9. Land development.  
 

Construction works started in August 2011 and 

ended in November 2011. 
 

The entire project is carried out with the 

principles of the equality, non-

discrimination and good governance! 
 

FINANCING: 

Competition rules of the MFA from the 

beginning assumed the need to have own 

contribution. The vast majority of it provided, of 

course, the Calarasi District, securing at the 

planning stage of the project an amount of 

about 50,000 euros for the project. Finally, the 

MFA commited to the project also twice as 

many, and also Bielsk Podlaski gave its bit to 

the project. 

Importantly, unlike in many projects, this was 

focused on achieving its goal, for which most 

of the financing was contributed. Only 2% of 

the project costs were made by administration 

and promotion - the rest were strictly 

associated with the construction works. 
 

Value of the investment – 650 626 zloty: 

402 319 zł – Ministry of Foreign Affairs 

221 213 zł – Calarasi District 

  27 094 zł – Bielsk Podlaski 

Etapele de construcţie: 

1. Organizarea si întretinerea teritoriului sub 

constructie. 

2. Constructia liniei de aprovizionare cu 

energie electrica 

3. Lucrari de pregatire 

4. Constructia retelelor exterioare de apa  

5. Forarea fîntînii arteziene. 

6. Constructia rezervuarelor de apa 

7. Constructia statiei de pompare 

8. Constructia traseului de la arteziana la statie 

9. Amenajarea teritoriului 
 

Lucrările de constructie s-au început în august 

2011 si s-au finisat în noiembrie 2011. 
 

Proiectul a fost  implementat pe principii de 

egalitate, nediscriminare si eficienta in 

administrare.  
 

FINANTARE:: 

Conform conditiilor concursului MAE din start 

era preconizat contributia personala. La 

inceputul proiectului raionul Calarasi a finantat 

lucrarile de circa 50 mii EUR. MAE a transferat  

in cadrul proiectului de doua ori mai mult si 

or.Bielsk Podlaski a venit cu aportul sau. 

Este necesar de mentionat, ca spre deosebire 

de alte proiecte ,acesta a fost acsat spre 

obtinerea scopului final pentru care au fost 

indreptate majoritatea finantelor. Numai 2% 

procente  din costul proiectului au fost utilizate 

pentru promovare si administrare, restul au 

fost intrebuintate strict pentru lucrari de 

constructie.    
 

Costul investiţie - 650 626 zloti: 

402 319 zloti – Ministerul Afacerilor Externe 

221 213 zloti – Raionul Calarasi 

  27 094 zloti – Bielsk Podlaski                                           
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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I OTWARCIE INWESTYCJI 

W dniu 15 grudnia 2011 roku odbyła się uroczystość 

oficjalnego otwarcia inwestycji. Wzięli w niej udział 

wszyscy zaangażowani w realizację projektu, m.in.: 

przedstawiciele samorządów, koordynatorzy 

projektu, przedstawiciele Ambasady Rzeczypospolitej 

Polskiej w Kiszyniowie, przedstawiciele firmy 

wykonującej inwestycję oraz media.  

Przede wszystkim jednak na miejscu inwestycji, a 

później w świetlicy, która również skorzysta z 

podłączenia do wodociągu, licznie stawili się 

mieszkańcy Radeni, dla których było to prawdziwe 

święto. W okolicznościowych wystąpieniach wszyscy 

podkreślali istotność efektów projektu, a więc fakt, że 

ludzie uzyskali dostęp do wody – substancji będącej 

podstawą życia i podstawowego dobra, 

przysługującego każdemu człowiekowi. To 

stwierdzenie nabrało wyjątkowego wydźwięku w 

obliczu suszy panującej w całej Europie jesienią 2011 

roku, która  bardzo utrudniła życie mieszkańcom 

Radeni utrzymującym się głównie z rolnictwa i 

korzystającym dotychczas z płytkich, łatwo 

wysychających studzienek. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): 

Alexandru Braslavschi, dyrektor firmy SA „ASICON” 

Eugeniusz Berezowiec, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski 

Ljuba Jardan, Burmistrz Radeni 

Ilie Rău, Przewodniczący Rejonu Calarasi 

J.E. Bogumił Luft, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny 

Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii 



Bielsk Podlaski – Pomoc Rozwojowa 37 

Pe data de 15 decembrie 2011 s-a petrecut 
ceremonia de finalizare a lucrarilor de constructie a 
apeductului  de aprovizionare cu apa a s.Radeni. Au 
participat toate partile implicate in realizarea 
proiectului: reprezentantii administratiei publice locale 
de nivelul I si II, coordonatorii de proiect, 
reprezentantii Ambasadei Poloneze la Chisinau, 
reprezentantii intreprinderii de constructie, 
reprezentatii mas-media. 
Tot odata , la statia de pompare si mai apoi insala de 
festivitati, (care tot va beneficia de apa potabila din 
noul apeduct) au asistat multi locuitori ai satului 
Radeni pentru care aceasta zi a fost o sarbatoare 
mare. In luarile de cuvint toti vorbitorii au accentuat 
importanta majora a proiectului: locuiutorii au primit 
acces la sursa de apa calitativa – baza vietii si 
bunastarii, accesibila fiecarui om. In semn de 
recunostinta pentru aportul la dezvoltarea localitatii 
Radeni, Primarului orasului Bielisk Podlaski domnul 
Eugenius Berezovet i-a fost conferit titlul de Cetatean 
de Onoare a satului Radeni.  

Po przecięciu wstęgi dobrze wykonanej inwestycji gratulowali sobie burmistrzowie i koordynatorzy projektu. 
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On 15 December 2011 the official opening of the investment 
was celebrated. It was attended by everyone involved in the 
project, including project coordinators, representatives of self-
governments, of the Polish Embassy in Chisinau, of the 
contractor company and the media. 
Also many citizens of Radeni took part in the celebration and 
for them it was a real feast. In occasional speeches the 
importance of the effects of the project was emphasized: the 
fact that people have gained access to water - a substance 
which is the basis of life and the basic good for every human 
being. As a gratitude for the tremendous contribution to the 
development of Radeni, Mayor of Bielsk Podlaski, Eugeniusz 
Berezowiec received the title of Honorary Citizen of Radeni. 

Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy Radeni bez zwłoki zaczęli 
wykonywać przyłącza do wodociągu. Dzięki temu w dniu oficjalnego 
otwarcia już na kilkudziesięciu posesjach ludzie mogli korzystać z 
wody ze studni głębinowej. 
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15 декабря 2011 г. состоялось официальное открытие 
инвестиции. Участие прияли все работающие при 
осуществлении проекта: координаторы проекта, 
представители самоуправления, Польского Посольства 
в Кишиневе, предприятия реализующего инвестицию, а 
также представители прессы. 
Однако прежде всего на месте инвестиции, а позже в 
зале дла торжесв (который тоже будет ползоваться 
новым водопроводом) появилось много жителей села, 
для которых был этот настоящий праздник. В 
выступлениях все подчеркивали существенность 
эффектов проекта: тот факт, что люди получили допуск 
к воде - вещества которое является основой жизни и 
добром, принадлежащим каждому человеку. В 
благодарность за огромный вклад в развитие Радэни, 
Бурмистр Бельска Подляского Евгений Бэрэзовец 
удостоился званием Почетного Гражданина Радэни. 

W podziękowaniu za ogromny wkład w rozwój wsi Burmistrz Bielska Podlaskiego Eugeniusz Berezowiec  na spotkaniu z mieszkańcami 
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Radeni. 



Niniejsza publikacja została opłacona ze środków Miasta Bielsk Podlaski w ramach projektu „Budowa infrastruktury zaopatrzenia 
w wodę wsi Radeni” dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dodatkowe informacje na temat polskiej pomocy zagranicznej można znaleźć na stronie MSZ:  www.polskapomoc.gov.pl 
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